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Nr. 265. Brașovii, Lunî-Marți, 30 Noemvre (12 DecemvreJ 1893.

Brașovă 29 Noemvre v.
Alaltăeri anarchiștii au sevîr- 

șitu erăși unulu din infernalele și 
grdznicele loru atentate, în Pariau, 
și de astă-dată fapta loru fu îndrep
tată în contra camerei francese în 
sa și, cea mai înaltă representantă a 
principiului de crdine, legalitate și 
libertate în statu.

In decursulu ședinței de după 
am6c|u a camerei, unu individă pănă 
acuma încă nedescoperitu a arun
cată de pe galeriă o mașină infer
nală asupra bănciloru, unde ședeau 
deputății, care esplodândQ a avută 
unu efectu înfricoșată. Au fostă vul
nerate, în parteru și pe galeriă, 
aprbpe o sută de persdne și o pa
nică teribilă cuprinse pe toți cei de 
față. Numai sângelui rece ce l’a docu
mentată președintele camerei Dupuy, 
liniștindu pe deputațl și pe publică, 
este a se mulțămi, că pe lângă nu- 
merbsele vulnerări causate prin es- 
plosiunea mașinei infernale, care se 
4ice, mai era încărcată și cu o mul
țime de cuie mari, nu s’au întâm
plată mai multe nenorociri prin îm- 
bulzela celoră ce, cuprinși de spaimă, 
alergară spre uși ca sâ iesă câtă 
mai curendu din sală.

Oamenii dela „propaganda fap
tei “ și-au ajunsă cu tote acestea sco- 
pulu. Ei au lățită spaimă și groză 
nu numai între representanții țerii, 
der și îu totă Parisulă, care în urma 
atentatului a fostă cuprinsă de-o iri- 
tațiune ne mai pomenită. Eară în 
fața acestui efectu, produsă de cal- 
cululu diabolică ală anarchiștiloră, 
curagiulă și sângele rece, ce l’a ma
nifestată președintele camerei, care 
nu s’a mișcată dela loculă seu și a 
cerută să se continue ședința, ceea 
ce după ună intervală ore-care s’a 
și întâmplată, nu a fostă decâtă o 
marcare a justei reacțiunl, ce tre- 
bue se-o producă în totă societatea 
francesă, ca în Europa întregă, cam
pania acesta a anarchismului inter
națională.

Ministrulă-președinte Casimir 
Perier mulțumi camerei, că a dată 
ascultare vocei președintelui seu și 
a continuată ședința șiadause: „ca
mera și a făcută datoria, guvernulă 
la rendulă seu îșl va face și elu 
datoria, punendu în aplicare legile41.

Ună cuvântă gravă acesta în- 
tr’ună momentă atâtă de seriosă. 
Guvernulă va pune în aplicare le
gile! Der nu le-a pusă necurmată 
în aplicare, mai cu semă de când 
cu trista ispravă anarchistă a lui 
Ravachol, și care a fostă resultatulă ? 
Se pâte admite în genere, că prin 
simpla aplicare a legiloru liberale 
esistente se va pute împiedeca repe- 
țirea unoră asemeni scene îngrozi- 
tbre și se voru pute lua măsuri si
gure de prevenire față cu astfelă de 
atentate ale anarchiștiloră?

Cumcă acesta nu este cu pu
tință fără a se lua măsuri estraor- 
diaare represive față cu anarchis- 
mulă e așa de învederată ac|I pen
tru ori și cine, încâtă . anevoiă pu- 
temă admite, că Casimir Perier, 
vorbindu de aplicarea legiloru, nu 
sa’ gândită totodată și la asemeni 

mesurl. Deja se lățise în Parisă Sâm
bătă sera soirea, că ministrulu pre
ședinte voiesce să propună camerei 
deja îu ședința de aefi, Luni, luarea 
de măsuri represive în contra anar
chismului.

Acțiunea distrugetâre a anar
chismului internațională, care se 
vede, că este organisată, va aduce 
der cu sine, că și statele cele mai 
liberale, ca Francia, Elveția și An
glia, voru trebui în cele din urmă 
se cadă la o învoielă cu cele-l’alte 
state, și se introducă pentru com
baterea anarchismului ună sistemă 
de mesurl preventive polițienesc!, 
prin care se va restrînge în măsură 
destulă de însemnată libertatea și 
ospitalitatea, ce-o ofeieau, mai alesă 
aceste țări, ori și cui.

Bomba, ce au aruncat’o der 
anarchiștii în mijloculă representan- 
țiloru Franciei, numai libertății nu 
va aduce folosu, numai celoră apă
sați nu le va aduce ușurare, ci va 
fi. semnalulă unui șiră de mesurl 
reacționare, cari pe lângă anarchiști 
voră lovi și pe alții și voru face se 
sufere adese-orl și cei ce nu suntă 
vinovați de-a fî comisă nimică în 
delrimentulă societății.

Der anarchiștii nici că se gân- 
descă a înainta causa libertății, ei 
suntă lipsiți de ori-ce motive seu 
scopuri ideale și ținta loră este nu
mai și numai nimicirea, distrugerea 
și răsturnarea a totu ce esistă acfî, 
fără de a se mai gândi la urmări.

De aceea, întUadeveru, este unu 
postulată de conservare propriă a 
societății europene de ac|I, de a se 
apăra în contra dușmanului de 
morte alu esistenții și ală progre
sului ei, care ac|I portă numele de 
anarchismă.

Der e forte durerosă a vede, că 
pe lângă multele rele și neajunsuri, 
ce bâutue acjl statele europene și 
societatea loră, se mai ridică acuma 
și din acea parte unu pericolă se- 
ricsă, care amenință causa adevă
ratei libertăți, la dobâudirea căreia 
aspiră aeji cu totu dreptulă fîă-Care 
poporă consciu de sine din bătrâna

CRONICA POLITICĂ
— 29 Noemvre.

Ar fi foștii mare mirare, ca coniitatuln 
Ternarei mici, acestu cunoscută pașalică, 
să nu se alăture și elti la mișcarea inițiată 
de comitatulă Neogradă în contra „agita 
țiunilorii de naționalitate". Pașalele ungu- 
rescl din acestă comitatată au trimisă și 
ele o adresă cătră dietă, în care se dice 
între altele: „După ce mai vîrtosă aici, în 
părțile ardelene ale țerei, cu durere și în 
modă netăgăduită simțimă, spre adânca 
nostră neliniștire, că uneltirile antipatrio
tice, începute de unii ultraiștî de-ai națio- 
nalitățiloră, iau totă mai mari dimensiuni 
și că lucrările de subminare ale agitatori- 
loră au începută să pătrundă cu stricăcio- 
sulă loră venină și în straturile massei po
porului : unanimă și în modulă celă mai 
căldurosă ne alăturămă la moțiunea comi- 
mițatului Neogradă, de-a curma acestă miș
care anti-patriotică și de-a cere dela gu
vernă, ca să ia în acestă scopă cele mai 

energice măsuri. In ce privesce introduce
rea censurei pentru pressa nemaghiară, pa
șalele din comitatulă Târnavei mici nu 
potă fi de acordă cu cei dela Neogradă, 
dâr ceră, ca delictele de pressă să nu se 
mai pedepsâscă cu închisâre de stată, ci cu 
închisore ordinară. — Bine, dâr în aduna
rea comitatului Ternavei mici nu s’a gă
sită nici ună Română, care să protesteze 
în contra acestoră îmbălăturl ale haiteloră 
ungurescl ?

*
Din Roma se telegrafiâză, că Zanar- 

delli șl-a depusă în sfârșită mandatulă, ne- 
reușindă a alcătui o listă ministerială, — 
și acum se dice, că ar fi vorba, ca d. Crispi 
să fiă însărcinată cu formarea noului cabi- 
netă. Revenirea la putere o lui Crispi ar 
fi în adevără surprindătâre, și mai alesă 
în Francia ea ar fi întâmpinată cu forte pu
țină simpatiă. Se scie, în adevără, că Fran- 
cesii consideră pe Crispi dreptă celă mai 
mare vrășmașă, ce au în Italia. Dâr și în 
Italia se voră găsi de sigură mulțl, cari se 
voră mira de rechiămarea la putere a d-lui 
Crispi, tocmai îu acestă momentă, când s’a 
dată pe față și numele său pe lista celoră 
împrumutați de Banca romană. Agenția 
Ștefani confirmă acestă scire și adaogă, că 
regele a liberată pe Zanardelli de acâstă 
misiune. Crispi, care a sosită din Neapole, 
a avută după amiadl o lungă conferință 
cu regele. Mai multe diare apărute Vineri 
sera și cercurile parlamentare dică, că 
Crispi a fostă însărcinată să formeze ca- 
binetulă; însă pănă acum n’a primită nici 
ună mandată oficială în acâstă privință. 
Elă a conferită cu mai multe personagii 
politice, între cari d-nii Saracco și Sonino.

*
La 7 Decemvre n. c. s’a presentată 

scupștinei nouliî ministerin serbescii, cu 
care ocasiă ministrulă-președinte Gruicî a 
desvălită programulă guvernului. Guver
nulă, dice, va ave în vedere totdeuna men
ținerea buneloră raporturi cu tote statele 
prin respectarea reciprocă a drepturiloră, 
îndreptarea finanțeloră, ridicarea economiei 
populare și înmulțirea comunicațiiloră, și 
mai cu semă va fi cu deosebită atențiune 
asupra armatei. Guvernulă contâză la spri- 
jinulă scupștinei pentru îndeplinirea pro
gramului. Guvernulă este firmă decisă, ca 
să respecteze drepturile internaționale și 
să îndeplinâscă într’ună modă leală tote 
angajamentele luate. Deorece și celelalte 
state voră respecta aceste drepturi, speră, 
că nu se va întâmpla nimică, ce să potă 
sdruncina bunele relațiunl. Astfelă se pote 
devota cu deplină liniște intereseloră po
liticei interne. — Ministrulă-președinte a 
mai declarată, că noulă guvernă va con
tinua întocmai politica fostului cabinetă.

________________________ 1

Bombă în paHamenftuIu 
francesu.

Anarchia din Parisă, a recursă acum 
la bombă chiar contra parlamentului. Etă 
sensaționalulu evenimentă ală dilei; Jertfele 
acestui atentată diabolică suntă multe: 
deputatl, diariștl și publică de pe galerii. 
Fanatismulă anarchiștiloră francesl a mersă 
atâtă de departe, încâtă, în orbia sa, a cu
tezată să atace representanța țării, parla- 
mentulă, și prin acesta Republica. Parisulă 
par’că s’ar afla erășl pe vremile nopții lui 
Bartholomeu, căci numai în numărulă vic- 
timeloră, der în esență nu se deosebesce 
cuțitulă lui Ravaillac și bomba lui Orsini, 

de fiorăsele atentate din trecutulă sângeros 
ală Franciei.

Etă anănuntele;•:h * ■ » > •
AtentatQ.

Sâmbătă pe la 4 (îre.d. a. s’a lățită, 
ca fulgerulă, vestea în întregă Parisulă, că 
în cameră o mână criminală a săvârșită 
atentată cu bombă. Ședința camerei a fostă 
deschisă la 2 ore d. a de cătră președin
tele Dupuy. Sala desbateriloră era plină de 
publică, galeriile înțesate. Se făcea verifi
carea noiloră membrii aleși pentru cameră. 
Tocmai vorbea deputatulă Mirmar, când se 
aude o esplosiune înfricoșată și în același 
momentă bucăți de plumbă și de fieră sbu- 
rau c'o putere teribilă prin aeră în tote 
părțile, er sala era plină de-ună fumă grosă 
și greu mirositorii. Bsplosiunea a fostă pri
cinuită de-o bombă, pe care ună individă a 
aruncat o din galeria a treia indirccția părții 
drepte a tribunei. Esplosiunea s’a întâmplată 
deja în sborulă bombei, așa că singuratice 
bucăți mici au rănită pe mulțl inși de pe 
galerii. In momentulă, ce-a urmată esplo- 
siunei, se audiră în sală vaiete și,țipete gro
zave și fiă-care scia, că mulțl au cădută 
jertfă atentatului. Galeriile s’au deșertată 
numai decâtă, publiculă se îmbulzea să iesă 
în liberă, der pe scări acumulația era așa 
de mare, încâtă nime nu putea să iâsă; 
poporulă alergase nebună la parlamentă, 
postându-se înaintea saleloră și așteptândă 
cu o nedescriptibilă curiositate desvoltarea 
lucrului.

Deputății erau cuprinși de mare 
spaimă, ei îșl pierdură aprâpe toți pre- 
sența; cei mai mulțl grăbiră spre coridore, 
căci se temeau de-o nouă esplosiune. Pre
ședintele Dupuy însă, care sta, ca o statuă, 
dise : „Vă rogă, continuați lucrările în li
niște. După trecerea peste ordinea dilei, 
președintele îșl va face datoria14. — Cu
vintele acestea au avută efectă admira
bilă; cei 40—50 deputațl, cari se aflau în 
sală, aplaudară viu pe Dupuy și în cele 
din urmă ordinea se restabili cumva. De
putății, cari eșiseră, s’au reîntorsă în sala 
desbateriloră, unde fură mișcațl de-o ve
dere grozavă. La începută ei credeau, că 
bomba n’a făcută stricăciuni der acum se 
convinseră, că atentatulu are jertfe numerose. 
Dintre deputațl, mai alesă cei din drepta, 
au fostă răniți, o mulțime, și acestora se 
grăbiră a-le da primulă ajutoră; alții gră- 
biau susă pe galerii, ca să ajute răni- 
țiloră de-acolo. In sală scena era grozavă: 
Abatele Lemyre, în grumadulă căruia s’a în
fiptă o bucată de fieră, zăcea—dice-se —mortu 
lângă tribună; deputății Boucher, Longuinis și 
Lesset zăceau pe parchetă fără consciență 
și răniți forte greu; ei au fostă transportați 
din sală. Deputatulă Dumas încă a fostă 
rănită greu, der rana lui nu e periculosă. 
Numărulă rănițiloră de pe galerii e în- 
spăimântătoră și deputății împreună cu me
dicii, cari veniseră, abia ajungeau să le 
lege ranele. Dintre cei de pe galeriă, greu 
rănită e ună ofteeru, ală cărui pieptă a fostă 
despicată de-o bucată a bombei, apoi o fe- 
meiă, care a primită răni grave la amân
două piciorele. Celă puțină 50 de răniți au 
fostă transportați de pe galerii. Numărulă ră
nițiloră însă nu se mărginesce la atâta. 
Jertfe ale afurisitei bombe a cădută și 
galeria cjiariștiloră; au fostă răniți mai 
mulțl și dintre aceștia.

Intre răniți suntă: președintele ca
merei Dupuy, care a primită la frunte o 
rană ușoră; Del Castillo, căruia i-au sbu-


