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Apropiindu-se sfîrșitul anului, rugăm 
>e aceia dintre abonați! noștri, cărora 
3 expiră abonamentul la 31 Decemvrie, 
ă și-l reînoiască cât mai curend, pentru 
a expedițiunea să se poată face re- 
ulat.
Reducem de la 1 Ianuarie abonamen- 

il și pentru țerile învecinate cu Ro
mania la 30 lei pe un an, 15 lei pe o 
imetate de an și 8 lei pe un pătrar 
e an.
Rugăm deci cu atât mai vîrtos pe 

itilorii noștri din România să stăruie 
rintre amicii și cunoscuții lor, ca să 
e sprijinească în greaua noastră între- 
rindere.

Administrațiunea.

Apucături piedișe
Guvernul actual are aici în capitală trei deo- 
bite organe de publicitate, în care cestiunea 
ițională e tratată în trei deosebite chipuri, 
rimul organ e al d-lui A. Lahovary, «Timpul.» 
Deși d-1 A. Lahovary e ministru de externe, 
coloanele « Timpului» tot mai sbârnăie din când 
când coardele, care ne reamintesc pe conser- 

•torii de la 1886 și 1887.
Al doilea e organul d-lui P. Carp, «Constitu- 
malul,» care, cel puțin deocamdată, s’a lepădat 

tradițiunile «României libere».
Al treilea și cel mai interesant e «Țara».
Nu se știe, ce-i drept, al cui organ e Țara 
easta, dar sunt știute persoanele, care au în- 
nțat acest organ de publicitate, îl susțin și-l 
ipânesc. Aici în Țara se spun lucrurile, pen- 
i care nu vrea nimeni să ia răspunderea, și 
propagă ideile, pe care guvernului nu-i vine 
le mărturisească, dar ține să le știe respân- 

;e.
E foarte interesantă «Țara» aceasta, mai ales 
c’o citim cu cuvenita luare aminte.
Ast-fel deuntimp în coace «Țara» e concurenta 
orespondenței Române», se înțelege, nu în ceea 
privește daraverile comerciale, ci în dragostea 

atru frații de «dincolo», o primejdioasă con- 
rentă.
In numenal de la 17 Decemvrie s’a publicat 
articol, în care se face constatarea, că nu nu- 

.1 puțin de cât 800 de școli române de peste 

Carpați sunt amenințate sa devie maghiare, fiind
că comunele bisericești, care au înființat și sus
țin aceste școli, nu sunt în stare să ridice sa
larul învățătoresc Ia 300 florini pe an, potrivit 
cu disposițiunile unei legi de curend votate de 
parlamentul ungar-.

«Maghiarisarea școlilor din aceste 800 de co
mune,—închee autorul necunoscut, dar fără în
doială înduioșat al articolului, — este plaga cea 
mai sângeroasă a Românilor de dincolo, plagă, 
care reclamă ajutorul tuturor acelora, care vor
besc și simțesc românește» !

Aj utor ? ! — Ce fel de aj utor, me rog I ?
Pe cât știm noi, cele trei milioane de Români 

de peste Carpați sunt contribuabili ai statului 
ungar, în al căruia budget figurează peste 500 
de mii coroane sub titlul «subvenliuni pentru 
teatre». Aceste coroane sunt plătite și din bani 
adunați de la Români. Statul, care poate să dea 
atât pentru actori și actrițe, baletiști și baletiste, 
n’are să se ruineze, dacă mai dă jumetate de 
atât drept subvențiune celor done biserici ro
mâne, ca să poată spori lefurile învețătorilor 
din acele 800 comune.

Dar, statul nu vrea să dea ! ne va fi respun- 
ijend îndnioșatul de la «Țara».

Prost ar fi, dac’ar voi, când nimeni nu-1 si
lește.

E lucru învederat, că nu e destul ca Româ
nii să se plângă, ca nu li se dă dintr’al lor, ci 
trebue să se și lupte cu toată bărbăția, pentru- 
ca guvernul să fie în cele din urmă nevoit a 
le da.

Eară noi, care «vorbim și simțim românește» 
avem să-I ajutăm în lupta aceasta.

Așa este ! Trebue să-i ajutam; nu e nici un 
om cu inima românească, care cjice că nu !

Ne pare înse lucru anapoda, când aceasta ni 
se spune în coloanele unui organ guvernamen
tal câte-va (Jile după-ce d-1 A. Lahovary și d-1 
P. Carp au protestat cu atâta hotărîre contra 
ori-și cărui amestec în afacerile interne ale ve
cinilor noștri.

Eram deci siguri, că înduioșătorul articol a 
fost strecurat în coloanele «Țevii» prin surprin
dere, fără de știrea patronilor, spre marea lor 
uimire, și ijiua următoare vom citi în coloanele 
«Țevii» un fel de retractare.

Ne-am înșelat.
In numeral de la 18 Decembrie s’a pablicat 

un al doilea articol, asupra «Kisded-ovorilor», 
care se închee cu vorbele :

«Către aceste comune trebue să se îndrepteze 
deocamdată solicitudinea Românilor de inimă 
din Regat».

Nu e deci vorba de nn lapsus-calami, ci de 
un lucru <Jis cu premeditare : pe când miniștri 
vorbesc într’un fel, în coloanele unui organ 
guvernamental se vorbește într’alt fel.

Ce-i drept, nici «Constituționalul», nici «Tim
pul» nu a reprodus și aceste articolo din «Țara» ; 
„Românii de inimă din Regat" au cu toate 
aceste dreptul de a cere să fie dumiriți', dacă 

d-1 P. Carp și d-1 A. Lahovary aprobă ori nu 
acest apel făcut la solicitudinea lor.

Cum adecă să se dee ajutor : cu ori fără de 
știrea guvernului din Budapesta ?

Cum să se arate solicitudinea : pe față ori 
prin ascuns ?

Așa ori așa, lucrul e prost și nu a fost cu 
minte cel ce a vorbit despre el în coloanele 
unui organ guvernamental, numai și numai ca 
să ne facă concurență noue Românilor «fără de 
inimă» de la «Corespondența Română».

Dacă ajutorul se dă cn știrea guvernu
lui din Budapesta, atunci nu i-a făcut gu
vernului din România un bun serviciu cel ce 
a vorbit despre el.

Dacă se dă fără de știrea guvernului din 
Budapesta, atunci e foarte reu serviciul ce li 
s’a făcut acelor 800 comune atât de reu ame
nințate.

Dacă e pe față, e provocare, ear dacă-i prin 
ascuns, se face, dar nu se spune.

E lucru de necrezut.
înțelegem, că omul de o fire mai năvalnică, 

exprimându-și în graiu viii cugetările ori sen
timentele, sâ scape în pripa vorbirii vre-un cu
vânt, pe care nu trebuia să-l rostească. Se 
trece un «lapsus linguae» cu vederea ; îl necă
jești, cel mult, pe cel ce a scăpat vorba pripită, 
dar treci apoi rîijend mai departe. Atunci înse, 
când scriem și mai ales atunci, când tipărim, 
vorbele nu pot să ne scape, fiind-că avem timp 
să ne gândim și să ne resgândim : acela, care 
scrie și tipărește, a voit cu tot din adinsul să 
ijică ceea-ce ijice. Acesta e înțelesul—vorbelor 
t verba volant, scripta manent», scrise de Carol 
cel Chibzuit în albumul cjiariștilor din capitala 
țerii Sale.

Ceea-ce se s’a tipărit odată se poate îngădui, 
dar nu se iartă și nu se poate trece cu vederea.

Cu intențiune dar și în vederea unui scop 
clar conceput s’au cjis cele ce s’au dis ȘÎ așa 
cum s’au <jis în coloanele cjiarului „Țară“.

Care e scopul acesta?
Dacă e în adever cine-va, care ține, ca aju

torul să fie dat, atunci articolele din ■ „ Țara* 
sunt o denunțare!♦

Cine e cel denunțat! ?

ALBANO-MAKEDONIA
pilele aceste a apărut în București o foaie 

cu titlul Albano-Makedonia. E organ al unui 
grup de oameni, care lucrează pentru înfrăți
rea Românilor din Macedonia cu Albanesil.

Nu au, în adever, frații noștri de peste Du
năre, aliați mai firești de cât pe Albanesi, po
porul viguros, care e și el amenințat, întoc
mai ca Românii, atât de Slavi, cât și de 
Greci.

Sunt astă-iji bine cunoscute agitațiunile, pe 
care le fac Bulgarii, Serbii și Grecii în partea 
apuseană a împărăției otomane, și nu se mai 
îndoiește nimeni, că scopul acestor agitațiun



nu e eliberarea poporațiunilor creștine din ță
rile supuse stăpâniri! otomane, ci asimilarea 
lor. Astfel atât Românii, cât și Albariesil sunt 
deopotrivă amenințați în existența lor națio
nală de către aceia, care mai nainte le erau 
soț! de luptă și de suferințe.

E tjist, dar e adevărat, că asupriți! de mai 
nainte au gânduri de asuprire, și astfel stă
pânirea otomană, odinioară atât de urgisită, a 
devenit singura scăpare a celor ce odinioară, 
nu tocmai de mult, atât demult au contribuit 
la eliberarea Grecilor, a Bulgarilor și a Șer
bilor.

E deci firească și sănătoasă mișcarea por- 
nităd e Albanezii din București pentru înfrățirea 
fraților s?i de acasă cu Românii și nu ne în
doim, că și frații noștri de peste Dunăre au 
inimile deschise pentru această idee salutară.

Cu atât mai vîrtos ne mâhnim dar, când 
din Macedonia ni se dau știri, că acolo se 
lucrează cir totul altfel și Românii sunt puși 
în conflict cu Albanesit și împinși fie spre 
Slavi, fie mai ales spre Greci.

Primim mereu din Macedonia corespondențe, 
pe care ni-e greu să le publicăm, fiind-că ni 
se spun într’ânsele lucruri, de care noi Ro
mânii trebue să ne rușinăm.

Ar trebui să fim pe deplin încredințați, că 
sunt mai presus de toată îndoiala adeverate 
cele ce ni se raportează, pentru-ca să dăm și 
noi alarma.

Deocamdată un singur lucru e sigur: că 
între frații noștri din Macedonia s’au produs 
în timpul din urmă niște dușmănii primejdioase, 
care trebue neapărat să fie curmate, dacă e 
vorba ca propaganda națională să aibă succes.

Ori-și care ar fi sacrificiul, el nu e prea 
mare, dacă prin el se poate restabili buna în
țelegere.

Scrisori din Ardeal
Ungaria, 19 Decembre 1893.

Autonomia Transilvaniei și Proce
sul Memorandului

Nu e paradox. E faptă! Autonomia Tran
silvaniei formează punctul de căpetenie în 
toate dogmele politice ale Românilor de peste 
munți, în trecut ca și în presinte. De la dua
lism încoace a fost apărată și susținută cu 
multă energie chiar în paria nentul maghiar 
de către deputății naționali omânt din păr
țile ungaro-bănățene, până când guvernul lui 
Tisza nu i-a dat afară din parlament.

Dar susținută a fost cestiunea ardelenească 
mai ales prin (Țarul < Federațiunea» din Pesta, 
< Tribuna» vremilor de atunci. Este dar un 
nex causal și logic între acțiunea politică mai 
recentă și luptele din trecut ale fraților noștri 
relativ la revindicarea dreptului autonomie al 
Ardealului.

Și, precum în presinte loviți sunt de urgia 
guvernului maghiar, cel care reclamă cu hotă- 
rîre acest drept, loviți au fost și în trecut. 
Cu toate acestea ei n’au renunțat și nici vor 
renunța vr’o dată la drepturile naționale.

«Federațiunei» i s’a intentat în 1870 două 
procese de presă, unul după altul, pentru două 
articole scrise cu multă energie și căldură în 
cestiunea română, apărând bărbătește auto
nomia Ardealului. Unul s’a pertractat înaintea 

curții cu jurați din Tirnavia (Nagy-Szonibat) 
în 11 Aprilie 1870, stând pe banca acusaților 
ca autor d. Ioan Pornțiu, redactorul respon
sabil al (Țarului. (In present secretarul lega- 
țiunei române din Budapesta, dacă nu ine 
înșel). Altul s’a pertractat înaintea curții cu 
jurați din Pesta, în 6 (18) Iuliu acela-șl an,

■ fiind acusat și primind respunderea d. Ale
xandru Roman, deputat și proprietarul «Fe- 
derațiunei».

Curtea cu jurați din Tirnavia a achitat pe 
d. Poruțiu cu 9 voturi contra 3 Ear cea din 
Pesta a achitat pe d. Roman cu 11 voturi con
tra 1, care va să (Țcă : în anul 1870 două 
curți cu jurați maghiari au recunoscut de juste 
plângerile Românilor de peste munți relativ 
la nimicirea drepturilor naționale și a auto
nomiei Ardealului, acelea-și lucruri pentru 
care astă cȚ sunt dațt în judecată membrii co
mitetului partidului național, și poate întreg 
partidul, fiind-că le-aii relevat ca rane încă 
nevindecate ale poporului român, prin Memo
randul din 1892.

Ca să nu gândească cine-va însă, că publi
ciști! români de pe la ani! 1870 ar fi scris mai 
moderat ca cei de astă Țt și pentru aceea se-i 
fi absolvat curțile cu jurați, noi vom .repro
duce aci câte-va pasage mai marcante din ar- 
ticoli! încriminați, siguri fiind, că cetitorii se 
vor încredința tocmai despre contrarul.

Articolul d-luî Poruțiu s’a scris din incidentul 
deposedării a 300 de Români din satul Tofalău. 
Prin sentiuță judecătorească Românii din co
muna Tofalău, ca iobagi ai baronului Apor, au 
fost dați din locuințele lor în mijlocul drumu
lui, în timp de iarnă, unde au stat cu copii 
în leagăn opt (Țle în frig și în foame, după 
ce toată averea și rodul ?muncei lor de pe un 
an li s'a vîndut cu toba în doue (Țle. Poftim 
«condescedență» față de Maghiari, D-le La- 
hovary 1 Articolul (Țce :

«Arbitrariul și anarchia și-au ajuns culmea în 
Transilvania, că starea acestui principat neferi
cit nu se mai poate suferi și că dacă vor conti
nua aristocrații maghiari împilările lor, Româ
nilor nu le va mai remâne decât se strige : 
«pro ara et focis». ... Nu va trece mult timp, 
astă-Țî mâne, tribunalele maghiare vor declara 
pe toți Românii din Transilvania de proletari, 
oameni fără patrie, fără vatră părintească. Așa 
e legea. Werboczy a Țis’o : «rusticus praeter 
mercedem laboris sui nihil habet». Legile, pri
vilegiile, donațiurîîle regești au împărțit tot 
pământul între aristrocații maghiari, între no
bili, tu poporule, tu n’ai nimic ! . . . Așa este, 
ni s’a răpit limba, naționalitatea, autonomia 
țăiii, urmează acum să ni se răpească și pro
prietatea pământului, să fim excluși din locu
ințele noastre. Urmați domnilor mai departe 
pe această cale, veți vedea unde ve va con
duce, veți vedea, voi oameni fără suflet, ce 
poate să facă desperațiunea unui popor, ve 
veți. convinge în fine ce este un iobagiu, un 
curialist, un taxalist, dacă n’ațt învățat încă 
ce este omul.»

Articolul, pentru care d-1 Roman a fost dat 
în judecată, nu era scris de d-sa, ci de un 
maghiar, dar el a primit nu numai responsa
bilitatea articolului, ci și toate ideile cuprinse 
în acela ca ale sale. Articolul (Țce :

«Românii din Transilvania sunt mai reu 
tractați ca în secolii feudalismului dinainte de 
1848. Transili«ania s’a fusionat cu Ungaria prin 

forță, fără învoirea Românilor, care compt 
majoritatea absolută a locuitorilor din aceas 
țară de secol! autonomă. Uniunea făcută 
1867, ca și când o numim noi Maghiarii 1 
gală, nici noi nu credem ceea ce (Țcem. D 
pentru ce să numim acel fapt sforțat leg, 
când noi știm ilegalitatea lui, când nouă, r 
pirea Transilvaniei prin forță nu ne poate 
duce de cât imense daune ? !» In alt pasag 
unde se explică posițiunea României față 
Românii din Transilvania, se (Țce : «Roma 
din România nu pot privi cu indiferență c< 
ce se petrec în Ungaria și Transilvania: a.1 
prirea fratelui și uciderea surorel nu poate 
cât a produce în frate simțul de resbunar 
a aștepta contrariul de la Români, însemne; 
a nu posede simțiri omenești.»

Aceste le scrie în «Federațiunea“, domni 
miniștri Lahovari-Carp, un Maghiar, și ai 
satul român d-1 Roman, care a susținut 
apărat înaintea juriului maghiar toate idei 
cuprinse în articoli, a fost achitat apro; 
unanim! «Eată, (Țce „Federațiunea» în 
mărul seu de la 8 (20) Iuliu 1870, cum c 
niunea publică nefalsificată a națiune! maghi 
justifică principiile profesate de (Țarul «Fe 
rațiunea», și cum guvernul maghiar este c 
damnat de înșiși conaționalii sei independe 
conștiincioși și necorupți! Eată, că autono 
Transilvaniei și drepturile și libertatea na 
nel române, sunt reclamate chiar de națiu 
maghiară 1 Eată tot odată modul cum se 
putd întemeia frățietatea și iubirea între 
țiunea română și cea maghiară».

Cum au înțeles înslî guvernele magii 
frățietatea cu naționalitățile și în deoseb’ 
Românii, se vede clar din instituțiunile și 
gile, care Maghiarii le-au creat de la dual 
încoace, anume pentru asuprirea și desființ; 
naționalităților, un motiv hotărîtor, ca Ro 
ni! să însiste tot cu mal multă resoluțiun 
statorhicie pentru autonomia Ardealului, 
putațil naționalității române în dieta din P 
n’au putut face acolo nimic în interesul 
ți unei române ; postulatele ei au fost resp 
și mandatarii sSi legali nebăgați în seam 
mai pe urmă scoși din parlament prin mijk 
meșteșugite și prin violență.

Și dacă Maghiarii sunt superați astă-<Ț, că 
țiunea română se agită afară de parlamer 
în presa europeană, ei nu pot (Țce, că gu 
nul n’a cunoscut dorințele națiunei român 
nedreptățile ce i s’au făcut, căci nu odată ‘ 
ridicat vocea deputății români în cameră 
odată ei au reclamat vindecarea reului, 
tinqlend autonomia Transilvaniei și libert 
națiunei române. Cu toate aceste guvernu 
făcut tot de-a-una surd! Voiu aminti un 
gur fapt numai: Camera din 1870 a prin 
lege pentru organisarea municipielor, care 
naționalităților ultima garanție a desvol 
lor, deși o combătuseră în unanimitate d 
tații români; erau atunci 18 deputați n; 
nali în dieta ungară. Probă evidentă, că 
ghiarii nu vor frățietate și egalitate cu 
mânii, ci umilirea și strivirea sau anihil 
lor! De aceea Românii încă vor să du( 
sfîrșit restituirea autonomiei Ardealului < 
și în contra voinței Maghiarilor!

(V a urm



Pelerinagiul la Cluj
DECLARAȚIUKE

Onorată Redacțiune!

In fața interpretărilor, la care a dat prilej 
cursiunea studenților gimnasiști de la gimna» 
al nostru făcută la Cluj în tjilele ,17 și 18 ale 
nei curente, atât din partea foilor maghiare 
t și din partea alor noastre, ne vedem nece- 
:ați pentru liniștirea publicului românesc, pre- 
im și a părinților tinerilor escursioniștî, a face 
•mătoarele declarațiuni și constatări: 
întreprinderea de escursiuni cu tinerii noș- 

' gimnasiști în decursul anului scolastic s’a 
«is de corpul profesoral, în urma reducerilor 
! preț, ce se acordă la asemenea escursiuni 
iințifice pe căile ferate de stat, și cu scop de 
ușura gimnasiștilor noștri visitarea aședămin- 
lor culturale din patria noastră mai restrînsă,
re a le lărgi în ăst chip cercul lor de cunoș- 
îțe.
Pentru anul școlar present s’aiî proiectat es- 
irsiuni la Uioara, Cluj, Brașov, Grădiște și 
itroșeni.
Escursiunea la Uioara, proiectată pe 6 De- 
mbre, nu s’a putut face, după ce nu s’au in- 
îuat destui participanți.
Pentru 17 și 18 Decembre s’a fixat escursi- 
îea la Cluj, pentru că erau doue serbători și 
ntru că visitarea Brașovului și a Grădiște! 
c. se recomanda mai bine pentru primăvară, 
i escursiunea aceasta de la Cluj s’au insinuat
) studenți.
In înțelesul ordinațiunii ministerului de culte, 

. acești 30 studenți aveau să meargă cel pu- 
i 3 profesori ca conducători și însoțitori, și 
recțiunea a însărcinat cu misiunea aceasta pe 
ofesorii Dr. Vasiliu Hossu, Iuliti Karșai și Ga- 
ilă Precupu.
Pentru ca studenților să se mijlocească escur- 
mea pe lângă prețul cel mai moderat posibil, 
tniiții profesori au rugat inteligența română și 
! universitarii români din Cluj să incuartireze 
sine pe escursioniștî. Numai pentru provede- 

a cu mâncare s’a făcut înțelegere cu hoteli- 
ui de la «Hungaria», pentru a nu fi spre 
eutate familiilor.
La sosirea lor în Cluj, escursioniștii au fost 
imiți de tinerimea româna, în frunte cu uni- 
irsitarul Eugeniu Pătăceanu.
La gară înse erau de față și cinci membri 
societății carpatine, în frunte cu președintele 

lâdetzky. Aceștia, pe cale privată, ear nici de 
t de la escursioniștî, aii aflat despre sosirea 
>astră. Aii venit deci să ne ofere serviciile 
r întru visjtarea orașului.
Ofertul acesta era imposibil a-1 refusa. Era 
3ut spontan. Refusarea ar fi fost o lipsă de 
înă creștere.
Pe lângă călăuzirea domnilor de la societatea 
rpatină am visitat deci așeijămintele culturale 
i orașului, și am greși împotriva adeverului, 
că nu am constata că ne-au călăuzit pretun- 
îdenea cu cea mai mare prevenire și inteli- 
nță.
In Qiua a doua, în 18 Decemvrie, la 1 oară, 
1 întrerupt visitarea orașului pentru a prânzi. 
; prânzul acesta, pe care noi îl aveam coman- 
t, și-au cerut voe de a participa și domnii de 
societatea carpatină 6, la numer, care aveau 
ne călăuzească și după prânz.

La sfirșitul prânzului, fără de a fi avut vre-o 

înțelegere premergătoare, s’a ridicat profesorul 
de istorie la Universitate și totodată președintele 
secției clujene a societății carpatine, pentru a 
saluta în numele societății amintite pe escursio- 
niști. In vorbirea sa a făcut o reprivire asupra 
trecutului și a arătat, cum în veacurile trecute 
Maghiarii luptau alăturea cu Românii pentru 
apărarea civilisațiunii europene împotriva Tur
cilor. A terminat esprimându-și dorința ca acele 
timpuri' de împreună lucrare să revină.

Din partea Maghiarilor s’au mai rostit doue 
toaste, în care s’a accentuat ideia înfrățirii.

La vorbirile aceste noi am fost datori a res- 
punde. Am și respuns cu trei toaste. Insă în 
nici unul din toastele noastre nu am urmat pe 
cei-lalți vorbitori. Ne-am restrîns a accentua, 
că scopul escursiunii noastre este curat științi
fic, și a mulțămi societății carpatine, pentru că 
ne-a stat întru ajutor, ca scopul escursiunii 
noastre să ni-1 putem ajunge. Și cu atâta eram 
datori.

Profesorul Dr. Hossu în vorbirea sa a făcut 
și ceva politică. Și s’a crecjut dator să facă, după 
ce din vorbirea d-lui Szâdetzky a remas ca im- 
presiune, că pentru neînțelegerea dintre Români 
și Maghiari Românii ar fi mai responsabili. Im- 
presiunea asta Dr. Hossu n’a creqlut de bine a 
o lăsa nerelevată. Și drept aceea a <Jis că 
într’adever dupe învățăturile istoriei, care este 
«magistra vitae», Maghiarii și a<Ji ar trebui să 
meargă alăturea cu Românii, pentru că și acjî 
un pericul comun îi amenință, anume colosul 
de la Nord. Dacă totuși nu așa se întîmplă. 
causa o vede în politica actuală de stat, care în 
loc de a întări pe Români, cearcă a-i slăbi, de 
și cele 12 milioane de Români ar pute fi spri- 
joana cea mai sigură pentru garantarea existen
ței naționale a Maghiarilor înși-și. D-sa termină 
esprimându-și speranța, că va veni o cji, când 
adevărul acesta se va recunoaște din partea Ma
ghiarilor și poftind societății carpatine succes 
bun în activitatea, ce o va desvolta în direcțiu
nea aceașta.

Iată descrierea simplă a faptelor petrecute. 
Atâta și nimic mai mult s’a v orbit.

Din expunerea aceasta se vede, cât de mult 
aii mistificat foile maghiare cele petrecute și vor
bite, dar tot de odată și cât de reu au făcut unii 
dintre ai noștri, pornind după rapoartele numi
telor foi.

Pe basa acestei espuneri se vede mai întâi 
față de foile maghiare :

1. Că la sosire n’am fost intîmpinați cu nici 
o vorbire din partea societății carpatine, și că 
prin urmare nici n’am respuns la vre-o vorbire.

2. Că banchetul nu s’a dat în onoarea noastră 
din partea nimenui.

3. Ca demonstrațiuni politice de înfrățire nu 
am făcut, ci ne-am veȚit de scopul escursiunii 
noastre, care a fost curat și esclusiv științific.

In locul al douilea, față de foaia volantă apă
rută în editura Institutului tipografic din Sibiu 
sub titlul Procesul de presă al diacului „Foaia 
Poporului", se vede:

1. Că nu un profesor, ci trei profesori au în
soțit pe gimnasiști! escursioniștî.

2. Că nu 15, ci 30 studenți au mers la Cluj.
3. Că cei ce s’au dus,.n’au fost duși cu de-a 

sila morală, ci s’au dus de bună-voe.
4. Că escursioniștii au mers pe spesele sale 

proprii, iar nu «pe spesele statului».
5. Ca cei 30 gimnasiști n’au mers la Cluj 

pentru a face înfrățire, fie cu poporul maghiar, 
fie cu alt cine-va, nici pentru a face visită ti- | 

nerimii studioase de la institutele de înveță- 
ment din Cluj, ci pentru a-și lărgi cercul cu
noștințelor sale, după cum pretinde însă-și firea 
învățământului gimna sial.

6. Că aranjarea escursiunii s’a făcut esclusiv 
din inițiativa corpului didactic și fără ori-ce in
gerință ori îndemn estern.

Din aceste espuneri și constatări, a cărora 
exactitate nu o va pute contesta nimenea, pu
blicul cel mare poate să-și dea seamă despre 
cele petrecute la Cluj.

Tot din aceste espuneri poate să judece pu
blicul nepreocupat și purtarea acelora, care în 
loc sa-și tragă informațiuni sigure și în loc să 
strângă rândurile celor ce cu bună credință își 
fac datorința, se iau după palavre și învederate 
mistificări și trag în noroiu bunul nume al unor 
oameni, care încă sunt conștii de datorințele 
ce le aii.

De încheare adăugăm, că profesorii din Blaj 
și pentru viitor vor folosi toate mijloacele, între 
cari și escursiunile, pentru creșterea intelectuală 
și morală a elevilor sel, și se vor fori de la 
amestecarea gimnasiului și a elevilor gimnasiali 
în valurile politicei militante.

In activitatea asta a lor nu-î va pute impe- 
deca nici mistificarea unora nici calomnia celor- 
1-alți, pentru că conștiința datorinței împlinite 
va fi cu denșii.

Blaj, în 26 Decembrie 1893.
Dr. Vasiliu Hossu, Iuliu Karșai,

Gavril Prtecnp.
« Unirea*.

CKO2STIC^_

A. S. R. Principele Ferdinand și Principesa 
Maria, împreună cu principele Carol, se vor în
toarce în capitală Sâmbătă.

•••
D-l de Biilow, fost ministru al Germaniei în 

București și numit ambasador la Roma, va sosi 
adi sau mâne în București. D-sa își va pre- 
senta scrisorile de rechemare după 1 Ianuarie.

La alegerea făcută Duminecă la primărie pen
tru un membru în camera de comerț, a fost 
ales d-nul Penopolu, mare comerciant.

♦
Comitetul național studențesc va lansa peste 

câte-va <}ile un Apel către Capitală și țară, în 
vederea meetingurilor de protestare ce se vor 
ține în dina de 9 Ianuarie.

Termenul de 5 ani, acordat prin legea de la 
25 Decembre 1888, pentru retragerea din circu
lație a biletelor ipotecare, expirând la 25 De
cembrie 1893, sunt rugați posesorii de aseme
nea bilete să le presente spre rambursare casie
riei centrale sau casieriilor generale de județe, 
înainte de această dată.

Biletele ipotecare, nepresentate la plată până la 
termenul indicat, remân în folosul Statului, con
form art. 3 din lege.

O depeșă din Constantinopol anunță, că caran
tina de 10 «Iile impusă proveniențelor Salonicu
lui e redusă la 3 Ții e. Carantina în contra pro
veniențelor Odesei a fost suprimată.

♦
Printr’un comunicat publicat în «Monitor», po

liția desminte, că Păduraru ar fi fost chinuit, 
ca să mărturisească, că el a omorît pe Stavri 
Mateescu.

■ oooogioo»-......... -



ARDEALUL
VI

Iredentismul român

(Urmare și fine)

Nici un om nu poate să creadă, că un popor 
mic, incult și cu desevîrșire străin ca cel ma
ghiar va pute să imprime Ardealului caracterul 
seu. Conducătorii nobilimii maghiare nu cred 
nici ei, că vor putea să maghiariseze pe Sași și 
mai ales pe Românii, care au dat atât de stră
lucite dovecji despre trăinicia lor națională 4). 
Idea de stat național maghiar e o utopie lan 
sata numai pentru momirea marilor masse ale 
poporului maghiar, care sunt exploatate și ele 
și susțin pe exploatatori numai câtă vreme cred 
în realisabilitatea marei idei naționale. In acela
și timp nobilimea, pornită spre desfreu și risi
pitoare, și-a perdut în mare parte averile ori 
le-a încărcat cu datorii și astfel e nevoită a în
treține cele mai strînse legături cu Ovreii,care 
tocmai pe Maghiarii așecjați pe șesul mănos îi 
exploatează mai roii. Massele maghiare sunt dar 
din rji în <Ji mai nemulțumite și mai stăruitoare, 
fiind-că trec anii și deceniile, ear în trecerea lor 
averile și capitalele se îngrămădesc în manile 
Ovreilor, țara serăcește și se demoraliseaza, dar 
nu devine de loc mai maghiară de cum a fost

In fața acestei nemulțumiri nobilimea trebue 
să fie din di în (li mai violentă față cu tot ceea 
ce nu e maghiar în Ungaria și mai exigentă 
față cu Coroana. Nu din avent național, ci din 
sîmțîment de conservare individuală nobilii și 
asoldațiî lor trebue neapărat să ceară politică 
externă maghiară, armată maghiară, Curte ma
ghiară, să impună pretutindenea limba maghiară’ 
să facă din budgetul comun un nebunesc lux de 
așezăminte maghiare, să violenteze conștiințe, să 
propage demoralisarea și să cultive în poporul 
maghiar ura contra celor-lalte popoare și spiritul 
de renitență față cu Dinastia.

E ultima și cea mai desnădăjduită încercare, 
pe care nobilimea ruinată o face, ca să se susție 
prin uneltiri în o posițiune, care astă-<Ji numai 
prin muncă inteligentă se poate păstra.

Sunt pe cât de primejdioase, pe atât do in
calculabile consequențele acestei agitațiuni, care 
nu se poate mărgini numai la Ungaria.

E în natura lucrurilor, că nomilimea maghiară 
a căutat și caută pretutindenea aliați, care, fal
sificând și ei formele constituționale, să creeze îm- 
pregiurul Ungariei acelea-și stări de lucruri ca’n 
Ungaria. Ast-fel țerile de peste Laita sunt ți
nute din Ungaria în continuă agitațiune, fiind
că nobilimea maghiară amenință cu ruptura în
dată ce se ivește în Austria tendința de a face 
vre-o reformă în sens egalitar. Tot ast-fel în 
țerile de la hotarele orientale nobilimea maghiară 
nu poate suferi sincera pactică constituțională și 
ea este cu mult mai vigilentă decât ca sa nu-și

1) AncăBonfiniu, vorbind (Dec.III Lb. IX pg.374) despre 
Români, dice între altele: „Inter Barbaros obrutae, 
Romanam tandem linguam redolcre videntur, et ne om- 
nino earn deserant, ita reluctantur, ut non tantum pro 
vitae, quantum pro linguae ineolwnitate certasse videntur. 
Lupta, pe care o poartă Romanii astă-dî, după 400 (patru 
sute de ani, e cea mai strălucită dovadă, că bine cunoștea și 
bine judeca Bonfiniu lucrurile, și că e absurdă preten- 
țiunea de a-i face pe Români să se lepede de limba lor. 

dee silința de a găsi în Serbia, Bulgaria și mai' 
ales în România aliați,

încordările sociale sunt dar din di în ()i mai 
mari și mai generale și nu pot să ducă, în cele 
din urmă, de cât la o sguduire socială.

Acest pericol e înlăturat în (Jitia, când Ar
dealul le este redat Ardelenilor.

Românii, anume în Ardeal, sunt cea mai de
mocratica societate. Neavend nici un fel de clasă 
domnitoare, ei n’ar pute să primească pentru 
Ardeal de cât vechea orgarâsațiune democratică 
așezată pe principiul celei mai depline egalități. 
Și creată o dată aici această organisațiune, reac- 
țiunoa nu s’ar mai pute susține nici în țerile 
de dimpregiur.

Ast-fel autonomia Ardealului e cestiune de 
pacinică desvoltare socială nu numai pentru Ar
deal, ci pentru toate popoarele din valea Du
nării, și astă-dl Cechii și Croații, Slavii și Ser
bii o cer alăturea cu Românii.

Daca n’ar fi în vechiul și adeveratul Ardeal 
2’/2 milioane de Români, care n’au renunțat și 
nu vor să renunțe Ia autonomia țerii lor, toți 
oamenii preocupați de pacinica desfășurare a 
stărilor din Orient ar trebui să dorească, ca ei 
să fie și să nu renunțe ; dacă acum, că sunt, Ro
mânii aceștia nu ar ave drepturile de revin
dicate, pe care le au, ar fi destul că ei voiesc 
și nu se dau înderăt, pentrii-ca voința lor să 
fie hotarîtoare în ceea ce privește stabilirea re- 
lațiunilor politice pe teritoriul Carpaților : aceasta 
e consequența firească a desvoltăril petrecute în 
timpul celor din urmă doue sute de ani și mal 
ales de la 1784 încoace, și timpurile, care aii 
fost, nu mai pot să fie readuse.

Profitând de situațiunea grea, în care se află 
Europa și Monarchia habsburgică în deosebi, 
Maghiarii au obținut, ce-i drept, cu toate pro
testările Românilor, aprobarea Coroanei pentru 
desființarea Ardealului și dispun de puterea ar
mată a Monarchiei pentru susținerea stării de 
lucruri create de denșii. Ei în se n'au putut să 
obție renunțarea Românilor la autonomia țerii 
lor, nici să niveleze linia apuseană, care des
parte Ardealul în toate privințele de Ungaria. 
Zadarnică e deci ignorarea protestărilor făcute 
de Români, zadarnice sunt toate legile create 
de parlamentul din Budapesta și sancționate de 
Regele Ungariei, căci Românii se supun forței, 
dar nu renunță și ast-fel Ardealul e de facto 
tot o țară deosebită, în care guvernul din Bu
dapesta dispune numai câtă vreme poate să 
dispună și de puterea armată a Monarchiei, ear 
în cas de resboiii, prin chiar forța împrejurărilor, 
Ardealul le este rodat. Ardelenilor, deci mai ales 
Românilor.

Acesta e un adever atât de învederat, încât 
el a fost preveZut și la 1865, și Coroana a 
sancționat legiuirile privitoare la contopirea în 
Ungaria a Ardealului numai după-ce mijlocitorii 
nobilimii au luat angajamentul de a le face prin 
egala îndreptățire tuturora plăcută viața în Un
garia și de a obține ast-fel și renunțarea poste- 
rioară a Românilor,

Nobilimea a fost inse de rea credință atât 
față cu Românii, cât și fața cu Coroana. In loc 
de a le fi făcut Românilor plăcută viața în re
gatul ungar, guvernul din Budapesta și-a dat 
silința să-și câștige prin corupțiune și amenin
țări, prin adimeniri și prin violarea conștiințelor 
o aderență română, pentru-ca prin ea să stoarcă 
o doclarațiune de renunțare din partea Români
lor. S’a întîmplat înse și acum ca la 1698, ca 
la 1784, ca Ia 1848: Românii au alungat de la 

denșii pe cei ce îi sfătuiau să se împace cu 
faptele împlinite, îi socotesc drept dușmani și 
merg drumul lor înainte, conduși numai de 
oameni, pe care guvernul îi designează prin as
primea prigonirii.

Știind, că autoritatea împăratului e cu deose
bire mare la Români, guvernul din Budapest^ 
a știut în doue rînduri să obțină venirea îi 
Ardeal a Imperatului: Românii înse, când vorb: 
e de autonomia țerii Idr, nu se pleacă nici îi 
fața Imperatului, cum nu s’au plecat, când vorb: 
era de legea lor. Ba tocmai de la 1887, cânt 
Imperatul a fost de a doua-oară în Ardeal, Ro 
mânii aii devenit mai stăruitori și au intrat î 
cele din urmă în legătură cu toate partidei 
oposiționale din monarchie.

Ori-și-care ar fi deci viitorul resboiii și ori 
și-care ar fi atitudinea guvernului din Buda 
pesta față cu acel resboiii, oameni deprinși 
calcula cu factori reali sunt foarte interesați 
ști, care va fi atitudinea Românilor după-ce gu 
vernul din Budapesta va fi fost silit a se retrag 
din Ardeal.

Românii înși-și aii ținut la toate ocasiuni' 
să se declare cei mai credincioși cetățeni t 
Monarchiei, și această declarațiune e în deplir 
concordanță atât cu trecutul lor, cât și cu ii 
teresele lor de conservare națională.

Maghiarii sunt înse oameni nechibzuiți 
provocatori, și Românii nu pot nici ei să șt 
cu toată siguranța, care va fi atitudinea lor 
momentul de supremă amărîciune, dacă nu 
vor fi găsit la timp mijloace pentru înfrînan 
Maghiarilor.

SOARTA CELOR DE LA SEGHEDIN
Luptătorul slovac Hurban este bolnav gr; 

de nervi. Chemând doctorul, acesta i-a spus, 
asemenea boale numai aerul curat de munte 
poate vindeca. Să aștepte deci până ce va ( 
(doue luni). Hurban a cerut să i se permită c 
puțin a face din când în când câte o baie, 
s’a respuns de director și doctor (Hatzinger 
Regelon) să petiționeze ministrului, cea ce î 
semnează: să mai aștepte 3—4 lunii...

* *
Piusti-Șirianul, înainte de a fi fost escortat 

Cluj (cea ce nu s’a făcut cu nici un deținut 
ce a revoltat chiar pe Ungurii din Seghedin) 
fost ținut singur în despărțamentul seu. Ca 
l-au scos, l-aii căutat prin busunare și geam? 
tan, unde avend discursul de apărare shițat 
mai multe citațiuni din foile străine — în c; 
se blama conduita Ungurilor — acestea i s 
luat și nu i s’au înapoiat de cât după o ceri 
pe care a făcut’o la tribunalul din Cluj, und 
dat peste un președinte mai cum se cade. A 
Zindu-se că va fi escortat peste Oradea-Ma 
studenții Români de la facultatea de Drept i 
eșit întru întimpinare.

Imediat temnicerul l’a pus într’o trăsură 
l’a dus să-l ascundă la Otelul < pomul-verd 
unde l’a ținut pană s’a făcut seară. La Cluj 
a fost internat în temniță ordinară. La amea 
în Zhia desbaterii procesului, d-1 Președinți 
declarase liber, nu i s’a permis să mânănce 
prietenii, ci l’a dus intr’o cameră a Tribunalul 
unde a fost ținut până s’a redeschis ședii 
Svonindu-se că Românii Clujeni, mai ales ti 
rimea, va merge a 2-a Z> după proces la g; 
sa-1 vadă când pleacă, căci acum T pornii 



i trenul, procurorul din noapte a dat ordin, 
t osânditul să fie escortat cu trenul de 5, ca 
t-fel să nu-1 vadă nimeni. Ce ridicol !
Ceî l’alți doi Români în robie, Albini și 

oman, se pregătesc acum a petrece aci cel 
ițin și iarna viitoare, fiind dați în judecată și 
mstu Memorand. D. Russu de asemenea mai 
e un proces de presă, unde osândit fiind, con- 
rm legii, va primi temniță ordinară.

ȘTIRI DIX STRĂINĂTATE
6 ________

AUSTR0-UNGAR1A
O deputăția partidului liberal din Ungaria 

i dus să felicite pe d-1 Wekerle, cu oasia 
luluî nou și l’a asigurat de întreaga încredere 
de concursul eficace al partidului. D-1 We

rnle a declarat, să guvernul voiește sa realiseze 
forme în sensul tradițiilor liberale. Aceste re- 
rme nu vor atinge întru nimic confesiunile 
ligioase ; ele nu vor știrbi drepturile bisericii, 
din contra vor crea noue garanții pentru a- 

iverata libertate de conștiință și de religie, 
ivernul va depune în curind proecte pentru 
forma administrației publice. Ralațiile exte- 
oare pacifice permit de a se ocupa cu o largă 
energică activitate în favoarea reorganisației 

terne. Guvernul va ține sus și cu tărie dra- 
dul liberalismului, îl va conserva pur și ne
dat. Dacă e necesar, guvernul se va lupta 
intru aceasta. Discursul a fost aclamat cu en- 
siasm.
— O depeșă din Graț anunță, că Principele 
idovic de Battenberg a sosit acolo.

ELVEȚIA
Din Geneva primim știrea, că alaltă-eri noap- 
a pe la 3 și jumetate câți-va inși beți au a- 
ncat cu pietre asupra armelor consulatului 
ances; doui din ei au fost arestați, cel-lalți 

fugit. Cestorul poliețienesc s’a dus la consul, 
să-și exprime regrete de cele întâmplate.

FRANȚA

D. Carnot a primit corpul diplomatic, care i-a 
esentat urări de anul noii. «Ntuiciul apostolic», 
onseniorul Ferrata, a exprimat urări pentru 
ntinuarea prosperității Franciei. El a expri- 
rt convingerea, că noul an va însemna pentru 
■anța și pentru cele-lalte națiuni noue progrese 
tre cucerirea bunului material și moral.
D. Carnot a mulțumit. D-sa a adăugat: «Sa- 
t cu încredere Aurora noului an, care va face 

marea familie umană să aibă mai de aproape 
vedere scopul, către care tind.societățițe ci- 

lisate, binele moral al popoarelor, îmbunătăți- 
a materială a existenței lor. Domniile voastre 
rviți împreună cu noi această nobilă causă 
nsacrând silințele d-voastre pentru apropierea 
.țiunilor. Franța a fost totd’auna devotată a- 
stei cause; ea are să remâie statornică în 
idițiunile salo pentru a da dovadă de iubirea 
pe tru ordine și de nemărginita sa dragoste 

ntru libertate, respectul seu pentru drept și 
^e precum și pasiunea sa pentru toate progre- 
le pașnice.
Anul care s’a sfîrșit va remâno în amintirile 
•astro.
Dorința noastră cea mai scumpă este de a 
dea confirmându-se în anul nou, care începe, 
eranțele noastre de prosperitate, bine-facerile 
cii și ale concordiei internaționale.»
- - Eri s’au făcut perchiziți la niște anarchiși 

din Nantes, din St. Quentin, din St. Etienne, 
din Docazeville; s’au găsit hârtii, un anarchist 
a fost arestat.

La Lyon s’au făcut perchisițuni la 50 indiviiji 
cunoscuți prin opiniunile lor anarchiste, 24 au 
fost arestați, numeroase hârtii au fost găsite și 
luate la poliție. La Montbuccn, făcându-se per- 
chisițiî, s’a găsit o mare cantitate de materii ex
plosive. 5 anarchiști au fost arestați. La Brest 
s’au arestat 7 și la Troyes 5 anarchiști.

Le Figaro cu data de 1 Ianuarie publică un 
articol de .sensație și doue documente de na
tură a face să reinvieze afacerea de Panama, 
stabilind complicitatea lui Herz și a baronului 
de Reinach în privința fondurilor primite de la 
administrația de Panama.

SERBIA
Skuptcina e amânată până la 22 Ianuarie.

ITALIA
Regele, primind deputațiunile Senatului și Ca

merei, și-a expiimat speranța că cu ajutorul u- 
nirii tuturor partidelor, va fi cu putință să se 
aplaneze toate dificultățile. A exprimat calda sa 
simpatie pentru populația Siciliei. Și a adăogat 
că speră că condițiunile acestei provincii se vor 
putea îmbunătăți, cu atât mai mult, cu ’ cât 
anul 1894 se presinta cu o mai mare asigurare 
de pace extarioară, ceea ce ar ușura soluția ces- 
tiunilor interne.

ZD T IS ZEB £5 E

Din circ
O nostimă s enă s’a petrecut nu de mult în 

circul din Moscova, provocând un mare haz în 
public. Clovnul Tante, foarte agreat de public, 
juca după o teribilă musică «Kamarinskaia», un 
vechiu dans național rusesc. Toți urmăresc cu 
atențiune mișcările îndemânatice ale clovnului, 
când de odată un negustor foarte bine veijut 
în oraș, care ședea în stalul întâiu, coprins de 
emoțiunea vederii atât de fermecătorului joc, se 
repede de la locul seu pe scenă, și cu multă 
rîvnă se apucă să țină clovnului hangul la joc 
dovedind publicului, ca și densul este un expe
rimentat jucăuș.

Galeria suverană a răsplătit joco-mania ne
gustorului cu torente de aplause, îndemnându-1 
cu strigăte entusiaste la : «d’a-capo», până ce 
poliția nu i a făcut clovnului improvisat «al 
fine»-ul rusesc...

Un cloțan istoric
Un măcelar din Bruxel a fost pus în posi- 

țiunea de a arăta lumii un exemplar de rodeur 
(nu de budget) colosal. El a avut fericirea să 
dea la mir unui chițoran fenomenal, tocmai în 
momentul când acela se repedea asupra unui 
câne, pe care avea de gând să-l mănânce. Prins 
însă în flagrant delict de atentat contra vieții 
unui coleg din scara animalică, cloțanul a a- 
juns în formă de cadavru să fie supus obser- 
vațiunilor metrice : lungimea lui e de un metru 
(cu coadă cu tot), iar greutatea lui, de patru 
chilograme ; este deci mai mare decât un pisoiu 
betrân bine trăit. Negustorul în cestiune a în
ceput să facă bune parale prin exposiția feno
menalului cloțan, căruia un rival nici istoria 
nu-i pomenește.

La examen
Profesorul : Tachiță Bursuc, spune-mi un 

substantiv.

Tăchiță (privind nasul trandafiriu al profeso
rului) : Castravete.

Profesorul : Bine,—mai spune-mi înc’un sub
stantiv.

Elevul (uitându-se la nasul violet al inspec- 
torului) : înc’un castravete.

--------- -- <><><><>^<>0 oo-----------------

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Ședința de la 20 Decembre 1893

La ordinea <)ilei interpelări. Sej știe tare bine, 
' care este tot-dea-una resultatul acestora. Și de 
rendul acesta, ca în tot-dea-una, interpelările au 
remas fără ispravă.

Mai întâiu d. Stoicescu întreabă, pentru ce 
nu se cere urmărirea unui senator de Roma- 
nați, cățjhit în faliment, mai ales că s’a cerut 
urmărirea altui senator d. Economu, pentru bă- 
tae; și pentru ce s’a reinoit d-lui Populeanu 
delegațiunea de procuror general, în contra legii. 
D. ministru Marghiloman răspunde, că n’a cer- 
cercetat incă dosarul afacerii senatorului de 
Romanați, și când îl va cerceta, va vedea ce e 
de făcut. Despre d. Populeanu, ministrul crede 
că n’a călcat legea reînoindu-i delegația.

D. loan Lecca își desvoltă interpelarea, des
pre reaua administrație din Bacău; prefectul 
persecută pe adversarii pelitici ai guvernului, 
nu aplică legea privitoare la ovrei, face cele mai 
revoltătoare ingeriuțe electorale, amestecându-se 
chiar în afacerile justiției, cheltuind în alegeri 
chiar și o suma de 14.000 lei destinați inun- 
daților. D. Tache Ionescu repunde făgăduind 
toate faptele aduse de d. Lecca, și lăudând pe 
prefectul de Bacău.

D. Moruzzi își desvoltă interpelarea despre 
depeșa subprefectului unguresc din Beiuș. Spune 
că traducția oficială nu este corect făcută, și că 
procedarea subprefectului unguresc este o im
pertinență. D. ministru Marghiloman e cu totul 
de altă părere. Traducția oficială e cea bună, și 
subprefectul din Beiuș nu s’a purtat necorect 
adresându-se direct autorităților din București 
căci adesea autoritățile limitrofo (de la Bucu
rești la Beiuș sunt mai bine de 000 de chilo- 
metri) comunică direct între ele.

O serie mare de alte interpelări sunt amâ
nate, și la ora 4 și juni, ședința se ridică.

SENATUL
Ședințele de fi și de noapte de la 20 Decembrie.

La 2 ore se depune pebiuroul senatului con
venția cu Germania, și admițîndu-se urgența, 
senatorii trec în secții. Peste un ceas și jumă
tate, d Tocilescu, ales raportor, își citește ra
portul în ședință publică, și discuțiunea începe. 
D. Sturdza. ia cuventul în discuție generală, șl 
într’un foarte lung discurs arată părțile rele ale 
convențiunii și mai ales primejdia pe care o 
presintă art. : 12, adecă art. 2 din legea maxi
mului. La ora 6 jumătate se decide, ca senatul 
să țină’și ședință de noapte, la orele 9 seara.

Va apare pests câte-va ejile
In editura librăriei Sfetea din București, Foaia
Ilustrată pentru Familie,

„VATRA”
Sub direcțiunea

D-lor I. Slavici, I. L. Cnrageale și G Coțbnc



PRIETENIA RUSEASCA
D-l Vacărescu laudă în mult apreciata sa 

scriere despre «Luptele Românilor în 1877» 
purtarea Rușilor față cu aliații lor Români.

«Soldați! ruși, — (}ico d-sa, — în trecerea 
lor se purtau cu cuviință și observau stricta 
disciplină. Autoritățile noastre funcționau pre
tutindeni regulat și fără piedeci. Suveranitatea 
națională, legile și întocmirile noastre erau ne
turburate și respectate».

Cam așa ar fi trebuit să fie, dar d-l Văcă- 
rescu se înșeală, daea crede, că așa a și fost în 
adever.

Muscalii tot Muscali și Cazacii tot Cazaci re
man și ca prieteni.

Vom dovedi în numerul de mâne al «Coores- 
pondenței Române, că Rușii erau brutali față 
cu poporațiunea țerii și insolenți față cu auto
ritățile române. Numai grație răbdării îndelun
gate, energiei și bunei chibzuințe a guvernului 
nostru de atunci s’ati putut înăbuși conflictele) 
care se iveați în fie-care Ț-

ULTIME IBFORMAȚIUNI

M. S. Regina, primind o depeșă de felicitare 
cu prilejul aniversării sale, de la primarul ca
pitalei, i-a răspuns prin următoarea telegramă :

«Iți mulțumesc din inima pentru că ți-ai a- 
mintit de această Ț- Aștept cu nerăbdare în
toarcerea Mea în scumpea Mea capitală, pentru 
ca să văd progresele, pe care le-a realisat.» 

Elisabcta.
*

In Monitorul oficial de astă-(Ji se publică mo
dificarea tarifului autonom, care, votată în noap
tea de Sâmbătă spre Duminică de Senat, a fost 
deja promulgată eri.

Aseară societatea presei a hotărît în unani
mitate deschiderea unei liste de subscripțiuni 
între Ziariști, în scop de a oferi colegilor Sep- 
timiu Albini și Ion Rusu Șirianul, astă-(JI deți
nuți la Segedin, câte un cadou, în semn de 
simpatie pentru bărbăția, pe care au arătat-o în 
lupta națională.

A
S’a observat foarte mult, că atât Sâmbătă la 

Cameră, cât și eri la Senat garda militară era 
îndoită.

*
Fester Lloyd ne aduce următoarea veste :
«Dupe cum anunță <]iarul «Hazânk» din Sât- 

mar, agitatorul din Șișeștf, preotul Dr. Vasile 
Lucaciu, va fi din nou pus în fața judecății. Lu- 
caciu convocase o adunare a românilor la Șișești 
în luna Iulie a anului 1892, care adunare 
a fost oprită de administrație. In urma acesteia 
Lucaciu a adresat o jalbă către ministrul de in
terne, în care s’a folosit de niște expresiuni, 
pentru cari numai de cât a fost pornită urmă
rirea judecătorească în contra lui, pentru insultă 
a autorității».

Noi știm că lucaciu abiaese din temniță, unde 
a stat tocmai din pricina, do care vorbesc gaze
tele ungurești pomenite.

Nu cum-va acum din nou vor să-l judece 
pentru același lucru ?

A
Aseară la orele 71/2 au sosit în capitală ră

mășițele mortuale ale generalului Gernat, care au 
fost primite la gara de Nord cu mare pompă 
civilă și militară și transportate la biserica Sf. 

Gheorghe nou, unde deja se făcuseră de cu cjiua 
pregătirile pentru așezarea sicriului.

Sicriul a fost dus pe un lafet de tun și ur
mat de nn numeros cortej.

înmormântarea se va face mâne.

In ședința sa de astă noapte, senatul a ad
mis convențiunea comercială cu Germania fără 
nici o modificare.

Starea d-lui loan Ghica e, după știrile ce (ne 
viu din Ghergani, staționară.

S’au acordat beneficiile legii pentru încura- 
giarea industriei, fabrică de luminări de ceară 
a d-lui St. Brăncoveanu din Bârlad, și fabrice! 
de bonbonerie a d-lui Economii din București.

&
Locotenentul August Columb din al V-lea re

giment Ialomița Nr. 23 a fost reformat pentru 
purtarea rea.

A
Aflăm, că și Domnișoarele române de peste 

Carpați au deschis liste de subscriere, că să le 
facă Țariștilor români din temnița de la Sighi- 
din, precum și d-lui Hurban Vaianschi daruri de 
sfintele serbători.

*
Mâne, Mercuri, 3 Ianuarie, Comitetul Central 

al partidului național român de peste Carpați 
se va întruni la Sibiiu.

A
Toți birjarii din Brăila s’au pus precum ni se scrie, 

în grevă, din causă că poliția le-a fixat taxe ce nu le 
convin. Esto temere, că ei vor face excese. Po
liția întreagă este în mișcare. Birjarii sunt foarte' 
iritat! și se adună în grupuri, poliția caută s’ăi 
împedice.

In tot orașul nu circulă nici o trăsură (și 
popii trebuesc să meargă pe jos după carele fu
nebre până la cimitire; cei cari pleacă le gară 
idem etc . . . Birjarii nu vor nici de cum să 
cedeze din pretențiile lor.

A
O pensie de lei 773 bani 33 pe lună s’a în

cuviințat colonelului în demisie G. Teleman, din 
infanterie, pentru 38 de ani de serviciu.

Pentru mâne, Mercur! seara, sunt convocați 
în localul «Ligeî» Românii de origine de peste 
Carpați, ca să se înțeleagă între dânșii asupra 
atitudinii ce trebue să iee față cu darea în ju
decată a comitetului național din Sibiiu.

*
Cu interimul secretariatului general al mi

nisterului de instrucțiune publică, pe timpul 
congediului d-lui V. Arion, a fost însărcinat d. 
D. A. Laurian, inspector general.

Proiectul de budget al ministerului de fi
nanțe pe anul viitor presintă cifra de 15.424.325 
lei la cheltueli, cu un spor de 1.554.680 față 
cu anul curent.

*
Vacanțele parlamentare au început de ieri 

seară.
Ele vor ține până la 11 Ianuarie.

A
D. I. Kalinderu, administratorul domeniilor 

Coroanei, a cumperât la Iași casa Czapkoy, în 
care se va stabili școala de servitoare, care va 
fi pusă sub patronajul Alteței S. R. Principesa 
Maria.

A
Aiji la orele 2 p.m. primim o telegramă care 

ne anunță că starea d-lui Ioan Ghica, este cu 
mult mai bună, medicii <ȚC acum e afară 
din pericol.

*

Din Sulina ni se telegrafiază, că negustorii 
Sava Dumitru și-a prins nevasta în adulter ci 
d. Lucovici.

In fața acestui act bărbatul a scos un revol 
ver și a descărcat trei glonte, unu în femee,unt 
în Lucovici și al treilea a lovit pe un copil.

Examenul anului al 4-lea de drept a fost a 
minat pentru 10 Ianuariu.

A
In privința furtului, de care am vorbit ier c 

s'a comis la Giurgiu, aflăm că banii furați tre 
de 12 mii lei, afară de giuvaeruri.

Unul din hoți este cunoscut și se crede ca v 
fi prins chiar a<Ji.

A r
Tînerul B... care a voit a se sinucide în fa: 

macia Roșu, a scăpat și doctorii nu se mai tei 
de viața lui.

Clima în septămâna 52-a
De Luni 25 până Duinemcă 31 Decembre 1893 st. r 

La începutul septămânei vremea era noroa. 
și temperatura aproape de zero grade, Mereu 
dupe prânej înse a început crivățul, care a bat 
tare trei cjile aducând zăpadă, care a fost : 
multe locuri spulberată și a produs întârzieri' 
mersul trenurilor. Sâmbătă seara, schimbându- 
ventul la S W., termometrul s’a coborît foai 
mult așa că Duminică dimineața am avut 
grade sub zero și a doua frigul a fost și m 
mare. Barometrul a crescut foarte mult, acu 
înse scade repede. Soarele a strălucit Sânibî 
și Duminecă un timp de 12 ore; în aceasta d 
urmă <Ji vremea a fost frumoasă. Acum sunte 
în adevărata iarna.

Inst. Meteor

BULETIH ADMOSFERIC
Institutul Meteorologic

București 2 Ianuare st. n. 12 ore diua . 
înălțimea barometrică la 0°.751. 0 
Temperatura aerului. — 2. 1.
Vântul . . . Calm.
Starea cerului acoperit.
Temperatura maximă de eri —3°.

» min. de astă-(Ji —10°.
» la noi a variat întreȚ3° și—

Eri și noapte timp frumos și ger, astă 
acoperit și mai puțin frig.

Barometrul de eri este aproape staționar. 
La Roman, Focșani și Tecuci a începat 

cadă zăpadă.

Respundător pentru redacție Ion Slavici.

TEATRUL NAȚIOVAL
SOCIETATEA DRAMATICĂ

Marți 21 Decembrie 18 93

Se va representa pentru a doua oară piesele

FATA de BANCHEj
Comedie în 3 acte, localisată de V. A. URECHI.

Spectacolul se va sfîrsi cu:

S A P H O
Comedie într’un act de Armand Silvestre, trad 

în versuri de A. din DORNA, musica de D. C.
DIMITRESCU

începutul la 8 ore seara precis

PREȚUL LOCURILOR
Loje avant sc&ie. 30 lei; Loje benoar, 25 lei; I 

rangul I, 20 lei; Loge rangul II, 12 lei; Stal I. 5 
Stal II, 4 lei; Stal III, 3 lei.—Galeria 1 leO.
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COLECTIUNEA REVISTEI S

AMICUL COPIILORl
-a.osrxx ieși—©2—®q Ș

DOUE VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT Ș

Având peste 400 de tablouri 11Cu preț de i@ lei »
Aceste volume conțin: Un romanț pentru copii, scris de D-ra Julia B. Hasdeu; Un cântec de leagăn (cuvinte S? 

de D-ra Julia B, Hasdeu, musica de G. Stefănescu, profesor de conservator); o mulțime de nuvele, istorioare, gg 
povești, basme, anecdote, descrieri de voiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigme, etc. g?

Depus spre vînsgare numai Ea librăria I. V. SOCEC. «ț

FRANȚA

UXn DE METAL, TĂIATE SISTEMATIC

COLECJIVNI NOUI DE ORNAMENTE REGLEȚl, QUADRAȚI ȘI TOT FELUL DE ALBITURI

CLIȘERIE
ULTIMUL SISTEM IN METAL SI GALVANOPLASTIE

SI

ITALIA

BOGAT ASORTIMENT IN LITERE
J3K

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

( *
Prețurile Stabilimentului sunt cu 25 •/„ mul eftine de cdt ale tuturor fabricilor din străinătate, osebit 

de spesele de vamă ți transport.
K3* Se primejte to lehlmb material rechin eu preturi arantagiuse Ttfl I K3T Condițlunl favorabile tn plăți -ȘUj

_____________

’.fifi-Z Tiifnnn ț.l/f,**!
-.L

COMPANIA AMERICANA

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

BUCURESCI.— Calea Victoriei, No. 44.— BUCURESCI 
(lângă farmacia Brus, vis-ă-vis de Luvru)

MAȘINE DE CUSUT neîntrecute în SOLIDITATE, LUCRARE și ELEGANȚA
Premiate la tote exposițiunile cu primele Medalii și Diplome de onore 

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

l«S“ VÎNZARE ÎN RATE "S3J
Cataloge și informațiuni GRATIS și FRANCO, rugând a comunica’ce anume voiți să cumpărați.

B. D. ZISMAN
DEPOSITARUL GENERAL DE LA



LIBRĂRIA IG- HAIMANN, BUCURESCI

din
Cu începere de la 19 Noembre 1893 punem în venzare 

regulat în fie-care Sâmbătă câte o fasciculă

Prețul unei fascicule de 4 coli, 50 bani
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Biblioteca Română Contimporană 
are de scop a mijloci răspândirea căr
ților românesci, oferindu-le cu un preț 
forte scăzut.

Biblioteca Română Contimporană 
înlesnesce tutulor formarea de bi
blioteci românesci, cu o cheltuială de 
40—50 bani pe săptămână numai.

__________________________________________________________________________________

ABONAMENT pentru 50 fascicule, 20 lei 
„ , 25 „ ÎL ,

trimise franco in totă țara.
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l Primele fascicule vor coprinde, între jrf
altele: Trubadurul de Delavrancea, bm
Năpasta de Caragiale, Influența Jli

împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe- 
siile lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. Gaster, Conferin
țele Atheneului Român, etc. etc. etc.

Bucuresci. — Tipografia și fonderia de litere Th. Basilescu, Bulevardul Elisabeta 111.


