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Românul nu piere
D-l ministru de externe A. Lahovary a 

erminat, — așa ni se spune în coloanele 
liarulul «Timpul»,—prin o splendidă pe- 
'orațiune, care a lăsat o impresiune a- 
lâncă asupra auditoriului, el a amintit, că 
)rl-cât de apăsat a fost neamul nostru, ori
câte furtuni au trecut peste densul, el n’a 
>erit, ci a știut să-și menție individuali- 
atea națională sub ori-ce dominațiune».

Frumoasă «perorațiune» !
N’a perit Românul și nici nu are să 

tiară.
De ce n’a pierit insă și nu are să piară ? 
Pentru că nu e din fire „condescendent*, 

;i îndărătnic, pentru-că e chibzuit și știe 
să rabde și să se supună forței majore, dar 
iu e nemernic și nu se umilește, nici nu 
•enunță.

N’a pierit și nu piere Românul, pentru 
iă massele mari ale poporului român nu 
mnt accesibile pentru politica preconisată 
le d-l A. Lahovary.

Ce ar fi astădi peste Carpați, dacă clasa 
mită română ar fi fost compusă numai din 
jameni „condescendenți*, cum dice d-l A. 
Lahovary ?

Ar fi pierit Românii ?
Nu 1 Ei ar li urmat a se spori și a se 

ntări, căci nu e dat de Dumnedeu, ca un 
jopor ca Maghiarii să poată nimici pe 
Români.

S’ar fi adunat însă in mii și mii de i- 
îimi o adâncă amăriciune, și d-l A. La- 
liovary ar fi fost în fiește-care di amenin
țat de isbucni rea unui foc, ale căreia con- 
sequențe nu se pot prevede.

Nu de peirea Românilor, ci de înlătura
rea acestei primejdii e vorba.

Ce ar face d-l A. Lohovary, dacă mâne 
ar isbucni un resboiu și Românii, mergând 
după pornirea firească a tuturor nemul- 
țumiților, s’ar arunca orbiș în brațele duș
manilor celor ce asupresc și vor să umi
lească neamul lor.

0 vrea d-l A. Lahovary aceasta ? Ti este 
indiferent? Se simte destoinic de a-i duce 
pe Românii ardeleni cum vrea ?

Noi cei ce nu suntem «condesceudenți» 

ținem, ca să fie oare-care unitate in lucra
rea poporului român și suntem foarte 
mângâiațl, când ne dăm seamă, că Ro
mânii ardeleni n’au fost părăsiți de toți 
fruntașii lor, ci stau astădi organisați.

Dormim foarte liniștiți și așteptăm tară 
de prea mari temeri diua de mâne, când 
știm, că sunt „dincolo* câți-va oameni 
chibzuiți, fără de știrea și învoirea cărora 
nimeni nu poate să-i pună in mișcare pe 
Ardeleni.

Și eu cred, că și d-I Lahovary, și d-l 
Kalnokv, ba până chiar și d-l Caprivi au 
oare-care cuvinte de a se bucura de a- 
ceasta, și că nu sunt numai speciale ro
mânești, ci totodată și generale europene 
interesele, pe care le-au servit aceia, care 
au ostenit și s’au jertfit, ca să adune pe 
Românii din țerile coroanei ungare într’un 
mare partid național.

Acesta e punctul de vedere, din care 
un om de stat trebue să judece lucrurile.

Mii și mii de oameni nemulțumiți sunt 
o putere elementară incalculabilă; oraga- 
nisațl însă intr’un partid bine condus, ei 
devin un factor bine preebat, pe care pu
tem să-l penem în combiriațiunile noastre 
politice.

Nu vrea ori nu ține d-l A. Lahovary să 
pună și acest factor in combinațiunile 
sale?

Pentru fruntașii partidului național ro
mân de peste Carpați ar fi fără îndoială 
foarte profitabil să fie mai «condescendenți». 
Ar înceta de o dată toate persecuțiunile 
și pe deasupra s’ar mai face și o distribu- 
țiune de funcțiuni bine retribuite, din care 
s’ar împărtăși și ei. Cei ce adi zac în tem
nițe s’ar întoarce acasă; d-l A. Popovici 
ar fi grațiat și și-ar lua cauțiunea de 5009 
fiorini; d-l E. Brote n’ar ave nevoe să 
stee aici, ci s’ar duce să-și caute de mo- 
șioară. Am mai pune, in sfirșit, la cale și 
un mare banchet de înfrățire, ne-am pupa, 
cu Maghiarii și toate ar fi făcute.

Cum ar rămâne insă cu poporul, cui. 
Românii cei adeverați ?

D-l P. Carp e fără îndoială de părere, că 
noi, care suntem mai cu minte și avem 
mai multe idei decât prostimea, n’avem 
să ținem seamă de «popor».

E foarte cu minte vorba aceasta. Dacă 
insă noî nu vom ține seamă de popor, 
când else află in strîmtorare, nu are nici 
el să țină seamă de noi, când noi vom 
ajunge in strîmtorare, ci ne va părăsi când 
lumea ne va fi mai dragă și va strica fru
moasele noastre combinațiuni.

Oamenii de stat ai României, lie ei libe
rali, fie conservatori, sunt interesați, ca 
Românii din țerile coroanei ungare să ție 
in toate manifestațiunile lor seamă de in
teresele mari ale statului român și să nu 

facă nimic ce ar pute să pună în joc a- 
ceste interese.

Curn vreți, ca ei să ție seamă de aceste 
interese, când ministrul MajestățiI Sale 
Regelui Carol I. nu are pentru dânșii acum, 
când îi vede in strîmtorare, nici o vorbă 
de îmbărbătare?

Românii ardeleni trăiesc în luptă cu 
Maghiarii: e bine să se poată presupune, 
că Majestatea Sa Regele Carol I- are drept 
consilieri niște oameni, care nu țin cu 
Românii, ci cu Maghiarii ?

Tocmai fiind-că poporul sunt oameni 
«prosti», trebue să fie oameni cu minte 
miniștrii și să bage bine de seamă, cum 
iși aleg vorbele.

Unde adecă să caute Românii ardeleni 
îmbărbătare, dacă nu pot să o găsească 
nici la împăratul din Viena, nici la Regele 
din București, amicul împăratului ?

D-l A. Lahovary n’ar trebui să scape din 
vedere, că Maghiarii aii capitulat la 1849 
în fața lui Paschievici și că pământul Ar
dealului a fost deja călcat de copitele cai
lor căzăceștl.

E un mare interes al statului român, 
ca Românii ardeleni să nu fie împinși spre 
gândul, că și acum, ca la 1849, numai 
Rusia poate să-I repună pe Maghiari. A- 
cest interes il servesc aceia, care în fie
care di le spun Românilor, că împăratul 
Francisc Iosif I. și Regele Carol I. sunt 
destul de tari, ca să înfrâneze in cele din 
urmă pe Maghiari: cum vine d-l Alexandru 
Lahovary, consilier al Regelni Carol I., să 
scape vorba, că nu le rămâne Românilor 
decât să fie «condescendenți» față cu Ma
ghiarii și să cerșească o îndulcire ?

Vie lucrurile, cum ar veni, poporul Ro
mân n’are să piară; mai ales în văile bine 
adăpostite ale Ardealului el are să-și păs
treze în toate împregiurările naționalitatea ; 
ar pute insă să piară statul român, dacă 
conducătorii lui n’ar înțelege, că cestiunea 
româna trebue neapărat să fia resolvată 
mar nainte de a isbucni un resboiu și n’ar 

■^ti ce să facă, pentru-ca să grăbească re- 
solvarea.

Ori d-l Al. Lahovary nu și-a dat încă 
seamă, că cestiunea ardelenească a înce
tat de mult a fi o cestiune internă a Un
gariei si a devenit europeană.

loan Slavici

DESPRE ROLUL RUSIEI

Să trecem acum la dinastia.Romanoff. Pen
tru această nouă dinastie aȚarilor, care s’au ur
cat pe tronul Moscoviî într’un timp de mari 
turburărl lăuntrice, lucru firesc era de a nu 
se încerca măcar a schimba ceva în politica



tradițională a Rusiei, și patriarhul Filaret con
ducătorul Țarului Mihail, se purta în politică 
cu Turcia de linia de conduită'a vechilor Țari 
De la Apus mereu încă veneau îndemnuri mo
narhilor creștini în ceea-ce privește alianța 
tuturor în contra imperiului otoman, ambasa
dorul frances Deyans de Cournienend (?) îndem
nând pe Țarul de a rupe prietenia cu turcii 
îl numea : „șeful suprem al bisericel cteștine 
de la Resărit". Cu toate astea Moscova a rS- 
mas nepăsătoare la acest îndemn și când în 
anul i62i sosi la Moscova trimisul otoman, 
un grec Thoma Cantacuzino, Rusia a încheiat 
din noii o alianță cu Turcia. Din nou s’au în
ceput între Rusia și Sultan declarații!ni de iu
bire și amicie.

Cantacunzino elicea patriarhului în numele 
sultanului: „a ajuns la au<jul sultanului că fiul 
nostru (țarul Mihail) a trimis regelui Polonii 
bani și vroește să se resboească cu turcii." La 
aceasta patriarchul Filaret a respuns: „noi nu 
căutăm alt-ceva, de cât ca regele Poloniei să 
înceapă resbel, atunci fiul meii va tremite ar
mata în contra lui, pentru a ajuta pe sultan."

După aceasta în anul 163O Cantacuzino a 
încheiat cu Rusia o alianță în contra Polonii.

Acest act al celui d’întel Țar din dinastia 
Romanoff dovedește că în secolul XVII, Ru
sia în persoana Țarului seu nu numai că se 
gândia a lua parte la liberarea popoarelor 
creștine de sub jugul otoman, dar că chiar 
mitropolitul Moscovei era pe părere că Rusia 
trebue să susție Turcia și s’o ajuțe în contra 
Europei, care se mira a deslega cestiunea ar
zătoare a liberărei coreligionarilor set.

In secolul XVI pe rîul Don s’a format un 
fel de stat militar al Cazacilor, care înfățișea 
un fel de adunătură a oamenilor, ce se res- 
boiau în contra tătarilor și turcilor. Această 
adunătură de pribeag! din toate părțile va
stelor câmpiile Ukraneî avea de tagmă lupta 
în contra Păgânilor. Ce e drept acești oameni 
trăiau din jaf și tâlhăriile resboiulul, dar or și 
cum, istoria ne dovedește acum, că cazacii fura 
p’aceste vremuri un zid puternic, în contra 
căruia se loveau valurile tătarilor, ce veneau 
din fundul Asiei. In anul 1572 cazacii de la 
Don de bună voie să supusese Moscovei. Dar 
de și Moscova trăia în prietenie cu Turcia, 
cazacii nu voiau nici să auqlă despre alianța 
cruce! cu semilună—-și de aci au urmat mai 
multe neplăceri pentru muscali.

Turcii cereau ca Moscova să intervie și să 
astîmpere pe cazaci, care mereu invadau ți
nuturile otomane. Cazacii de la Don în cu- 
rend deveniră așa de cutezători, in cât se
cretarul nunțiului papal din Polonia, Gambe,, 
rini, în anul 1583 a intrat cu ei în relație, 
îndemnându-i la resbel cu Turcii. Dar de și 
cazacii aceștia erați supușii Moscovei, Țarii 
ruși în tractatele cu Turcia nu luau de loc 
apărarea lor, ci din contra îl lăsau la deplina 
discrețiune a Turcilor.

Când veni la Moscova trămisul otoman Can
tacuzino, plângendu-se către patriarchul Fi
laret în contra cazacilor de la Don, pariarhul 
’i a răspuns că : «pe Don trăesc niște tâlhari, 
care nu ascultă de Țar și că de aceea Țarul 
roagă pe sultan de a-I pedepsi, precum crede 
de cuviință»,In același timp Țarul a expediat 
o scrisoare (gramata) către cazaci, în care or
dona cazacilor ca să meargă în resbel contra 
Poloniei sub steagurile pașalelor turci. Această 

poruncă a produs o adevărată scârbă la Don 
și cazacii au răspuns trimisului Moscovei că : 
«Hasudar ne dă pe mâna dușmanilor noștri. 
Cu Turcii nu putem merge împreună», Apoi 
mai adăogau : „să trimiță Țarul și o sută de 
mii de ostași ai sei, totuși îcazacil nu se vor 
supune și nu-1 vor asculta".

Moscova era deci silită a înghiți și a nu se 
certa cu cazacii. Când după aceasta Turcii 
iară-și s’au plâns Țarului în contra cazacilor, 
Țarul Mihail Teodorovici scrise către Sultan : 
„Nu apărăm pe tâlharii de cazaci, ce voești 
să fac cu el ?“ Când apoi la 1637 cazacii au 
luat orașul Azov, Țarul s’a grăbit a scrie Ia 
Stambul : «Pentru ast-fel de tâlhari noi nu 
stăm și a ne certa pentru ei nu voim, și dacă 
pe toți într o dată veți ucide, cu majestatea 
ta sultan totuși în prietenie și iubire vom ră
mânea a trăi».

Așa dar, această pagină a istoriei ruse ne 
arată că inteiul Țar din familia Romanoff, nu 
numai că nu-șî însușea nici odată inițiativa în 
cestiunea liberării popoarelor creștine de sub 
jugul otoman, dar și lăsa mâna liberă Turci- 
loi 111 a robi pe ucranienl, adecă pe un po
por slav, care deja se credea pus sub scutul 
statului moscovit.

Pentru a isprăvi cu aceste vremuri depăr
tate și a încheia horănt în ceea ce privește 
rolul Rusiei în cestiunea liberării popoarelor 
creștine de sub jugal turcilor să vedem ce 
atitudine a avut poporul rus față cu această 
cestiune și in • afară de politica Țarilor săi. 
Despre aceasta vom vorbi în articolul nostru 
viitor.

Apoi vom trece la domnia lui Petre cel 
mare, a Ecaterinei, a împăratului Nicolae, etc

------- ——---------

TRACTATUL COMERCIAL
al

ROMĂNIEI CU GERMANIA

Berlin, 13 Decemvrie. — A doua citire a 
tractatului comercial cu România în Reichstag- 
D-l Lieber declară în numele unei părți din 
centru, că respingerea tractatului n’ar aduce 
nici un remediu situațiuniî grele a agriculturii 
germane, ci ar lua pânea a mit de muncitori 
(aplause). — D-l Berlepsch, ministru, respinge 
aserțiunea, că industria germană nu va profita 
de tractatul cu România, după încetarea res- 
boiului de tarife între Austro-Ungaria și Ro
mânia. Aceasta este o țară dorită pentru expor- 
tațiunea germană, din causa desvoltării sale 
economice extra-ordinare. In 1892 importațiunea 
germană în România ntrecea cu 20 milioane 
mărci importațiunea engleză.

Guvernul prusian este de asemenea convins că 
tractatele de comerciu profită Industriei și nu 
sunt dăunătoare agriculturii (aplause)

D-l Ploetz, conservator, declară că adoptarea 
tractatului cu România ar crea un precedent în 
favoarea tractatului cu Rusia.

Secretarul de Stat, baronul Marschall dice ,că 
dacă drepturile vamale vor fi sporite, grânele 
romane se vor duce în țerile unde pot să susție 
concurență și aceste țeri vor trimite grânele în 
Germania. Dacă tractatul e respins, tertius gau- 
dens nu ar fi agricultura germană, ci ipdustria 
străină (aplause).

D-l Benningsen declară, că cea mai mare parte 
a naționaliior-liberali vor vota tractatul. D-l 
Benningsen adaugă că nemulțumirea țerii caută 

o victimă și voește, ca această victimă să 1 
tractul cu România. Oratorul îndeamnă clase 
bogate a fi unite dinaintea pericolelor, care ani 
nință societatea înanarchia și democrația socia 
D-l Schoenbank blamează atitudinea agricultoi 
loi, care provoacă scumpetenia merinejilor.

D-nil Kalinring din partidul imperinlui 
Graefe, anti-semit, vorbesc contra tractatulu 
prințul Radzivil, polonez, vorbește pontru, pei 
tru că respingerea tractatului ar agrava ant 
gonismul politic și economic în Germania. 
D-l Kroeber primește tractatul în numele pa 
tidului poporului din Germania de sud.

D-l de Caprivi declară că respingerea tra 
tatului ar aduce o atingere prestigiului guve 
nulul și imperiului. Sporul de populațiune 
Germania în fie-care an cu o jumetate milii 
de oameni nu poate să fie nutrit numai cu 
gricultura; iar guvernele se găsesc în altern 
tiva de a exporta mărfuri sau oameni. Negrei 
că e mai avantagios a păstra pe acești din uri 
patriei.

Iată punctul de vedere, pe care-1 vor ține g 
vernămintele federale, (aplause). Primul artic 
se votează ; după apelul nominal se pune la v 
restul tratatului, și se votează cu 189 cont 
165 voturi. Au votat pentru ; democrații, s 
cialiștii, cele doue partide independente, partid 
poporului din Germania de Sud, Polonezii, maj 
ritatea naționalilor liberali, minositatea din cenți 
D. Herbert de Bismarck a votat contra. Mâi 
discuția tratatelor cu Spania și Serbia.

O ze O 2STI o

Dupe cum ne anunță depeșele, noul Cons 
general al României la Budapesta, d. Al. Ba. 
a primît exequatorul obicinuit.

♦
Se svonește, că din averea lăsata de reposat 

episcop de Buzeu ar fi dispărut din casă ] 
vremea, când prelatul era în agonie, suma < 
aproape 500,000 lei. Ministerul cultelor cerc 
tează după această sumă.

♦
0 depeșă din Budapesta ne anunță următor 

lucru ciudat:
«D. Dr. Routics, șerb, a vorbit ieri în C 

meră asupra patriotismului șerbilor din Ungari 
care nu gravitează împrejurul străinilor, ei n’a 
nevoe de o lege a naționalităților; ei admit < 
limba Statului să fie cea maghiară, dar cer < 
nimeni să nu-i oprească de a vorai limba 1< 
maternă.

«D. Wekerle, prim-ministrul, a declarat că șt 
bine că serbii n’au scopuri despărțitoare; 1 
lucrează ast-fel nu numai din iubire de patri 
dar și în interesul lor propriu (aprobări).» 

Poftă bună!
♦

O depeșă sosită dela Paris Agenției Româr 
anunță că la 12 Dec. noii o conferință a avu 
loc între d-nii Casimir Perier, Viger și Mt 
line.

Ei au recunoscut că nu e la locul seu a urc 
actualmente drepturile asupra grânelor, însă ci 
trebue revisuită legislațiunea în privința admi 
terii timporale și in întreposit, pentru a împie 
dica frauda și speculația.

♦
Ministrul de Justiție a dessărcinat pe d-l ai 

chitect Cuțarida de restul construcțiunii palatuli 
de Justiție.



j*

Constituționalului i se comunică, că tâlharul 
■rațu, unul din cei doui bandiți care au jăfuit 
3 șoseaua Tulcea-Constanța, pe un distribuitor 
3 tutun, a fost omorît de poteră, în apropiere 
3 comuna Cosinca plasn Istru, din județul 
ulcea.
Timpul da următoarele amenunte asupra a- 

îstei întâmplări : Marți s’a format la Cogialîc 
poteră compusă din 4 soldați din batalionul 

) vânători, 4 locuitori din Casimcea sub con- 
icerea săteanului Rucăreanu, care s’au dus 
>re a prinde pe vestiții bandați Brațu și Bălan, 
.re făcuseră Sâmbătă cu banda lor o none 
)ție.
Potera a întâlnit pe bandiți în pădurea Ali- 

c Calidere, unde s’au schimbat focuri între ea 
bandiți. Brațu, fiind rănit, a fost prins și ares- 
t; Bălan a putut scăpa.
Peste noapte banditul Brațu a încercat să 
ape de sub escortă; el n’a putut reuși și in 
pta ce a urmat el a fost împușcat de soldatul 
. Mihalcea.

Cholera a început iarăși să bântue într’un 
od violent la Odesa,

♦
De oare-ce băntue scarlatina în mai mul te 
alte părți ale capitalei, direcția serviciului 
nitar a dat ordine să se ia mesurile cele mai 
re re pentru stîrpirea epidemiei.

Serviciul sanitar superior a discutat regula- 
mtul farmaciilor, care a și fost aprobat.

♦
In luna Octombrie aii fost în armată 676 bol- 
vi de ochi, din aceștia s’au revindecat 135, 
intrat 141 noi și au remas 724 bolnavi.

Toți bacalaureații, care fac serviciu în sanitari 
r fi transferați lor cele-lalte corpuri de ar- 
ită.

In curend se va numi prefect al județului Bo- 
;ani d-1 AL Cantacuzino-Pașcanu.

D. Becicoff, cancelarul Agenției bulgare din 
curești, a fost chemat la Sofia, unde va ocupa 
post în Ministerul afacerilor străine.

♦
0 depeșă sosită din Abbazia anunță, că d-1 Do- 
i, fost prim-ministru a) Serbiei în cabinetul 
scedent, a încetat din viață Marți seara. Cor- 
1 va fi transportat la Belgrad.

♦
De altă parte o depeșă din Belgrad cu data 
13 Decemvrie s. n. ne vestește, că toate clă- 

ile publice au arborat drapelul negru cu o- 
;ia mor ții d-luî Dokici.
Ministrul Miloșevici, o delegațiune a Scupci- 
i, și o deputațiune a cercului medicilor, al 
uia președinte a fost răposatul, se vor duce 
Agram, pentru a aduce corpul. Inmormîntarea 
va face pe cheltuiala Statului.

Qiarele oficioase aduc vestea că la iarnă va 
i în capitală fostul rege al Serbiei, Milan, care 
sta în București mai multe (Jile.

E probabil că după aceea va avea el o intre- 
lere cu fiul seu, regele Alexandru al Serbiei.

Numiri și permutări în magistratură :
D-1 I. Corjescu, supleant la tribunalul Suceava, 
ost permutat în aceeași calitate la trib. Iași. 
D-1 G. Moisiu, jude al ocolului Piatra, a fost 
mit supleant la trib. Suceava.
D-1 G. M. Andricu a fost numit jude al oco
lii Piatra.

Duminecă seara se va juca la Teatru națio
nal tragedia Traian și Andadra de d-nii Gr, 
Ventura și V. Leonescu.

D-na Maria Teodorini, fundatoarea Teatrului 
Național din Craiova, se află greii bolnavă în 
București.

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Ședința de la i Decembre 1893

După ce să votează done recunoașteri, ale 
d-lor Andrei Oneanu și V. Niculescu, precum 
și indigenatul d-lui Emanuel Lang, se constată 
apoi că, deja deputății nu mai sunt în numer, cu 
toate că fuseseră 98 la deschiderea ședinței. 
Cu toate aceste, după stăruința președintelui, 
se citește proectul de lege pentru reorganisarea 
corpului tehnic, Cu toată bunăvoința deputaților 
guvernamentali, nu se poate însă păși la discu- 
țiunea acestui proect de lege.

Ședința să ridică la ceasurile 2 și jum.

SENATUL
Ședința de la i Deemevrie 1893.

Discuțiunea adresei continuă.
S’a vorbit in ședințele precedente de unii 

oratori și despre reaua stare a administrațiunii 
militare, cum și despre favoritismul ce domnește 
la Ministerul de resboiu. D-1 general Lahovary 
să apără de acusările ce i s’au adus, și susține 
că administrația d-sale e bună, că favaritism nu 
există, că d-sa supraveghiază de-aproape furni
turile, care se fac în modul cel mai favorabil 
țerii. Respunijend d-lui Șendrea, care l’a între
bat ce să face cu praful fără fum, Ministrul de 
resboiu spune, că se examinează acum un praf 
belgian și altul inventat de un ofițer român. 
Praful românesc a dat pân’acuma foarte bune 
resultate, și e probabil că va fi adoptat pentru 
armata noastră.

Ia apoi cuvântul d-1 P. S. Aurelian, care să 
preocupă în special de cestiunea românilor de 
peste munți. In resumat discursul d-lui Aure
lian este cam acesta :

Cestiunea națională a Românilor din Ungaria 
nu datează de ieri, de alaltăeri, și nu partidul 
liberal a inventat’o; ea datează de atunci de 
când Românii de peste munți au fost supuși la 
cele mai aspre persecuțiuni din partea Ungu
rilor asupritori. Esto bine să stăm indiferenți 
când vedem pe Românii aceia îndurând atâtea 
neomenii, fiind tratați ca niște străini în pro
pria lor patrie? Nu; datoria noastră și a tu
turor bunilor Români este să intervină, fie-care 
în cercul șeii, pentru ca soarta lor să se îndul
cească, daca nu se peate mai mult; guvernul 
nostru d’asemenea este dator a nu remâne indi
ferent in această cestiune, el trebue să aibă o 
politică a sa în astă privință. Astăcji când fn- 
treaga Europă a început să se intereseze de 
soarta fraților de dincolo, noi să stăm indife
renți ? Aceasta ar fi mai mult decât o crimă. 
Ctiiar Românii politici ai triplei alianțe nu pot 
să ne consiliezo tăcerea, când ved că 3 mili
oane de Români sunt persecutați cu atâta vio
lență, maghiarisați cu forța și întemnițați pentiru 
niște închipuite învinuiri. Europa de altfel ne-a 
luat înainte în această cestiune, căci ea a înce
put deja de mult să agite prin presă această 
cestiune ; în atare situație ar^fi crima cea mai 

odioasă să propagăm tăcerea. "Tripla alianță nu 
cere dela noi desnaționalisarea neamului nostru. 
Iar ideia că noi am putea la un moment anumit 
să ne vărsăm sângele pentru Unguri, să pare 
moustruoasă ori-cărui bun Român în situațiunea 
de astă-<,ll.

In afară de cestiunea națională d. Aurelian 
se ocupă și de cea economică, și se plânge, că 
necontenitele modificări aduse tarifului autonom 
au nimicit cu totul caracterul de autonomie al 
acestui tarif. In fine, observă că art. 2 din le
gea maximului introdus pe furiș în tractatul cu 
Germania, căruia nu-i-aduce nici un folos, va 
folosi de sigur Austro-Ungariei, și altor State, 
care mai de mult ni-1 cereau.

D. Al. Lahovary, direct atins de d. Aurelian 
în partea discursului privitoare la cestia națio
nală, ia cuvântul ca să dea oare-care explica- 
țiuni asupra declarațiunilor ciudate ce le-a făcut 
luni. D-sa stăruește din nou că o agitație po
litică parlamentară în favoarea Românilor de 
peste munți nu se poate și nu trebue să se 
facă.

D. Panu ia după aceasta cuvântul și batjoco
rește fin pe conservatori, care după ce au ata
cat atâta pe rege, se arată astă-<Ji așa de înfo
cat! dinastici, și care după ce au combătut tri
pla alianță, astă-eji se folosesc de densa chiar 
și în chestiilo naționale. D-sa aprobă cele spuse 
de d. Sturdza referitoare la Românii din Un
garia. Viitorul Austriei stă în federațiunea na
ționalităților, care o compun, și România nu 
poate trai de cât în pace cu Statele federate. 
Atunci, noi am trăi în bună pace și cu Un- 
purii. D. Panu mai este de alt-fel de părere, ca 
lucrând pentru îmbunătățirea stării Românilor 
din Ungaria, guvernul să lucreze tot-odată și 
pentru o apropiere cu statele mici din Balcani.

D. Carp ia cel din urmă cuvîntul în discu
țiunea generală a adresei. Ca și d. Lahovary 
luni, d, Carp e foarte mânios pe d. Sturdza, și 
l’atacă personal cu multă violență, pentru că a 
adus în discuțiunea parlamentului cestiunile Ro
mânilor din Ungaria. Iată în resumat declara- 
țiunile echivoce făcute de d. Carp asupra acestei 
cestiuni:

Ni se spune că este un interes vital pentru 
România ca să se preocupe guvernul de starea 
Romnâilor din Ungaria. Ce facem însă cu cei din 
Basarabia ? Și dacă mâine isbucnește resboiu 
între Austro-Ungaria și Rusia, cărora dintre ro
mâni le vom da ajutor? Situațiunea țerii e ne
tedă : Ori merge cu tripla aliață, ori cu alianța 
franco-rusă. De aceea politica străină propusă de 
d-1 Sturdza nu se poate realisa. Resolvarea con
flictului dintre români și unguri stă în mânile 
acestora, iar nu într’ale noastre. In timp de sute 
de ani relațiunile dintre maghiari și români au 
relațiuni de cuceritor cu cucerit. Nu se poate 
deci nădăjdui, ca ungurii să trateze pe români 
drept egali. Totuși d-1 Carp crede că șovinismul 
maghiar va ceda și că se va da satisfacere ce
rerilor românești, care sunt legitime, fiind-că 
foarte multe dintr’însele nu sunt legitime, ci exa
gerați!. Aceasta nu se poate dobândi prin vorbe 
goale spuse în Senat- Semnele tendinței de îm
păcare a ungurilor se ved deju pe toată ijiua. 
In orl-ce caș ar fi o mare greșeală ca politica 
noastră străină să fie călăuzită de cestiunea ar
delenilor; noi trebue să ne gândim la noi.

După acest discurs al marelui șef al micului 
grup junimist, grup de idei, discuțiunea gene
rală asupra adresei se închide, și ședința se ri
dică la orele 6 și jum.

........................-OOOOggOOOo -



AN USCA
de

Amintire de pe țărmul Rinului
(Urmare)

Ea veni să ne intîmpine în pragul ușii. Me 
așteptam la un noii hohot de rîs, dar ea se a- 
propie de noi palidă, tăcută, cu ochii plecați.

— II aduc, îi ijise Gagin, și e bine sa ți spun, 
că el singur a vrut-o.

Ea me privi cu un aer întrebător. Ii întinsei 
mâna la rîndul meii; de astă dată îi strînsei 
degetele-i mici și tremurătoare. ’Mi-era mila de 
densa; înțelegeam acum oare-care părți ale ca
racterului seu, caie-ml păreau de netălmăcit; a- 
ceastă neliniște, această neastâmparare, această 
dorință de a se pune .în vedere, le găseam toate 
foarte firești. Ii străbătui sufletul; o sarcină 
tainică o apăsa în tot-d’a-una; amorul ei propriu 
fără experiență se agita, se neliniștea fără țintă; 
dar toată ființa ei tindea spre adevăr. înțelesei 
ce me atrăgea spre această fată ciudată: nu era 
numai farmecul aproape sălbatec răspândit d a- 
supra formelor eî; era sufletul ei care ine robia

Gagin se puse să caute în cartoanele sale. 
Propusei Anușchei să me însoțească în vie Ea 
consimți numai de cât cu un aer vesel și a- 
proape supus. Ne coborîrăm până aproape de 
mijlocul dealului și ne așezarăm pe o banca.

— Și nu te-ai plictisit fără noi? me întrebă 
copila.

— V’ați plictisit oare fără mine? îi respunsei. 
Anușca me privi pe furiș.
— Da, îmi (lise, și aproape îndată ea reluă. 

Ce frumoși trebue să fie munții! Ei sunt înalț!, 
mai înalț! de cât norii. Povestește-mi ce ai ve- 
<Jut. Ați povestit-o fratelui meu, dar eu n’am 
aiujit nimic.

— Pentru ce n’ai ascultat ? îi (lisei.
— Am eșit... fiind-că... Acum ani să stau, 

adaugă ea cu un glas mângăetor și plin de în
credere. Erai superat a<Ji dimineață?

— Eu ?
— Da.
— Din ce pricină ? Te înșeli.
— Nu știu nimic; dar erai împerat și ai 

plecat superat. Eram foarte contrariată de a te 
vedea plecând și sunt mulțumită de a te vede 
revenit.

— Eu de asemenea sunt foarte bucuros, că 
am venit, îi respunsei.

Copila mișcă din umeri, cum o fac adesea 
copiii, când sunt mulțumiți.

— Oh, pot sa ghicesc, reluă ea! Altă dată 
ghiceam dupe felul cum tușea tată-meu, dacă 
era mulțămit ori nu de mine.

Era prima oara, când vorbea de tatăl ei. A- 
ceasta me miră.

— Iubeai pe tatăl d-tale ? o întrebai.
Și de odată ții la marea mea neplăere, că 

roșiam.
Ea nu respunse și roși de asemenea. Păstra

răm cât-va tăcerea.
In depărtare fumul unui vapor se ridica pe 

Rin ; îl urmarăm din ochi.
— Și povestirea d-tale, —îmi (lise cu jumă

tate de gură.
— Pentru ce ai început să rîiji îndată ce 

m’ai vecjut?
— Nu știu. Câte odată îmi vine să plâng și 

m’apucă rîsul. Nu trebue să me judeci dupe 
felul meii de a me purta. Ce vroiam să spui.... 

ce e basmul acesta cu Lorelay? E stânca ei, 
care se vede de aici? Se iliee începuse sa 
înece lumea, dar că îndrăgostindu-se, densa se 
aruncă în Rin. Această poveste îmi place. Erau 
Luise știe multe și ea îmi povestește. Frau Luise 
are un pisoiu negru cu ochii galbeni...

Anușca înălță capul și scutură șuvițele pe
rului. — Ah, cât sunt de mulțumită, îmi cjise ea.

In acest moment sunete armonioase începură 
să se audă din timp în timp. Câte-va sute de 
glasuri cântau în cor cu întreruperi cadențate 
— un cânt religios. O procesiune se arătă sub 
noi, pe uliță, cu cruci și steaguri.

— Dacă ne-am duce să ne unim cu ei ? îmi 
(lise copila, ascultând la cânturile, care ajungeau 
până la noi, slabid din ce în ce.

— Ești oare foarte cucernică?
— Da, să mergi în câte un loc depărtat pen- 

a te ruga, pentru a îndeplini o opera pie- 
toasă! adangă ea. Fără aceasta dilele ar curge, 
viața s’ar trece fără folos.

Ești ambițioasă, îi ijisei, N’ai vrea să pără
sești viața fără să lași urme...

— Este oare cu neputinți?
— Cu neputință! eram să respund; dar pri

vii la ochii ei expresivi și me mărginii a 
(jice :

— încearcă !
— Spune-mi, reluă ea după o clipa de tăcere, 

în timpul căreia, nu știu ce umbre treceau pe 
fața, care pălise din nou; ore mult îți place 
acea doamnă ? Știu că fratele meu a închinat 
paharul, la ruine, adaoiji dupâ ce făcusem cu 
D-ta cunoștință.

începui a rîde.
Fratele dumitale glumea. Nici o femee nu 

m’a ocupat sau cel puțin nu me ocupă acum
— Și ce-’țî place ore în femei? ine întrebă 

înclinând capul cu o curiositate copilărească.
— Ce întrebare ciudată ! exclamai.
Ea se turbură puțin.

S. c. (Va urma)

O MUSTRASE
«Lupta națională-» din Brăila publică în nu

mărul de la 21 Noemvrie v. următoarele:
Nu odata am avut ocasiunea, să auijim plân

geri în contra nepăsării Românilor transilvăneni, 
așezați în România libera, față de frații remași 
sub stăpânirea ungurească. Au fost invinuiți, că 
în mijlocul entusiasmului general, ce a cuprins 
pe toți Românii, și în mijlocul curentului, ce 
s’a format pentru mântuirea neamului nostru 
do peste munți, Românii veniți aici din părțile 
Ungariei ar fi remas neinteresați, departe de 
luptă.

Ei-va acesta un șcepticism propriu Românilor 
de dincolo ? Nu credem. Or cum ar fi învinu
irea, ce li se face, Românii transilvăneni așe
zați în toată România au acum cea mai neme- 
rită, ocasiune a se manifesta ca adeverați pa- 
trioți cari pricep interesele generale ale popo
rului nostru și sunt pătrunși de cea mai pura 
dragoste de neamul român în general și pentru 
frații lor remași în Ardeal în special.

Ocasiunea li se presintă acum, când liceul 
din Blaș e amenințat cu distrugerea.

Noi nu ne îndoim un moment, că Românii 
Ardeleni din țara românească vor fi la înălțimea 
situațiunei, grăbindu-se a veni în ajutorul nă- 
năpăstuiților, îi așteptăm deci la lucru.

«Nepăsarea», de care vorbesc confrații noștri, 
nu e toemai nepăsare, ci politică. Lis e cere anume 
Românilor amigrați din Ardeal în România ser
viciul de a nu se interesa pe fața de cele ce 
se petrec «a casă».

Confrații noștri! din Brăila pot înse să fi< 
siguri, că inima ardelenilor bate pentru cei d( 
a casă, numai să nu li se ceară jertva de a < 
și spune aceasta în fața lumii.

Cum se discută
Iată cum cred confrații noștri de 1 

Constituționalul că are să fie discutat 3
chestiunea română :

«Discursul rostit, Sâmbăta trecută, în Sena 
de d. Dim. Sturdza, — ne spune Voința Nații 
nală — va produce, neapărat, o impresiune pt 
ternică nu numai în țara întreagă, dar în toai 
Românimea. ■»

Așa este. O puternică impresiune ne-a lăs 
și noue acest discurs al- căpeteniei partiduli 
național-liberal, și cu atât mai puternică, cu c 
mai puțin ne așteptam la un așa de mare n 
respect de adever și la o atât de sentimenta 
nesocotință din partea unui betrân cult și fru 
taș politic ca d. Dim. Stardza.

Sii’ți laudi partidul și să nu recunoș 
nici un merit adversarului— este un lucj 
obicinuit în luptele noastre politice. Dar 
împingi critica, până a falșifica adeverul, pe 
tru a ponegri pe adversar, este ceva neieri 
unui cinstit șef politic. Acest lucru neiertat 
comis, cu rentate de cugetare și cu violență ci 
grosolană de limbaj, d. Dim. Sturdza.

Să suferi de situațiunea dureroasă a frații 
noștri din regatul Ungariei, să’ți exprimi mâ 
nirea fie chiar în Parlament, să cauți a’i j 
vățui la bine și a’i ajuta la nevoi,—o înțelegi 
chiar din partea d-lui Dim. Sturdza, care o< 
nioară exprima alte sentimente cu privire 
situația Românilor din Ardeal. Dar să vii 
Senat, tu șef de partid, și să lovești în guvei 
fiind-că n’a intervenit la Pesta ori la Viena sj 
a se da satisfacțiune revendicărilor ardelene; 
este a atinge sublimitatea nesocotinței politii 
Acest avînt al inimel l’a avut d. Dim. Sturd 
și de aceia ne asociem și noi cu Voința Nat 
nală, spre a repeți că discursul d-lui Sturc 
a produs o puternică impresiuite...

Din nenorocire însă pentru adversarii noșt 
memorabilul discurs al șefului lor a fost sp 
berat de respunsurile a doi miniștri. Luni, r 
nistrul de externe a dovedit cât de nesocot 
este povața d-lul Sturdza în cestiunea trans 
vană și cât de triste ar putea fi consecințele 
Iar, ieri, ministrul de finance a scuturat ren 
șeful liberalilor, aducendu-1 la respectul adei 
rului șî făcend pe toți să vadă, cât de bu 
este situațiunea financiară a Statului rom 
Poate astădi va vorbi și d-1 Carp, spre a co 
pleta pe colegi, în ceea ce privește politica c< 
nomică a partidului conservator.

De sigur că, dacă nu i-ar fi respuns nirni 
d-lui Sturdza, șeful partidului național-libe 
putea trece de finanțiar mare în ochii naivii 
de un patriot legendar în ochii mulțime!, de 
extraordinar bărbat de Stat în ochii partizanii 
După respunsurile date însă, laurii d-lui Stun 
aii început să se veștejească. Nici naivii 
cam cred, că D-<Jeu ne-a scăpat de agio: n 
ardelenii nu cam cred în îuțelepciunea polit 
a d-lui Sturdza: nici celectiviștiî nu prea ; 
miră profunditatea politică și competința fin: 
ciară a lui cuconu Mitiță.

Asupra unui singur punct sunt unii oam<



idomiriți, și anume: dacă d-1 Dim. Sturdza a 
st sincer, de bună credință, când a spus în 
mat că de agio Dumnezeu ne-a scăpat, iar 
ivernul a fost un nemernic când n’a inter- 
snit în cestiunea transilvană, ori fost-a numai 
jrfld ?
Ni-e foarte greu nouă să risipim această nedo- 
irire, căci în cas de bună-credință ar trebui 
i deplorăm starea intelectuală a fruntașului 
aerai, iar în cas de perfidie ar trebui să ne 
•eriern de starea morală a adversarului nostru, 
e aceea preferim și noi să rămânem nedo- 
irițl, și să constatăm că discursul d-lui Sturdza 
3-a dat triste dovedi de nerespect al adeve- 
ilui și de nesocotință politică.

Ear confrații de la „Timpul" publică 
rmătorul articol:

Partidul samsarilor
Fapta d-lui Sturdza, d’a aduce în discuțiunea 

jnatului chestiunea națională, merită oare-care 
;ențiune, căci la multe uși a bătut șeful libe- 
dilor cu o singură lovitură.
Am arătat erî, în acest loc, doue din mobi- 

irile care au determinat pe d-1 Sturdza să ri- 
ice lancea pentru Ardeal și am lămurit că 
-sa n’a isbutit să atingă nici una din cele 
oue ținte pe care - și- le propusese. Vom arăta 
stă-<ji un al treilea mobil, poate cel mai hotă- 
îtor, și vom vedea dacă d-1 Sturdza a fost mai 
sricit.
Cititorii de tjiare își amintesc campania pe 

ire «Țârele liberale au adus’o toata vara în 
îestiunea Ardealului; cu ori-ce preț ele au 
iutat să convingă și țara și străinătatea, că 
artidul liberal-naționai e mandatarul partidului 
ațional din Transilvania și țara Ungurească, 
iunie n’a fost in stare să potolească manifes- 
ițnle de dragoste ale liberalilor noștri, nici du- 
urile d’aicl, nici cuvintele înțelepte de la Sibiitt. 
liberalii erau porniți de dragoste și o făceau 
Inar cu sila.

Moi ne-am făcut datoria să prevenim de pe 
tunci publicul despre intențiunile ascunse ale 
partidului liberal; și avem mulțumirea să con- 
tatăm astă-^i, că nu ne am înșelat nici cu o 
otă.

In adever, discursul acesta nu e de cât un 
iou jalon pe calea ce și-a croit partidul liberal 
i pe care speră el să ajungă la putere.
N’avem de cât să trecem în revistă eveni- 

nentele pentru a ne încredința despre aceasta.
D. Sturdza, ca și toată lumea politică, a ur- 

uărit cu atențiune cele se s’au petrecut le Bo- 
oș-Șebiș; și a constatat, ca și toată lumea, că 
;u acel prilej s’a manifestat puternic dorința de 
tace înlăuntrul Ungariei.

Șeful liberalilor a ve«lut apoi că această do- 
■ință de pace s’a manifestat din nou la Gtins.

După o primă fierbere, această dorință a în- 
■eput să-și facă drum și în ' cercurile politice 
naghiare.

In sfirșit, ca om care cunoaște situațiunea in- 
ernațională, d. Sturdza și-a «jis că aceeași do- 
■ință de pace trebuie să existe în cercurile po- 
itice hotărîtoare ale triplei a.ianțe.

Și atunci șeful liberalilor și-a făcut următoarea 
iocoteală foarte simplă :

«Toți doresc pacea, aceasta e în interesul tu
mor; n’ar fi bine să ne băgăm la mijloc noi, 
partidul liberal, și să jucăm rolul de impă- 
’iuitori ?»

Și de aceea a vorbit în Senat, pentru ca să 
se audă departe, că d-sa, șeful partidului liberal, 
e gata să îa ori-când sarcina de samsar cinstit, 
bine înțeles împreună cu puterea, căci alt-fel 
n’ar avea calitate să se amestece.

Iată roatul adevărat la discursul d-lui Dimi- 
trie Sturdza.

Să.vedem acum ce sorți are ambițiosul șef 
al partidului liberal să fie ascultat unde-va. Și 
pentru aceasta n’avem nevoie de combinații și 
ipoteze; sunt fapte îndestulătoare peste care d 
Sturdza a trecut cii vederea și care arată lă
murit că osteneala d-sale a fost zadarnică.

Respunzend la doue articole împăciuitoare apă
rute în (Țarul Magyar Hirlap — din care unul 
cu iscălitura d-lui Horvath Gyula vice-preșe- 
dinte al partidului național maghiar — Tribuna 
din Sibiu a făcut ililele trecute următoarele doue 
delcarațiuni foarte importante :

I. Că dacă Maghiarii vor să trateze pentru 
împăcare, trebue sa se adreseze la Sibiu, iar nu 
aiurea.

II. Că Românii din Ardeal și țara Ungurească 
nu sunt dispuși să cada la împăcăciune nnmai 
pentru partea lor, ci stăruesc, solidari cu Sla- 
vocii și cu Serbii, să se resolve întreaga ches
tiune a naționalităților din Ungaria.

Aucji, d-le Sturdza?
Românii de dincolo nu vor să se despartă de 

Slovaci și de Șerbi și mai presus de toate n'au 
nevoie de samsar, cinstit și necinstit,

Va să <Jică, ingenioasa combinațiune a șefu
lui liberalilor e condamnată să cadă în balta, 
ca multe alte combinațiuni ale d-sale.

Un lucru totuși va rămânea din cuvântarea 
d-lui Sturza, ca ceva real și potrivit cu firea 
lucrurilor: partidul liberal, botezat colectivita
te de d, Stătescu, va purta d’aci înainte nu
mele, de partidul samsarilor; e mal expre
sivă titulatura aceasta, căci dă trăsătura cea 
mai fundamentală a partidului, care e de a face 
samsarlîcuri financiare și politice și a se gândi 
numai la ele.
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Exposiție la Milano

In luna Mai a anului viitor se va deschide 
în Milano o exposiție internațională a lucrăto
rilor. Scopul acestei exposițiuni este, de a se 
câștiga date statistice universale, cu scop de a 
găsi mijloacele necesare spre a putea interveni 
pentru cerințele îmbunătățirii soartei lucrători
lor, prin înfățișarea plastică a stării generale a 
lor din actualitate.

Exposiția va fi împărțită în trei grupuri. In 
grupul întâiu se vor cerceta productele indivi
duale, adică produsul muncii unui maestru, cel 
mult cu ajutorul a doue calfe. La a doua grupă 
vor aparține chestiile de ajutoare, asociări, hi
giena muncii, îmbrăcăminte, locuință și hrană.

Programul admite pe toți muncitorii fie in
dustriași, fie lucrători de păment, să ia parte la 
exposiție.

Un tinerel bărbier femenin

încă pe vremea regelui Carol II era cunoscut 
în Londra un cântec, în care se vorbea de «cinci 
bărbierese, care locuesc în Drury Lane». Și 
astătji sunt încă în Londra «saloane» unde băr
bieresc numai «dame». Dar ceva mai interesant 
se petrece în actualitate, și anume o fetiță în 
verstă de opt ani, foarte frumoasă îndeplinește 

această funcțiune la actorii teatrului de varietăți 
cu o abilitate admirabilă.

Deocamdată bărbierul fecioresc rade pe actori, 
în toată regula, cu briciii și cu săpun. Dar n’o 
să treacă multă vreme și o s’o vadă lumea din 
Londra rătjend nu la actori, ci la bancheri,— și 
încă fără săpun.

O femes contra călugăriei
O femeie din Triest, Valeria Albrecht, a adre

sat președintelui camerei austriace o nostimă 
petiție.

Petiționara cere, nici mai mult nici mai pu
țin, ca celibatul preoților să fie desființat. «Nu
mai preotul însurat — așa spune cucoana — 
poate să conducă marea familie creștinească spre 
fericire». Ca sprijin și ilustrație a afirmațiunii 
sale citează «păcatele papei Grigori ii VII, bu
căți din Bocaccio, Rabelais, Lenau, ș. -a. In 
conclusiune petiționara dă espresie speranței, 
că «steaua zorilor va lumina cu splendoare în 
iubita ei patrie».

Cornelâu Herz
Prim-panamistul merge spre bine cu sănătatea. 

De aceea,el și-a trimis nevasta în Eranța ca să inter
vină pe lângă unele personagii influente,ca să fie re
vocată cererea de estradare. Insă toate încercă
rile i-au fost zadarnise. De aceea, și fiind-că e și 
foarte bine păzit de preventivul arest medical, 
Corneliu Herz se încearcă să facă pe nebunul, 
cu speranță că va fi dus la un institut de alie
nați, și prin aceasta cercetarea în contra lui 
va rămânea baltă. Jurnalul sfătuește pe noul 
Minister, să ia mesuri energice, spre a face pe 
prim-panamist să-șî vină în minți !

Sr.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE
•» _______

AUSTRO-UNGARI A
«Fremdenblatt» constată că șeful de secțiune 

șerb, d-1 Milanovici ar fi dat d-lui de Kalnoky 
asigurarea că guvernul serbesc se va grăbi a 
garanta, că impositul de accise nu va causa nici 
un prejudiciu negustorilor austro-ungari. D-1 de 
Kalnoky ar fi declarat într’un mod clar și pre
cis, că acest imposit nu este singurul, care să fi 
dat loc la plângeri justificate contra guvernului 
și funcționarilor șerbi. Aceasta n’a fost de cât 
o chestiune, care a produs neînțelegeri mai multă 
vreme. Insa toate chestiunile trebue să fie re- 
solvate la timp.

Țiariil adaogă că mersul negocierilor va areta, 
până la ce punct d-1 Milanovici va putea să 
dea garanțiile suficiente, pentru ca să se pro
cedeze la fixarea impositului de accise.

— Camera deputaților din Budapesta a adop
tat eri cu o mare maioritate legea financiară 
din 1894.

ANGLIA
piarele din Londra susțin, că guvernul ar 

avea intenținnea să construiască șase sau șapte 
vase de reboiu, pentru care ar trebui vr’o opt 
milioane lire sterlinge.

D-1 Rosebery a declarat la Camera lorzilor că 
dacă s’ar găsi mijloace internaționale pentru a 
împedica cruzimea anarchistă, guvernul englez 
n’ar sta la îndoială ca să le întrebuințeze (aplause).

132—250 recruți de artilerie destinați a fi 
trimiși la Gibraltar s’au revoltat ieri seara. Au 
făcut multe stricăciuni. S’au făcut uumeroase 
arestări. Ei vor fi trimiși dinaintea Curții Mar
țiale din Londra.



BELGIA
Camera. Președintele a exprimat indigna

rea sa de atentatul criminal în contra Camerii 
franceze.—D-1 Bernaert a declarat că guvernul 
a și adresat Camerii franceze o telegramă în 
care a exprimat indignarea sa în contra mișeilor 
omorîtori.

D-1 Nothamb, din dreapta, și Ianson din stânga, 
s’au' asociat la aceste sentimente. Camera a as
cultat în picioare aceste declarațiunî.

FRANȚAA
** Depeșe, care ne sosesc din Paris, anunță, că 
comisiunile Camerei pentru proiectele privitoare 
la asociațiunile anarhiste, la fabricațiunea și la 
deținerea materiilor explosibile, au adoptat aceste 
proiecte cu câte-va modificări de detaliu, care 
precisează mai bine înțelesul lor. Raporturile 
vor fi depuse adi în Cameră precum și acela în 
privința creditutui pentru provincii.

— Eri dimineață s’a făcut o perchisiție la 
inginerul Paul Redus, nepotul d-lui Elysee 
Redus, cunoscutul geograf. S’a descoperit o în
tinsă corespondență, care dovedește că d-1 Paul 
Redus, ale căruia opiniunî erau de altmintrelea 
cunoscute, este un anarhist activ, având rela- 
țiuni continue cu anarhiștii din toate țările.

— Se asigură că publicistul socialist Deville 
a trimis martori ministrului Jonnart, care citise 
la Cameră extracte din articolele publicate de 
Deville. Acesta cere o rectificare sau o reparație 
prin arme.

ITALIA
Până eri nu se decisese încă nimic în pri

vința portofoliilor afacerilor străine și de res
boiu, Crisa se va sfârși probabil atji, când d-nul 
Crispi va compune definitiv cabinetul.

SPANIA
O depeșă din Madrid ne anunță, că Araaf a 

promis mareșalului Cămpos că dușmăniile nu 
vor reîncepe.

El va rămâne la Mellila până când neînțele
gerea va fi aplanată, el așteaptă sosirea sulta
nului pentru a pedepsi pe nesupuși. Din ordi
nul lui Avraaf. Babyli aii distrus șanțurile fă
cute pe teritoriul spaniol.

— Ni se anunță prin depeșă din Barcelona, 
că alaltă-seara s’a descoperit 4 bombe într’o 
casă din strada Trafalgar.

--------------------oOOO^OOOO------------------

ULTIME INFORMAȚIUNÎ

Procesul Memorandului dus împăratului Fran ■ 
cis Iosif acum doi ani de către deputațiunea 
celor trei sute de români, tot urmează.

D-1 D-r. Rațiu președintele partidului națio
nal român din Ungaria a fost interogat în această 
afacere Marți de către judecătorul de instrucție 
din Sibiu.

Intr’aceași <Ji a mai fost interogat și d-1 pro
fesor Dimitrie Comșa, membru in comitetul par
tidului național. Judecătorul de Instrucție a în
trebat pe d-1 Comșa mai ales în privința proce
sului verbal din ședința comitetului, când s’a 
stabilit textul Memorandului..

Tot Marți Judecătorul de Instrucție din Sibiu 
a lansat un mandat de aducere pontru d-1 S. 
Albini, actualmente în pușcăria din Szeghedin, și 
care îl citează spre a’i lua interogatorul într’a- 
ceiași afacere.

Altețele Lor Regale, Prințul Ferdinand și 
Princesa Maria, împreună cu principele Carol 
II, vor pleca la Coburg și de acolo la Neu-Wied, 
Duminecă sau Luni".

Liberalii-naționali s’au întrunit, așa ni se 
spune, aseară Ia club spre a decide măsurile pe 
cari trebue să le ia spre a lupta în contra con
servatorilor.

S’a decis, ca să se înceapă o foarte energică 
campanie de interpelări.

Interpelarea d-lui 
afacerea studenților 
Sâmbătă, când d-1 
Cameră.

C. C. Dobrescu relativ la 
bacalauresți se va face 

generl Lahovary va fi la

din Sibiu:Citim în Tribuna
Ni se spune, că pe la școalele superioare se 

cer din partea unui domn «în numele tinerimii 
universitare române», semnături pentru a cere 
partidului nostru național eliminarea celui mai 
de căpetenie postulat din programul partidului 
național: Autonomia Transilvaniei. Cu acest pri
lej se face încercarea a discredita pe unii dintre 
fruntașii noștri. Când cine-va îșî dă semnătura 
e bine să se uite ce semnează».

Astă noapte un nou interogator s’u luat lui 
Pădurarii, presupusul autor al asasinatului din 
strada Senatul. El tăgăduește că densul ar fi 
ucigașul, de și toate probele sunt în contra lui.

La Camera de Comerț se vor discuta măsu
rile de luat spe a se stârpi odată abusul ce se 
face cu comerțul ambulant.

Curtea de jurați din Ilfov judecă a<Ji proce
sul intentat D-lui Ciurcu de către D. G. Can- 
tacudino. Directorul cjiarului < Voința Națională» 
pentru calomnie prin presă.

Aseară la opera, baritonul Maurei a primit o 
coroană de argint și o alta de flori naturale în 
formă de liră.

La reprezentație asistau și AA. LL. RR. Prin
cipele Ferdinand și Principesa Maria.

Astă-di D. Doctor Minovici va face autopsia 
cadavrelor victemelor din strada Senatului.

In strada Batiște la No. 23, a isbucnit un 
foc, care însă a fost localizat imediat de către 
vecini și servitorii din curte, fără a se cauza pa
gube mari.

BIBLIOGRAFIE

De curînd a apărut un studiu etnografico- 
politic al deputatului polonez din Reichrathul 
din Viena Iosif Popovski, sub titlu »Naționa- 
itate și rasă.«

Autorul se ocupă în special de neamurile 
slavice din împărăția austriacă și combate »ru- 
sofilismul“, care nu este alt ceva de cât »pan- 
rusism*. Idea cel călăuzește în cursul întregului 
studiu este o provocare a tuturor neamurilor 
din împărăția habsburgică, ca în cașul unei con- 
flagrațiuni să lupte cu toții sub steagul împă
rătesc pentru religia, naționalitatea și libertatea 
lor, pentru civilisația și progresul omenirii.

In curend va eși de sub tipar „ Viața la 
Mahala", un volum d,e nuvele, de spiritualul 
publicist de la «Universul» Marion, bine cu
noscut publicului român.

CURSUL PIEȚELOR
Viena

Napolenul.................................................... 9.9
Imperialul........................................................ —.-
Livre turcesc!............................................... 11.2
Org. C. Pap................................................. 100.-
Rubla...........................................................  131.5i
Cred. Anstalt................................................ 343.7
Renta perp. austr..............................................97.5'

» do aur » .......... 118.3
< de aur ung............................................. 97.3
» de arg. austr........................................116.3'

Schimb Londra .............................................. 125.-
» Paris.................................................... 49.6'
» Berlin................................................ 61.4
» Amsterdam.....................................103.7'
» Belgia................................................ 50.5*
» Italia.................................................... 42.1:

Tendența moale...........................................
Renta franceză...........................................

» italiană ...........................................
Banca ottomană...........................................

Paris
Renta franceză 4>/2 °/0 ...... .. 105.2'

» » 3 " %.................. ......... . 99.3.
» » R. amor 4% ..... 83.4*
‘ » 5%............................. — .-
« » italiană.............. ......... . 82.8'
» « ung............................. 953/i
« » austr.......................... 627/f

Impr. elvețian............................................—
Banca otomană...........................................  596.5*
Dette am. per Eg........................................... 511.21
Los. sârbești................................................... —.—
Schimb de Londra.....................................251.9!
Banca Viena...................................................199.7(

» Amsterd............................................... 207.—
» Berlin..................................................122.—
» Belgia................................................ 1/,
» Italia..................................................... Îl1/

Tendința moale................................................—.—
Renta franceză.......................... .... —.—
Renta rom. 5°/0............................................... 94.9*

* „ 4%............................................... 18.91

Berlin
Napoleon........................................................ —
Rente Rom. 5% . •...................................95

» » 4°/o............................................... 81.91
» » 4°/0............................................ 81.9(

Empr. Munic. Buc..............................................94.5(
Roubla.............................................................215.11
Bisconto...................................... "....................171.61
Schimb Londres............................................... 20.2
Paris.................................................................... 80.4!
Amsterd.......................................................... 168.41
Vienne..................................................................——
Belgiquo............................................................80.3Î
Italia............................................................... 72

Tendența slabă
Londra

Nouv. cons. Angl..........................................98,’/
Banca Roum.................................................. 7
Schimb Paris................................................... 25,3'

» Berlin.............................................. 20,6'
» Amsterd.............................................. 12.0!

Renta R. am. 1890..................................... 82
» » 1890..................................... 82

BULETIN ADMOSFERIC
Institutul Meteorologic

București 14 Decembre st. u. 12 ore diua 
înălțimea barometrică la 0°.761.9 
Temperatura aerului. — 3.7.
Vântul liniștit

«Starea cerului Acoperit
Temperatura maximă de eri —4°.

» min. de astă-d! — 6°.
» la no! a variat între-}-5° și —8C 

Eri și astă-cji cerul cu totul acoperit. Inghețu 
a durat eri toată (Jiua, noaptea și astă-(JI.

Respundător pentru redacție Ion Slavici.
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I»OUE VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT
Având peste 400 de tablouri!!—Cu preț de 10 lei

Aceste volume conțin: Un romanț pentru copii, scris de D-ra Julia B. Hasdeu; Un cântec de leagăn (cuvinte 
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povești, basme, anecdote, descrieri devoiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigme, etc.
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COLECJIUNI NOUI DE ORNAMENTE

ffS- Prețurile Stabilimentului sunt cu 25 •/, mal eftine de cât ale tuturor fabricilor din streindtate, osebit 
de spesele de vamă și transport.
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B. D. ZISMAN
DEPOSITARULfGENEBAL DE LA

COMPANIA AMERICANA
BUCURESCI. — Calea Victoriei, No. 44.— BUCURESCI

(lângă farmacia Brus, vis-â-vis de Luvru)

IWAȘIUE DE CUSUT neîntrecute în SOLIDITATE, LUCRARE și ELEGANȚA
Premiate la t6te exposițiunile cu primele Medalii și Diplome de ondre 

Peste 5 milione sunt în întrebuințare. — Garanție pe 5 ani.

Biciclete de siguranță „SPORT” din cari am vendut peste 400 bucăți în România fiind cele 
mal apreciate în străinătate! Mers ușor! Eleganță complectă! Cea mai mare soliditate^

KâT VÎNZARE ÎN RATE
Cataloge și informațiuni GRATIS și FRANCO, rugân'd a comunica ce anume voițî să cumpărați.
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Cu începere de la 19 Noembre 1893 punem în vânzare 
regulat
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 Primele fascicule vor coprinde, între

altele: Trubadurul de Delavrancea, 
Năpasta de Caragiale, Influența 

împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe- 
sili® lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. Gaster, Conferim 

țeie Atheneului Român, etc. etc. etc.
Bucuresci. — Tipografia și fonderia de litere Th. Basilescu, Bulevardul Elisabeta 111.


