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Apropii nd ti-se sfîrșitul anului, rugăm 
i aceia dintre abonați! noștri, cărora 
expiră abonamentul Ia 31 Decemvrie, 

. și-l reînoiască cât mai curend, pentru 
i expedițiunea să se poată face re
dat.
Reducem de la 1 Ianuarie abonamen- 

1 și pentru țările învecinate cu Ro- 
ănia la 30 lei pe un an, 15 lei pe o 
metale de an și 8 lei pe un pătrar 
j an.
Rugăm deci cu atât mai virtos pe 
titorii noștri din România să stăruie 
intre amicii și cunosciiții lor, ca să 

*_ sprijinească in greaua noastră între- 
indere.

Administrațîunea.

ANUL 1893
1 Jn an se încliee cu dina de astă-di 
altul se începe cu cea de mâne.
Binecuvîntat a fost, vor li dicend, 
ate, unii, cel ce trece, și cu inimile 
ne de nădejde intrăm în cel ce vine. 
Inimile pline de nădejde le avem și 
a, dar ele sunt totodată și grele de 
gfijire, căci multă durere, multă amă- 
jiune, multă mânie s’a adunat în su
te în trecerea anului ce adi se în- 
ee.
Am intra poale și noi, ca alții, cu 
ma ușoară în noul an, dac’am crede, 
m multi vor li crețlend, că lupta, 
re ne ține pe toți in continuă emo
ție, se poartă numai pentru intere- 
e morale și n’am vede în tie-care 
pă și conflictele de interese materiale, 
’C îi dau un caracter din ce în ce 
ii primejdios.
Nu e dincolo, peste Carpați, vorba 
mai de oameni, care-șî apără legea, 
iha și obiceiurile strămoșești, ci tot
ală si de oameni, care nu mai aii ce 
mănânce.

Ani și ani de a rândul țara a fost 
știită de mari stoluri de lăcuste ne- 
ioase, care privesc astă-di înspăimen- 

la pustiul ce s’a făcut împregiurul 

lor. și pe când despuietorii sunt din ții 
în di mai desnădăjduiți, despuiații de
vin din <Ji în di mai îndârjiți.

E în natura lucrurilor.
Cu cât un popor e mai serac, cu 

atât e și mai accesibil pentru lepădarea 
de neam, căci miseria la toate te îm
pinge, și acela, care nu are ce să mă
nânce, se leapădă și de Dumnezeu, 
dacă-i dai drept răsplată o bucală de 
pâne. Guvernul ungar nu s’a neliniștit 
dar, ci mai virtos s’a bucurat, când a 
vedut, că poporațiunea românească, cea 
slovăcească ori cea sârbească sărăcește 
și ajunge la miserie din ce în ce mai 
mare.

Preocupat numai de gândul de a 
preface Ungaria în stal național ma
ghiar, el nu și-a dai seamă, că miseria 
economică poate să aibă și consequențe 
mai apropiate, mai imediate de cât des- 
naționalisarea, care se face numai în
cetul cu încetul și mai atirnă și de ia 
alte împregiurări.

Se vor ii bucurând deci Maghiarii 
preocupați de idea lor de stat, când 
află, că în părțile despre Tisa ale Ba
natului Timișoarii, prin podgoriile A- 
radului, pe Crișuri, prin Selagiu și 
mai ales la Moți sunt mii și mii de 
familii gata de a părăsi țara, ca să-și 
caute hrana de toate dilele aiurea. Să 
meargă, die Maghiarii, căci îi vom în
locui cu alte elemente mai accesibile 
pentru idea de stat; nu de geaba am 
creat o lege specială pentru colonisări. 
Pe noi inse ne cuprind fiorii, când 
vedem în gândul nostru miile de oa
meni împinși la desnădăjduire, fiind-că 
ei constituieșc împreună o putere in
calculabilă.

Nu mai e pentru acești oameni vorba 
numai de mulțumire ori nemulțumi
re, ci de moarte ori viață în cel mai 
propriu înțeles al cuvântului.

Timp îndelungat numai oamenii cu 
știință de carte, așa numiții proletari 
ai inteligenței, au fost nevoiți să-și pă
răsească țeara, fiind-că nu le era cu 
putință să trăiască prin muncă onestă 
în ca. Acum sunt mii și mii de oa
meni lipsiți de cultură, cărora nu le 
rămâne de cât să-și iee lumea în cap, 
fiind-că alții trăiesc în desfrâu din roa
dele muncii lor. Aceștia, când se văd 
mulți, nu mai raționează, cum nu ra
ționează nici nesățioșii lor exploatatori.

Cine oare poate să ne garanteze, că 
aceste elemente ajunse la desnădăjdu
ire nu vor fi accesibile pentru agenții 
provocători ai celor ce voiesc să-i stri
vească cu ori ce preț pe Românii din 
Ardeal ?

Cine poate să prevadă, ce are să se 

întimple după-ce comitetul partidului 
național, aiji singurul păzitor, al ordine! 
publice în Ardeal, va fi fost aruncat 
în temniță ?

Sunt oameni, care se tem, că în
treaga mișcare română din Ardeal se 
va potoli după-ce comitetului partidu
lui nățioal va fi fost înlăturat.

Nu.!De asta să nu ne temem! Te
merea să ne lie, că mișcarea va perde 
caracterul ei national-politic, și va de
veni sociala, că mânia se va preface in 
ură oarbă și bărbații de astă-țli vor a- 
junge să fie un fel de monștri, care 
nu mal cruță nici felul din pântecele 
mumei I

E greu lucru să muncești din zori 
de <,li până în noapte șase «Jile de a- 
rândul, ear a șaptea di să nai bucata 
de pâne pentru line și pentru copiii 
tei, in vreme-ce aceia, care iau roadele 
muncii tale, chefuesc, te . insultă, te 
poartă n ghionturi, ba mai'descarcă 
din când m când și câte un glonț în 
tine. E foarte greu așa, dar mai greu 
e încă să te stăpânești, când ți-ai perdut 
in cele din urină răbdarea.

De aceasta să ne temem !
Nădejdea noastră e înse, că mai sunt 

in lumea aceasta și alții, care se tem 
ca noi, și că nu nesațul, ci buna chib
zuință va ajunge în curgerea anului ce 
acum se începe la covîrșire.

Cu nădejdea aceasta trecem pragul 
anului 1894.

Laude răsuflate
«Timpul» încheie anul cu un articol de 

elogii pentru activitatea guvernului in 1893. 
In coada acestui articol, «Timpul» se o- 
cupă și de discuțiunea făcută în Parlament 
asupra cestiunel «ce-i qice» națională, cum 
ar scrie corespondentul bucureștean al 
«Dreptăței» din Timișoara, unul din redac
torii «Timpului».

«Liberalii au crezut, scrie «Timpul», că 
vor putea să-și împrospăteze popularitatea, 
luând ca armă de luptă cestiunea trasil- 
vană. Și aci ei aii capelat un răspuns, care 
le va tăia pofta de a mai agita. Pe de-o 
parte guvernul a aretat modul corect și in 
adever patriotic cu care s’a purtat față cu 
emoțiunea legitimă ce produc la noi sufe
rințele Românilor din regatul ungar; pe 
de alta s’au ridicat voci autorisate de peste 
Carpați spre a dice adversarilor noștri, că 
atitudinea lor nu poate fi de cât dăună
toare cause!, pe care Românii transilvăneni 
voesc s’o susție pe calea legei și a drep
tăței și fără intervenirea unor samsari 
interesați.»



Și de astă dată, ca în tot-deauna, con
frații de la «Timpul» cearcă să reducă 
discuțiunile urmate in Parlament Ia pro- 
porțiunile unei lupte de partid; și firește, 
ei fac aceasta numai și numai pentru că 
ast.-fel se poate serios, cuminte și cu dra
goste folosi causa fraților de peste Gar- 
pați! Dintr’aceleași pricini și cu acelaș 
scop «Timpul» se grăbește să adaoge re
pede, că respunsul dat de guvern și de gu
vernamentali, adecă sfaturile cu condes- 
centa și refusul de intervenite, le-au tăiat 
liberalilor pofta de a mal agita.... probabil 
cestiunea românească. Din nenorocire Inse, 
știe o lume întreagă că nu numai liberalii 
au pus iu Parlament discuțiunea asupra 
stării Românilor din Ungaria, și că odată 
cu ei mulți oratori conservatori, și din 
cei cu greutate in partid, precum d-nif 
Mișu Balș, Ionel Grădișteanu și Al. Cuza, 
au vorbit intracelași sens ca și liberalii, 
despre soarta fraților de peste munți și, 
mai mult încă, nu s’au aretat cât de puțin 
mulțumiți cu atitudinea guvernului. Nu
mai doar guvernamentalii cu ori-ce preț 
au putut gusta răspunsurile d-lor Lahovari 
și Carp, ati putut fi măguliți de spusele 
d-lor Taclie Ionescu și Maiorescu, și aii 
fost înduioșați după respunsul d-lui Lascăr 
Catargiu, cel cu «drepturile imprescripti
bile» ale Ungurilor.

Dar aTimpul» mai adaogă la răspunsu
rile date de guvern, și unele declarațiuni 
favorabile acestuia, făcute de voci autori- 
sate din Ardeal. Ba chiar, «Timpul» mai 
spune că acele voci autorisate s’au rostit 
în potriva întervenireî. Care sunt însă a- 
cele voci, «Timpul» nu ne spune, și bine 
face, pentru-că n’ar avea ce spune.

Gazeta Transilvaniei și Unirea, foaie 
bisericească din Blaj, s’au aretat, ce-i drept, 
nemulțumite cu discursul d-lui Sturdza, 
dar numai întru cât privește cererile for
mulate de d-sa, pe care le-aii găsit prea 
moderate. Dar guvernul nostru n’a vrut 
să audă nici chiar de acele cereri. Cum 
poate el așa dar să se folosească de ob
servațiile celor care vor mai mult încă, 
atunci când el nu vrea nici mai’ puțin ? 
«Dreptatea» noii apărută conține, e drept, 
o corespondență din București, din care 
s’ar părea că acest diar aprobă pe d’intre- 
gul atitudinea guvernului nostru. Dar acea 
corespondență vine din București și co
respondentul bucureștean al «Orc otăței» 
este, dupe cum s’a anunțat în pul lie, un 
redactor al«Timpului». De altă parteînsă, 
un articol al redacțiunei «Dreptățel» ex
primă mulțumire, pentru-că s’a accentuat 
în Parlamentul nostru solidaritatea națio
nală cu Românii de peste Carpațf. Acea 
solidaritate n’aiî accentuat-o însă nici gu
vernul, nici guvernamentalii cei cu ori-ce 
preț guvernamentali.

Până ații inse, nimeni de dincolo n’a dis 
apriat «nu vrem să audim de întervenirea 
României in favoarea îmbunătățirii stării 
noastre». Ba, unul din cele mai moderate 
țliare de dincolo, Telegraful Român, foaia 
metropoliei Sibiene, a făcut, chiar ea, de- 
clarațiunea categorică că nu înțelege refu
sul de intervenire al guvernului, când in- 
tervenirea sa nu ar trece peste marginile 
dreptului ginților.

Să mai vorbim de impresiunea ce-au 
făcut între membrii partidului național de- 
clarafiunile guvernului nostru ? Am publicat 
chiar noi câte-va scrisori destul de clare 
într’această privință.

E mâlmitor lucru că nici adi, după ce-a 
avut destul timp de resgândire, « Timpul» 
tot nu s’a dumerit, cât de dăunătoare cause! 
române a fost atitudinea nervoasă și pri
pită a guvernului.

DIN MACEDONIA
Din corespondența publicată de D-voastră 

în nutn&ul de la 30 Decembrie aflu că am 
fost „destituit și părăsit".

Corespondentul d-voastră nu a putut să ve 
dea această informațiune de cât în urma ple
cării mele din Ianina. Am avut ce-I drept, 
conflicte cu d-I Apostol Mărgărit, cum aii 
avut toți cei ce lucrează în toată sinceritatea 
pentru promovarea causel române în Macedo 
nia și am poftit de sfintele s&bătorl, ca să 
viii aici la București și să fac ce-mi stă prin 
putință pentru îndreptarea relelor. E deci un 
lucru firesc, dacă corespondentul D-voastre a 
crezut că am fost destituit.

Se și poate aceasta, eu inse până acum nici 
decretul de destituire, nici vre-o altă înștiin
țare de felul acesta nu am primit.

Singura știre, pe care o am din Ianina e, 
că 13 dintre cei mai inteligenți și mai silitori 
bursieri ai gimnasiului aii fost alungați în 
urma plecării mele din institut, acum în cap 
de iarnă.

Primiți, D-le Redactor etc.
București. 30 Decembre, 1893.

O. Lâzărescu Lecanfa.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

ANGLIA
D. Gladstone a declarat eri Camerii co

munelor că lordul Clarendon a încercat 
să invite marele puteri pentru a discuta 
chestiunea desarmării, că primise chiar din 
partea guvernului unei mari teri un res- 
puns foarte încurajator. Momentul actual 
însă, nu este oportun pentru un asemenea 
demers pe lângă puteri.

BULGARIA
Principesa Clementina, marna principelui 

Ferdinand, sosește ații la Solia. Ducele Ro
bert și ducesa de Parrna, părinții soției 
Principelui, vor sosi la 4 (16) Ianuarie. Gu
vernul a invitat clerul să reciteze rugă
ciuni în toate bisericile din țară pentru 
fericita ușurare a principesei, care este 
așteptată p. ste câtc-va dile.

BELGIA
«L’Independance Belge» anunță că d. 

Bernaert, ministru, s’a decis să-și dea de- 
misiunea, fiind-că comisiunea Dreptei n’a 
admis propunerile guvernului pentru re- 
presentațiunea proporțională. Cel-l-alți mi
niștrii vor urma exemplul d-lui Bernaert.

BRASILIA
O depeșă ne anunță că încrucișătorul 

american «San Francisco» a plecat eri de 
la Bahia la Rio-de-,Janeiro.

— Legația Brasiliei din Paris a primit 
eri de la guvernul ei o depeșă desmințind 
într’un mod formal știrea demisiei pre
ședintelui Peixoto și declarând că situație 
guvernului e tare.

FRANȚA
4»

O depeșă din Paris anunță că, după o 
sîndirea hu Vaillant la moarte, acesta 1 
fost dus înapoi in închisoare. El n‘a voi 
să iscălească recursul in casație. Ei vt 
fi transportat adi la Roquette.

El a dis că, condamnarea sa nu va opr 
mișcarea anarhistă și că mulțumește ju 
riului pentru verdictul lui, căci preferă s; 
moară de cât să fie condamnat la munci 
silnică. Unele diare aprobă verdictul.

— Camera a reales ieri pe d-nu Dupu; 
președinte cu 290 voturi din 357; iar d-ni 
de Mahy, Faure, Etienne și Lockroy, vice 
președinți.

— «Monitorul Flotei» anunță că o part 
din escadra rusească a Mediteranii se v 
îndrepta la 3 Ianuarie spre Vest; poate c. 
va veni și in Franța.

Amiralul Avellan a înștiințat pe primam 
Algerului, că escadra sa va visita Algeru 
in cursul iernii.

GERMANIA
Procurorul general a intentat proces de 

putatului antisemit Ahlwardt și altor d< 
scriitori pentru ofensă adusă d-lui Mique 
ministru al finanțelor.

— Nordeutsche Zeitung declară absolv 
falșe știrile Agenției Herald privitoare I 
niște pretinse declarația ni ce ar fi faci 
ministrul Miquel la un prânz al seu, i 
ceea-ce privește tractatul de comerciu c 
Rusia.

— «Gazeta Națională» află din sorgint 
autorisată că disposițiunile proiectului d 
tractat ruso-german luate până acum, pr 
vesc o serie de produse agricole. Negi 
ciatorii au primit instrucțiuni formale pei 
tru ocrotirea pe cât va fi cu putință a ii 
tereselor agriculturii germane.

— Reichstagul din Berlin a adoptat eri î 
prima și a doua-citire convenția cometei 
ală provisorie cu Spania. A început, di- 
cuția impositului asupra tutunului. Secre 
tarul de Stat Posadewskv declară, că des 
lințarea drepturilor asupra grâului și. 
impositelor asupra obiectelor de consuma 
ție ar produce un deficit de 269,750,(MX 
pe care statele federale ar li nevoite să- 
înlocuiască.

Introducția cerută a impositului asupr 
venitului ca imposit al Imperiului a 
slăbi suveranitatea statelor federale 1 
materie de imposit. Remâ'ne dar numi 
impositul indirect, și dreptatea cere c 
tutunul să fie cel mai impus, cea ce n 
e posibil cu sistemul actual. Consumatori 
de tutun va fi foarte puțin atins. Nu est 
nici o temere, ca lucrătorii manufacture 
lor de tutun să fie concediați. Consilii 
federal menține proiectul în întregime 
lui și nu are de loc intenția de a-i retrage 
D. Fritzen din centru declară, că partidi 
seu respinge proiectul de imposit asupr 
tutunului in forma sa actuală.

D. Sturmm primește proiectul; el cer 
să se numească comisiuni speciale pei 



ru impositele asupra tutunurilor și asupra 
rinului.

D. Bassermaim, declară că o parte a 
iberalilor naționali ar primi proiectul daca 
^omisiunea ar găsi un alt sistem de im- 
)osit asupra tutunului.

ITALIA
Diareic militare se declară autorisate să 

lesmintă ca falș svonul unui pretins or- 
lin al ministrului de resboiu ca să se ur- 
neze forturile hotarului din Franța și din 
Clveția și bateriile de pe coasta mărci 
'yrheniană.

MUNTE-NEGBU
Valiul turcesc a convocat ieri pe toți 

efii triburilor albaneze la Scutari, pentru 
le transmite ordinele Sultanului, care 

orește să-i vadă trăind in pace cu Mun- 
snegrul. La hotare liniștea e complectă, 
ar comunicațiunite sunt tot întrerupte.

RUSIA
Qiarul vienez Politische Correspondenz 

flă din St. Petersburg, că cercurile diplo- 
latice de acolo discută probabilitatea re- 
’agerii d-lui de Mohrenlieim, ceea-ce ar 
vea ca consecință o serie de numiri in 
orpul diplomatic rusesc.

— Este neîntemeiată știrea lui Figaro că 
oblețea din St. Petersburg ar avea inten- 
unea să ofere un banchet d-lui de Moh- 
inheim.
— Holera s'a stins în guvernemîntele 

imbirsk și Orei.

Cântecul Ardealului
(Poesie în prosă)

„Veaire-ar timpu! să vie 
Ca Românul iar sănvie 
Și de hoți să mântuiască 
Țara Iul Ardelenească".

Cântec pop. 
I.

Sărmană țară, sărman și blând popor Ro- 
ân, ce timpuri grele ai ajuns, ce <,lile amare, 

îngrozitoare soartă ți-a fost reservată de 
sită. O singură mângăere mat ai, speranță 
tr’un viitor mal bun. Dar timpul vine, tim- 
d trece și suferințele tale, scumpă și neno- 
cită țară, nu mat au sfîrșit. Toată lumea s’a 
așteptat, toată lumea e stăpână pe soarta 
... numai Românul să fie veșnic rob ?

II

Ardealul plânge, Ardealul e în doliu. Ochit 
mei sunt, cu groază, ațintiți asupra lui. Fie 
re, emoționat, se întreabă : care sunt cau- 
Ie acestei sfâșietoare dureri ? Pentru ce plângi 
ntru ce ești plină de adâncă întristare, 
umpă Transilvanie? Tu ești frumoasă ca o 
nă din povești. Bogăția ta e nemăsurată. Mi
le de aur și argint, rîurile limpezi ca cris- 
lul, munții înalțî, ale căror creștete se pierd 
ceruri, vinurile tale gustoase și variate . . , 

au atras invidia și râvnirea lumei întregi, 
e nu-ți lipsește nimic din ceea-ce poate a- 
a cine va pe acest păment. Inc’odată de ce 
Ingi ? N’ai fii destul de mulți și bravi, care 
iubesc, cari sunt gata să-șt pună viața pen- 

i tine ?

III
Transilvania suspinând respunde: «O ! da> 

sunt frumoasă și bogată. Cu bogățiile mele 
neprețuite susțin, ca odinioară Sicilia, o în
treagă împărăție. Toți mă jefuesc, toți mS 
fură, toți mă batjocoresc, numai fiii mei iu
biți, încătușați în lanțuri, mor de foame la 
sînul meu mânos. Copiii suspină vS<Jendu-se 
insultați de strein, nevestele plâng vSqlendu-și 
bărbații omorîțl în închisori, iar inimele ma
melor se sfâșie de durere, ve<jendu-șl copilașii 
cu forța răpiți de la sînul lor adăpostitor.

Hoardele barbare, îndrăgite de frumusețea, 
bunătatea și bogăția mea incomparabilă, vor 
cu de-a sila să mă smulgă din mâna iubiților 
mei fii de atâta timp orfani».

IV
Scumpă și nenorocită țară, plângerile tale 

sunt juste, glasul tău tânguitor a pătruns ini- 
mele tuturora, ora mântuirel tale se apropie i 
Robia naște libertatea, suferința fericirea. Cu 
cât nedreptatea a fost mai mare, răsbunarea 
va fi mar cumplită. Blând soarele se arată, în- 
tunerecul dispare. Tu spune scumpilor și mult 
încercaților tăi fii, să fie in tot momentul, 
gata. Ț)iua resbunărei, cjiua plăței și răsplă- 
țel nu este departe.

V
Eu, dragă Transilvanie, îți doresc, din 

suflet, ca anul nou, ce ne sosește, să for
meze ultima verigă din lanțul nesfîrșitelor 
tale suferințe.

Alexandru V. Stănoiulescu

CEcrric^.

Monitorul oficial de aȚi publică nrmă- 
toațea programă pentru serbarea, anului 
nou:

«M. S. Regele, încongiurat fiind de casa 
Sa militară, asistă la oficiul divin ce se va 
celebra in S-ta Mitropolie, la orele 10 și 
jumetate dimineața, față fiind : d-nii mi
niștri, d-nii președinți și membrii Adună
rilor legiuitoare care se vor afla in capi
tală, înaltele curți de casațiune și de corup
turi, curțile și tribunalele, d. primar cu 
consiliul comunal, d-nii oficeri generali și 
superiori care nu vor fi sub arme, camera 
de comerciu și funcționarii superiori ai 
Statului.

«Trăsura M. S, Regelui va fi escortată de 
un escadron de cavalerie.

«După serviciul divin, M. S. Regele trece 
in revistă garda de onoare, înșirată in 
curtea S-tei Mitropolii, și merge în apar
tamentele înalt Prea S. Sale Mitropolitului 
Primat, unde priimește felicitările înaltului 
cler și ale persoanelor presinte.

«In acea di, la palatul din oraș, vor fi 
deschise registrele de înscriere.»

Prin decisie ministerială numele școalei 
primare de băeți No. 1 din Constanța va 
fi, da acum înainte, «școala primară supe
rioară de băeți Principele Ferdinand»,

S’au acordat pensiuni căpitanilor I. Ca- 
lonfirescu din cavalerie, 262 lei 50 bani 
lunar pentru 30 ani de serviciu, și I. Cop- 
cea din infanterie, 300 lei lunar pentru 35 
ani de serviciu.

S’au disolvat, consiliile comunelor rurale 
Cacova (Vâlcea), Boșoteni (Romanați) și 
Bogdana (Tutova).

♦
D-l G. I. Lahovary, președintele Curței 

de Compturi, a fost autorisat să primească 
decorația turcească Medjidie cl. 2-a.

♦
Au fost înaintați ia gradul de medici de 

regiment clasa 2-a și tot odată trecuți în 
reservă, doctorii Dem. Popescu, de la spi
talul militar din Constanța, Ștefan Besnea, 
de la spitalul militar central, și Nicolae 
Elian, de la divizionul de geandarmi din 
București.

♦
„Magyar Hirlap“ gazeta d-lui Horvâtli 

Gyula, salută ast-fel aparițiunea diaruluî 
cel nou din Timișoara:

„Sub titlul Dreptatea a apărut in Timi- 
mișoara un nou diar românesc, care arc 
menirea să represinte punctul de vedere 
mai moderat.

«E surprinselor intru cât-va, că progra
mul ii este programul de la 1881 al parti
dului național, iar devisa solidaritatea na
țională.

«Am fost pregătiți inse la atari exa
gerări și din partea partidei moderate, in 
urma celor întîmplate la Sibiu.

«Dar nici nu ne îndoim, că se va da 
ocasiune de apropriere, prin luarea în 
considerație une-orf a direcțiune! acelui 
(liar, care — deosebindu-se de cele de 
pân’aci, vorbește despre «patria noastră» 
cu o deosebită căldură ; și de sigur nu va 
avea ocasiune să se jeluiască, că noi sun
tem impiedecătorii desvoltării sale indivi
duale naționale in sensul cultural.

«D-l Corneliu Diaconovich e redactorul, 
care ca scriitor în multe rînduri a dovedit 
un deosebit gust, în cât chiar în cașul cel 
mai reu ne vom putea bucura, că vom 
avea in sfirșit cu cine să ducem o pole
mică serioasă, întărind ast-fel claritatea 
ideilor.

«Pentru acestea toate, felicităm cu bu
curie Dreptatea».

♦
D-l Billow a plecat adi. Cu ocasia ple

cării sale, M. S. Regele l’a decorat cu 
marele cordon al „Stelei României».

Contele de Leyden, noul ministru al 
Germaniei la București, va sosi în Capitală 
pe la mijlocul lui Ianuarie.

<■
A apărut revista Amicul copiilor minierul 

8 și 9 cu următorul bogat sumar:
Pomul de Crăciun ; Cine priimește steaua fru

moasă ; Istoria unui țînțar; Pescera Stenfeld; 
Asnar și Dochia (poveste); Doină; Soarele ; Bru- 
mărel; Copilul străin; Mercedes și Dolores (ro
man pentru copii); Gândacul și Maimuța (fabulă); 
Scormon (nuvelă) de I. Slavici; Cea d’întâi pe- 
reclio de mănuși; Aux enfants; Phoca (după 
Brehm); Șoimul și floarea fragului ; Argonautul; 
Problemă; Enigmă.

Revista Amicul copiilor este o revistă inte
resantă și instructivă; redactată cu mare îngri
jire. După trei ani de existență această revistă 
’și-a făcut în țară un renume bine stabilit.

Pentru abonament a se adresa la librăria I. V. 
Socec. Prețul abonamentului pe un an e de 10 lei.

Darwin și Darwinism, conferință de Z. C. 
Arbure.

-------------------- -------------------------------------



CAZACII
II

încercările făcute ele Iesuiți, ca să-I a- 
ducă pe Moscovit! sub ascultarea Papei, au 
produs un șir de sguduiri sociale pe cât 
de interesante, pe atât de caracteristice, 
despre care de astă-dată nu se poate vorbi 
de cât in treacăt.

După urcarea in scaun a lui Boris Bo- 
gunov, Iesuiți! au scos la iveală pe așa 
numitul Pseudo-Dimitrie, un aventurier, 
care se pretindea frate al reposatulu! Țar, 
deci cea din urmă odraslă din familia lui 
Ruric și astfel moștenitor legitim al tro
nului rusesc.

Trecând la catolicism și luând fel de fel 
de îndatoriri către mai inulți dintre frun
tașii Șleahtei, acest Dimitrie și-a adunat 
in Polonia o însemnată oștire și a intrat 
in Marele Ducat de Moscva, ca să ocupe 
scaunul. Mare parte din poporul rusesc l’a 
primit ca pe un eliberator, Moscva a că- 
dut in mânile lui, și după moartea lui 
Boris Bogunov el s’a și urcat in scaun.

Abia acum au simțit Rușii, că el e în- 
congiurat de Iesuiți, și au început a se 
neliniști. In curînd apoi Dimitrie s’a că
sătorit cu fiica unuia dintre Voivozii le
șești, și cu ocasiunea nunții, Șuschi, unul 
dintre fruntașii boierimii, s’a pus în fruntea 
poporului și a resturnat pe usurpatorul, 
care a și perii in această răscoală.

Peste puțin s’a ivit inse un alt Dimitrie, 
și luptele interne s’ău urmat înainte până 
după 1610, când Patriarcliul Filaret, unul 
dintre fruntașii boierimii rusești, a isbutit 
să ridice in scaun pe fiiul seu Michail I, 
primul Țar din familia Romanov.

De oare-ce Michail I era ancă tiner, a- 
deveratul cârmuitor era tatăl seu, care 
semna toate actele alăturea cu Țarul. Ast
fel a devenit Ducatul Moscovei un fel de 
stat teocratic, in care capul bisericesc era 
deopotrivă cu cel politic.

Aceasta a fost una din nenorocirile Ca
zacilor.

Câtă vreme Șleahta era angagiată in tur- 
burările din Rusia, Cazacii s’au bucurat 
de pace. In dată inse ce Iesuiți! au per- 
dut nădejdea de a mai pute găsi compen- 
sațiune in Rusia, ei s’au întors spre Ca
zaci.

Ca pretutindenea unde au făcut propa
gandă, Iesuiți! și-au dat și la Cazaci silința 
să producă in toate inimile sîmțimăntul, 
că numai cei ce stau sub ascultarea Papei 
pot să se bucure de fericirea vecinică, și 
aici pe pământul acesta de toate drepturile. 
Ei au stăruit dar, ca Regele Poloniei să 
restrîngă drepturile Cazacilor, pentru-ca 
misionarii să le poată pune în perspectivă 
vechile libertăți, dacă vor primi unirea cu 
Roma.

Ast-fel din an in an Cazacii au fost mai 
mult jigniți in drepturile lor, și lucrurile 
ajung în cele din urmă atât de departe, 
încât bisericile de rit oriental sunt în
chise, și serviciul dumnerjeesc nu li se 
iartă Cazacilor de cât după-ce plătesc a- 
numite taxe, pe care le aveai! în arândă 
Ovreii.

Era peste putință, ca un popor deprins 
cu cea mai deplină libertate și crescut in 
necurmată luptă pentru credință să su- 
poarte această asprime nebunească. - La 
1618 se pornise însă răsboiul de 30 ani, 
și Cazacii așteptau intrarea în acest răs- 
boiii a Poloniei, pentru ca să înceapă și 
ei lupta de liberare. Tocmai de aceea inse 
Polonia a rămas neutrală.

încă în anul 1625 Metropolitul Chievului 
cere ajutor de la Patriarcliul din Moscva, 
adecă de la Țarul Michail T. Rușii inse nu 
se avântă în luptă, ci îi țin pe Cazaci cu 
vorba. In același timp Cazacii se desbină 
între debșii. Cei mai mulți, țiind la tradi- 
țiunile vechi, nu vor să se alieze cu Mos- 
coviții, ci primesc mai bucuros alian a 
cu Tătarii, ba chiar și vasalitatea tur
cească.

Din această desbinare se trage peirea 
Cazacilor.

In anul 1637, in sfirșit, Cazacii se răs
coală încuragiați de Turci și ajutați de 
Tătari.

Din causa acestei răscoale se pro
duce primul conflict între Vasilie-Vodă 
Lupul și Mateiu-Vodă Rasarâ'b, care nu 
înțelege de loc rostul luptelor pornite de 
Cazaci.

In urma neunirii Cazacilor răscoala e 
înăbușită și dieta Poloniei decretează, că 
Hatmanul nu mai are in viitor să fie ales, 
ci numit de Regele Poloniei, că in viitor 
numai 6000 (in loc de 40,000) Cazacii au 
să poarte arme, ear cei-l’alți rămân clă- 
cași legați de pământ după așezământul 
făcut de Boris Bogunov pentru Rusia.

Aceasta e una din cele mai mari despu
ieri de drepturi.

țlece ani de (iile aii suportat-o cu toate 
aceste Cazacii, și abia la 1648, după în- 
cheerea păcii de Vestfalia, s’au răsculat din 
nou sub conducerea Hatmanului Bogdan 
Chmielnischi.

Răscoala de la 1648 a fost norocoasă. 
Regele Cazimir, un fost Jesuit, e nevoit să 
înregistreze din nou 40,000 Cazaci. Cei- 
l’alți rămân însă tot dăcași. — Ast-fel ne
mulțumirea Cazacilor nu se potolește, și 
Hatmanul Bogdan Chmielnischi intră la 
1650 in legătură cu Țarul Alexei.

Prin această legătură se hotărește soarta 
popoarelor de la Răsărit.

Chiar feciorul Hatmanului, TimușGhmiel- 
n schi se pune în fruntea Cazacilor, care 
caută legături cu Tătarii, cu Poarta și cu 
Vasilie-Vodă Lupul, in acela-și timp inse 
Mateiu-Vodă Basarab se unește cu Gheorghe 
Rakoczy II. și răstoarnă pe Vasilie-Vodă 
Lupul, ca să ridice in scaun pe Gheorghiță 
Stefan.

Ast-fel servește Mateiu-Vodă Basarab, 
fără ca să-și dee seamă, causa Rusiei.

După-ce Timus moare, car Vasilie-Vodă 
Lupul e trimis la Poartă, Căzăcimea anti- 
rusească perde ori-și-ce rațlăm și Hatma
nul Bogdan strînge definitiv legăturile cu 
Țarul, care la 1654 jură, că va respecta 
drepturile și libertățile Cazăcimii.

De aici înainte răsboiul se poartă intre 
Polonia și Rusia, care in pacea încheiată 
la 1667 împart pământul Căzăcesc, ast-fel 
că Cazacii de la Nipru (Kiev) trec sub 

stăpânirea Rusiei, care ii despoaie înce 
tul cu încetul de toate drepturile lor 
eară cei-l’alți rămân sub stăpânirea Polo 
niei.

Aceștia cer ajutor de la Turci și se ma 
răscoală odată sub conducerea Hatmanii 
lui Dorojenco. — Ivan Sobieschi înăbuși 
inse in urma victoriei de la Hotin (1673 
și răscoala aceasta, și în pacea inche 
iată cu Poarta la 1681 se menține stătu 
Quo.

După pacea aceasta Cazacii nu mai sun 
de cât luptători pentru mărirea Țariloi

încă odată mai fac opintirea de a-ș! re 
câștiga libertatea, dar și de astă-ciată lupt 
se inchee cn moartea atât de tragică 
Hatmanului Mazeppa.

S’a stins oare pentru tot-de-a-una viaț 
Cazacilor ?

Ai făcut un bine, atunci laudă pe Dum 
neijeu, care te-a învrednicit de ai putu 
face acest bine!

pile pline de necazuri ne învață a gust 
dilele de bucurie !

Cine nu nizuește spre înaintare, acel 
riu-i cu sine serios !

Ce nu ți-a dat lumea, aceea lumea nu-1 
poate lua !

In necazul cel mai mare, nu-ți imprășli 
puterile prin tânguiri!

Nu ti mândru, dacă faptele tale au in 
vins 1

Cănd vrei să semeni, dacă nu in timpii 
semănatului!

Mii de cărări sunt deschise Domnului 
spre a te bine-cuvinta !

In toată diua învață prin vorbirea altor 
mai mult a tăcea!

Cine gustă binele cu mulțumire, invaț 
a sfr’eri și răul.

Fie-care (Ji este un învățător, care n 
învață, ce altă di ne învață!

Dacă ai făcut un lucru bun, dă-1 uităre 
și te nizuește a face altul și mai bun !

învață din lucruri rele, lucruri bune, ș 
primește Învățătură și de la proști!

Fii în apropiere bun, și în depărtare ni 
te arăta rău!

Cine nu știe iubi, acela nu știe trăi Intri 
oameni !

O, dacă ar fi faptele mele ca vorbele, ș 
vorbele ca inima!

Fie-care di aduce putere celui debil, aș 
teaptă și tu putere !

Sufletul virtuții este iubirea, coroan. 
credinței este speranța!

Iubirea cât de încet vorbește, totuș 
pentru inimă vorbește destul de tare!

Dumnedeu e mai mare de cât inirn 
noastră!

I. Candea.

Doctorul RAPPAPORT
Specialist în boale de copii

STRADA CARAGHEORGHEVICI No. 5
Vis-â-vis de Banca Națională 
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BUNICA
■ Schiță de anul nou

Teodor Ciulac și cu nevastă-sa Chiriachița 
au plecat la o serată, unde înpreună cu alți 
funcționari — căci și densul era funcționar — 
și cu nevestele lor, se vorbiseră încă înainte 
cu o săptămână să facă «revelionul». Acasă 
rămâne bunica cu cei trei copii, cel mai mare, 
le 9 ani Costică, băiat, mijlocie Lisica, de 7 
inT, și Iorguleț, cel mai mic, de vre-o 4 ani. 
De obicei rămânea bunica acasă cu copiii, de 
:âte-orl Ciulac pleca unde-va la vre o serată, 
sindrofie sau la teatru ; ^i era tare liniștită 
Chiriachița când știa copiii sub îngrijirea 
numă-sii, pe care numai dragostea nepoților 
> mal ținea în viață. Căci omul când înbătrî- 
icște nu mai poate avea plăceri, singura lui 
incurie e bucuria alor săi. Și cât iubea bă- 
rîna pe Lisica,—era leită mumă-sa, întocmai 
um era și Chiriachița când era mică. Pe 
Costică îl găsia că seamănă cu ea, bătrîna, 
iar e mai nestasnic ; e băiat și de asta ! se 
jândea dînsa.

— Să ne spui o poveste bunică ! <J‘se Cos- 
ică.

— ț)ău, spune-ne o poveste frumoasă, dise 
i Lisica după dînsul, cu un glas sfiicios.

— O poveste 1 <jlise și Iorgu, și toți se în- 
rămădiră în jurul bătrînel.

— Dacă ședețl frumos, cum stau copiii cei 
uni, răspunse bătrâna, ve spun o poveste, 
fumai să fiți cu minte.

— Suntem cu-minte, răspunseră cel doi mai 
lari.

Și toți trei se așezară ; Lisica pe canapea, 
mgă bunica, Costică trase un scaun de lângă 
iasă și luă loc în fața bunichil, iar Iorguleț 
eru să fie luat în brațe.

— Tot e tatăl-seu, se gândi bunica pupându-1 
e frunte, apoi îl luă în brațe și începu să 
pună :
— «A fost odată ca nici odată, că de 11'ar 
fost nu s’ar povesti.. Pe când umbla Christos

e păment cu sfîntu Petru...
Și spune, și spune, și spune bertâna.
Era încă departe de a ajunge cu povestea 

ână la: «Me sui! pe-o șea și o spusei așa», 
ind neastîmpăratul Costică, căruia îl jucau 
chil în cap ca Ia o veveveriță, o între- 
ipse:
— Haid să jucăm cărți bunică, Zise el- 

ăcl veijuse cărțile pe fereastră, și începuse 
i-1 plictisească povestirea monotonă a bă- 
ânil, pe care numai Lisica o asculta cu 
zlavie, pe când Iorgu se bălăbănea cu nas- 
irii de la rochiță-î.
— In asta Zău; nu seamănă cu mine, că cât e

e iute de fire! <Țse gând bătrâna. Nu 
iii Pe cine să semene, că nici mumă-sa
a fost așa când era copil. Și și tatăl săii
prea blând, ca să fi putut fi așa de sbur- 

ilnic când era copil.
— Să isprăvesc întâiu povestea, și vom 
:dea apoi, dragul bunichil, îî răspunse ea cu 
ândețe.
— Da, să isprăvesscă întâiu bunica poves- 
a, ijise și Lisica.
— Povestea! strigă Iorgu, silindu-se să 
pă un nasture ce nu se mal ținea de cât in 
>uă fire de ață.
Veijend bătrîna că nu prea are trecere po

vestea el, începu s’o scurteze, și iute, iute, — 
adecă pe cât se poate numi iute, la vîrsta 
de 75 ani, și sfirși cu : «Cine a ascultat, bine 
a învățat'».

— Acum să jucăm cărți <jise grabnic Costică, 
trase trei scaune în jurul mesil, și începu să 
împartă cărțile la trei, să se joace de-a «porc;», 
joc, la care tot bunica l’a învățat și pe el și 
pe Lisica.

Se așezară la masă Lisica, Costică și bu
nica cu Iorgu, care era nedespărțit de bra 
țele el.

— N’ar trebui să-I las tocmai așa după 
gustul lor, se gândi bătrîna, luând cărțile în 
mână, dar totuși, să aibă și el o bucurie de
plină cât țin sărbătorile, c’apoi iarăși începe 
școala, și val de ei sărăcuții, cum îl necăjesc 
cu învățătura.

— Poftim bunico, dise Lisica punend o 
carte pe masă...

Jocul mergea cum se cade. Odată a rămas 
Lisica «porcii», apoi Costică, ș’apol iar Lisica.

—■ Lotie, lotie, țipă Iorgu la jocul cel din 
urmă «spunend» din cărțile bunichii, care ră
măsese numai cu Costică, căci Lisica scăpase 
deja.

Costică mat avea două cărți în mână, și îl 
era rendul să dee. Dă un as de pică, pe care 
bunica nu poate să-l bată; apoi îi dă și car
tea cea din urmă, ce-I mal rămăsese...

— A rămas bunica, a rămas bunica! începu 
el să țipe veselindu se din caleafară.

Lisica începu și ea să facă haz, dar mai 
moderat. Căci domnișoarelor nu se cuvine a 
rîde în cât să le ajungă gura până la urechi.

— Bunica, pocu, lămas, qlise și Iorgu ple- 
cându-se pe spate și privind cu veselie pe 
bătrâna în față.

— Nu se cuvine dragii bunicht să rîdețl de 
bunica, Zise bunica cu un glas jalnic, în cât hazul 
a încetat; numai fața lui Costică par’că tot nu 
putea să se desfacă de expresiunea unei bu
curii nemărginite.

— A sosit vremea culcării dragii bunicnii, 
ițise bătrâna de la o vreme, veițend pe Ior
guleț că pică de somn.

Trecură în iătăcel.
— Desbrăcați-vă dragii bunichii, ițise ea că

tre Costică și Lisica, așternend paturile și în
cepând să desbrace pe Iorgu, care nu mai 
putea de somn.

— Te spun bunichii! cjise Lisica lui Cos
tică, car; o tot ciupea spunendu-I ceva, și rî- 
dînd, și n’o lăsa în pace ca să se poată des- 
brăca.

— Lasă mă ’n pace, dise ea mal tare, ne
căjită că n’o mai slăbește Costică, încât auiji 
bătrâna.

— De ce nu vă astâmpărați, dragii buni
chii ? ițise bătrâna. Dar Costică parcă nici n’ar 
fi auițit, și tot necăjea pe soru-sa cu ciupitu
rile.

— Nu mă Iași... ? Bunică...
— Ce e dragă bunichil ?
— A cjis Costică că bunica a remas «porcu» 

și mă tot ciupește de nu me lasă să mă des 
brac.

— Astâmpărați-vă odată dragii bunichil, 
desbrăcați-vă, închinați-vă și vă culcați. Și nu 
se cuvine să rîdeți de bunica; asta nu e fru
mos lucru.

* *

Copiii dorm, și respirarea lor pripită dar 
regulată e singurul sunet în iătăcel. Bunica 
șade ’n scaunul el bătrânesc și veghează asu
pra somnului liniștitjși alintat de vise nevi
novate, al nepoților.

De pe perete o mică candelă atîrnată sub 
icoana maicii Precestel aruncă o palidă lu
mină.

împletind la etern neisprăvitul ciorap, bu
nica să avîntă cu închipuirea în vremile ce 
vor să vie.

Să vede străbună, vede pe Costică aclamat 
de popor pentru discursul ce a ținut în Ca
meră, și altele și altele. Câte idealuri nu să 
încheagă în mintea unul bătrân, și e cât de pu
ține ajung realități 1

Liniștea monotoană însă încet se furișează 
și peste simțirile ei, și bătrâna adoarme.

„Sorcova, vesela
„Să trăestl
„Să ’nbătrâneștl,
„Ca merul,
„Ca perul,
„Ca un fir
„De tradafir...
„La anul
„Și la mulți ani!“

...Sefăcusă deja cțiuM, și copiii spălătorese! din 
fundul curții să grăbiseră să fie cei d’întâi cu 
urările de anul nou.

S. Sa Sa

DIVEESE

Un nas reparat

O frumoasă istorie povestește tțiarul «The 
Chronicle» din New-York, în numărul său de 
la 24 Decemvrie trecut.

Actrița Mis Crystal Thornton s’a supus nu 
de multă vreme la o stranie operație.

Mis Thornton, de origine din Califonia, e 
o foarte frumoasă damă tînără.

După părerea ei însă, nasul îi strica toată 
simetria feței, i-se părea prea disproporționat, 
mare și strîmb, pe când în realitate nu era 
de cât un nas roman bine pronunțat.

Cu toate acestea, artista s’a decis să-și ne
tezească nasul până la o posițiune normală. 
Chirurgul i-a atras atenția, că în urma ope
rațiune! va rămânea cu un semn, o dungă pe 
nas.

Cu toate acestea însă, Mis Thornton a ră
mas neclintită de la hotărîrea sa.

S’a dus deci la spital, unde a fost primită 
de doctorii Mac Burnley și Franck Hartley. 
Toată compania de doctori și asistenți a 
trecut în sala de operație cu candidata de 
operațiune.

Artista a fost cloroformisată, frumos i s’a 
despicat pielea de pe nas și s’a dat în două 
părți, și i-au tăiat o bucățică din osul na
sului.

I-au spălat apoi rana cu antiseptice, aiî tras 
pelița la loc, și — pacienta s’a întors acasă 
cu nasul scurtat.

Peste două tțile a dat iarăși pe la spital, și 
doctorii au constatat că dunga rămasă de la 
tăetură se vindecă foarte frumos.

Deci, în curînd Mis Thornton va apărea în 
fața publicului cu un nas simetric.

Dar e americană povestea!



Ei aș’ I

Hans cu nevas'tă-sa Cati și cu copilașul lor 
Fritz sunt la bereria Carageale.

Cati: Nu bea atâta bere Fritz, că te îm
bolnăvești și ai să mori.

Fritz: Eî aș’1 Dar tata cum nu moare ?
---------- -«SHl. răBHB»------------

TURBURARILE DIN ITALIA
Palermo 11 Ian. — Liniștea continuă in 

toată Sicilia.
Ancona 11 Ian.—O bombă încărcată cu 

cartușe de revolver a isbucnit noaptea tre
cută în fața casinului Dorico ; stricăciunile 
sunt neînsemnate. In diferite locuri au fost 
explosii de petarde.

Roma 11 Ian.—Preotul Urso va li trans
portat la Palermo ; se dice că s’ati găsit in
diciile unei înțelegeri intre dinsul și depu 
latul Defelice în privința agitației revolu
ționare din Sicilia.

Roma 11 Ian.— Contrar sgomotelor res- 
pândite, lucrătorii s’au dus acji la lucru 
jntr’o ordine perfectă. Trupele au fost pri
mite la intrarea lor in Catara cu strigăte 
de : Trăiască armata ! Populația cerea ira
nul regal.

Procesul căpitanului Căliman
Eri s’a înfățișat înaintea consiliului de 

resboiu al corpului 2 de armată procesul 
intentat căpitanului Căliman și sergentu- 
lui-major I. Georgescu, care au bătut pe 
brigadierul Gr. Eftimiu, găsit apoi mort in 
pădurea dela Ștefânești.

Consiliul era presidat. de d-1 colonel 
Grămăticescu și compus din maiorii Da- 
nielopolu și Dobroveanu și căpitanii Teo- 
dorescu și Radianu.

Comisar regal, d-1 maior Paleologu.
Apărători, căpitanii Milicescu, Lambru, 

Popovici și Christescu.
Actul de acusație spune că căpitanul 

Căliman și sergentul-major Georgescu aii 
bătut pe nenorocitul Eftimiu in mai multe 
rinduri, punendu-i o pătură în cap spre a 
nu i-se audi țipetele, și apoi lungindu-1 jos 
l’aîi bătut până i-a țișnit sângele de pe 
corp; că pricina acestei bătăi a fost că i 
s’ar fi găsit în magazie de către căpitanul 
Căliman 25 de tunici, roase de șoareci.

Căpitanul Căliman, când i-se ia intero
gatorul, declară, că brigadierul lipsind într’o 
cji dela casarmă, el i-a tras o palmă, după 
care l’a podidit sângele; in urmă a (Jis 
sergentului-major Georgescu să-i dea câte
va trăgători.

Sergentul-major Georgescu declară că a 
dat trăgători lui Eftimiu, din ordinul că
pitanului.

Martorii aii declarat toți că Eftimiu a 
fost crunt bătut de Georgescu și de Căli
mara Martorii sunt sergentul Ionescu Ma
rin , locotenentul I. Rătescu, sergentul 
Neamțu, soldatul Șerbănoiu, Nearnțu spune 
că a veijut cura căpitanul l’a bătut pe Ef
timiu cu pumnul, cu sabia și cu picioa
rele; că l’a trimes pe densul de a spălat 
de sânge pe brigadier, l’a adus apoi îna

poi, și căpitanul i-a ordonat de i-a tras 
vre-o 14 curele lui Eftimiu.

După rechisitoriul comisarului regal și 
pledoariile apărării, consiliul de resboiu 
in unanimitate, aplicând articolul 222 din 
codul justiției militare, a condamnat pe 
căpitanul Căliman la 3 luni, iar pe sergen
tul-major Ion Georgescu Ia 2 luni închisoare 
militară.

ULTIIHE INFOBMAȚIUNI

După o depeșă a prefectului de Teleor
man, lupii s’ati ivit in cete numeroase in 
acel județ — și de la începutul iernei au 
ucis la Islaz peste 100 de oi ale locuito
rilor.

E vorba de a se orgauisa mai multe vi- 
nători mari pentru stirpirea tiarelor.

A
Dunărea este înghețată peste tot; se 

speră că în curind se va putea face tre
cerea corespondenței in Bulgaria la Vidin 
și Rusei uc pe glii ață.

Vaporul englez «Trevellon», care venea 
de la Constantinopole, s’a inămolit ieri ia 
Sulina în nisipuri.

Mateloții s’au coborit cu toții la Su
lina.

*
Eri, pe când se alia lângă frate se ii mort 

și-l plângea, femeia Leanca Constantinescu, 
in virstă cam de 50 de ani, a cădut de 
odată jos, remânfend și ea moartă.

A
La Pitești, un băiat din prăvălia d lui 

Agate Vasiliu a luat ieri o cantitate foarte 
mare de arsenic și dupe câte-va ore a și 
murit.

S’a început o anchetă, spre a se atla 
causa, care a determinat pe acest nenorocit 
să comită actul seu de disperare.

De doue (jhle ninge mereu in partea de 
sus a Moldovei, așa că toate câmpurile 
sunt acoperite cu zăpadă.

A
Astă-di trenul de Iași a sosit cu o în

târziere de o oră.
A

O lucrătoare dela Regia de tutunuri, pe 
pe când voia să treacă șinele trenului in 
sus de gara de Nord, spre a se duce la 
lucru, a fost prinsă de o mașină care ma
nevra în gară și sdrobită pe ioc.

A
Toți directorii de școli din țară au În

ceput a triinete ministerului instrucției 
publice tablouri de numerul elevilor streini 
ce urmează cursurile scoalelor românești, 
spre a se face o statistică.

Aseară a fost un foc in strada Bărăției 
No. 17, la un magasin cu văpsele. Focul 
a consumat numai acoperișul casei și mai 
multe butoaie cu văpsea.

doctorul O5BUGESGU
de la spitalul Filantropia

Tratează maladiile chirurgicale și genito-urinare.
Consulta țiuni de la 4—6 p. m.

CALEA PLEVNEI 12 bis.
In dosul Băilor Eforiei.

BIBLIOGRAFIE

S’a primit la redacțiune : «Exerciții or
tografie pentru usul școalelor secundare, 
conform principiilor stabilite de Academia 
română», de At. Popescu profesor la liceul 
real din Brăila. Ediția II, 1894.

Acte și documente din Corespondența diplo
matică a lui Mih. Cogălniceanu,—publicate de 
Vasile M. Cogălniceanu. — A ieșit de usl 
tipar și fascicula IV-a volumului I.

„Memoriul delegați unii consiliului general ai 
Județului Constanța* asupra situațiunii acelui 
județ, presentat M. Sale Regelui. O broșurict 
de 46 pag. tipărită la București, tipografia »Gu
tenberg «.

Introducere la Economia politică.
Lecțiune de deschidere a cursului ținut le 

facultatea de drept din Iași,—de N. Basilescu
♦

Memoriile D-șoarel Felicia Rația.— Vandalis
mul din Turda.—Tipografia « Voința Națională» 
Edițiunea Lligei culturale, secțiunea Olt. Prețul 1 
lefi 50 b.

A eșit de sub tipar romanul „Dan“ de d-nu 
Vlăhuță, un frumos volum, asupra căruia von 
reveni.

A eșit de sub tipar Viața la mahala, volu 
mul de nuvele ale spiritualului confrate de h 
« Universul > Marion.

Rfispundător pentru redacție Ion Slavici.

In editura librăriei Sfetea din București, Foaie 
Ilustrată pentru Familie.

VATRA”5 J
Sub direcțiunea

D-lor I. Slavici, I. L. Carageale și G Coșbue

ACTE ȘI DOCUMENTE
din

CORESPONDENȚA DIPLOMATICA
a lui

Mihail Kogstlniceanu
relativă la

RESBOIU INDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1877-7E 
publicate de

Vasile M. Kogălnieeanu
apărute până acum primele 5 fascicule din vol. I

LABORATORUL DE CHIMIE
„AURORA"

Brăila— Strada Regală No. 86. —■ Brăila.

^UNITUL RESTAUR

NAE FELICIAN
Situat în coltul Str. Plevnei, 12 bisa

Onor. Public va găsi tot d’a una mâncările cele 
mai gustoase calde și reci, diferite Vinuri și alte 
beuturi alese. Serviciul prompt.

Preturi foarte convenabile*

Se primesc și abonamente cu luna și cu cartele. 
Cartela de 30 feluri de mâncări după Lista de <Ji, 
fără deosebire, numai cu 9 lei.

Onor. Public se va convinge de adever, bine- 
voind a visita acest renumit Restaurant.
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ÎNTREPRINDEREA

Preciuril© obicinuite în toate berăriile populare din Bucuresci.

FIWUI COMPLECTE PERTRC KSTALAȚll'XJ NOI DE STABILIMENTE TIPOMAM
COLECJTUNI NOUI DE ORNAMENTE REGI.

FRANȚA
GERMANIA

SI

ITALIA

BERE DE LUTHER CALITATE SPECIALA.- MEZELURI ALESE.— POPICÂRIE UE SALON

TUNELUL OTELULUI UNIVERSAL (GABROVENI)
-------- WV'.VVlu'V'JWw.--------

BOGAT ASORTIMENT IN LITERE 
X>K

FANTEZIE, TITLURI, CALIGRAFICE, GOTICE, FLORATE, etc. etc.

C L 1 Ș E R I EULTIMUL SISTEM IM METAL SI GALVANOPLASTIE

WilS)
ULM 

L:t k I

4? j I Al

âă i ii

LINII DE METAL, TĂIATE SISTEMATIC

,ețI, qUadrațî și tot FELUL DE ALBITURI 

ojT Prețurile Stabilimentului »unt cti 2 îi •/„ mal eftine de cât ale tuturor fabricilor din streinătate, osebit 
de spesele de vamă și transport.

IfSf Se primește in schimb material veeliiă eu prețuri araniagiâse *au) | (S3" Coaditlnnl raroreMle I» plăți
(aWcîY® te . s<,

J CEL MAI SUPERB CAOOU UE CRACI» Șl MUL NOU |
* COLECTIUNEA REVISTEI g

Amicul copiilor
j FE 1891-92-93 S

j DOUE VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT |

? Având peste 400 de tablouri 11 — Cu preț de IO lei S
j Aceste volume conțin: Un romanț pentru copii, scris de D-ra Julia R. Hasdeu; Un cântec de leagăn (cuvinte 
g de D-ra Julia R, Hasdeu, musica de G. Stefănescu, profesor de conservator); o mulțime de nuvele, istorioare, 
g povești, basme, anecdote, descrieri devoiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigme, etc.
3 Depus spre vîntjare numai Ea librăria I. V. SOCEC.
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