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

Reducem de la 1 Ianuarie abonamen- 
Lil și pentru țerile învecinate cu Ro- 
nânia la 30 le! pe un an, 15 lei pe o 
umetate de an și 8 lei pe un pătrar 
le an.

Rugăm deci cu atât mai vîrtos pe 
ititorii noștri din România să stăruie 
irintre amicii și cunoscuții lor, ca să 
ie sprijinească în greaua noastră între
prindere.

Administrațiunea.

Scrisori din Ardeal
Câmpeni, Țara-Moților, 18 Decembre, 1893.

Domnule Redactor,

Avend fericirea a primi un număr din pre- 
uita dv. foaie * Corespondența Română», am 
ăcjut cu plăcere că primiți ”) pentru publicare 
i scrisori din Ardeal, ast-fel m’am decis a 
e seri și eu puțintele rendurî, pentru a vă 
ace cunoscută soarta tristă, la care au ajuns 
Moții" în (jitia de agil.
Era un timp și acela nu de mult, când ori 

ât de rea și mașteră era administrația, dar 
iuțeam noi „Moțil“ să resuflăm mai liber, 
lentru-că pe atunci nu prinsese rădăcini atât 
le adenci în creerul bolnav al maghiarilor, 
Ideea de stat maghiar^, apoi afară de aceasta 
nai aveau un respect oare-care de „Moțl“.

De când s’a înființat înse «Kultur-egyletul» 
lin Cluj și de când Ungurii cu ori-ce preț 
oesc să ne maghiariseze—par’că i-au cuprins 
uriile tartarului în contra a tot ce este ro- 
nâncsc, ast-fel și la noi ca în toate părțile 
ocuite de români, — au început a ne pune 
uncționari atât la justiție și administrație, cât 
i la oficiul silvanal, tot ast-fel de oameni, 
are nici un cuvent nu știu românește, ear 
.pol manierele lor sunt într’adevăr demne de

*). Cu multă părere de bine primim, fiind-că mal 
Ies ceca-ce (Jiceți d-voastră înși-ve e de importanță 

Reci. Coresp. Române. 

adevărațil descendențl al lui Atila,— Huni în 
adevăratul înțeles al cuventului, — și cum că 
așa este, îi caracterisează pe deplin «Măcelul 
din Scărișoara», întâmplat în Iunie a. c. ear 
apoi mii târziu și anume în Octombre a. c. 
a fost împușcat de către un pădurar al Sta
tului prin genuche Pleșa Ion din Albac, din 
care causă și agil zace greu bolnav.

Cu sutele de Români sunt trași în cercetare 
și aspru pedepsiți pentru păduri și pășunate, 
pentru că agil Statul ne-a luat toate pășunile 
pe cari le-am folosit din vechipiq,— iar pășu- 
natele cari sunt proprietate'a comunelor rurale 
sunt oprite sub pretextul că o să se samene 
păduri în ele,— aceste pășunate sunt oprite 
din partea oficiilor administrative, respective 
din partea forestierului cercual, carele este 
plătit din sudoarea fețelor noastre pentru a 
ne mai amărî și îngreuna traiul. Să vedem 
cum stăm cu pedepsele amintite ? Dacă un 
Moț e prins în pădure cu un arbore, al cărui 
preț este de e. 5O crucerî, fiind cITerhat la 
pertractare, îl judecă să solvească: daună 50 
cr., spese procesuale 3 fi. apoi perderea de 
timp a d-lul forestier 2 fi. la olaltă 5 fi. 50 
cr. cam 12 lei, spesele aceste înse se urcă după 
cum este arătat că a făcut daună mai mare 
sau mai mică.

Ceea-ce în această procedură — unică în felul 
său—este mal curios, este faptul, că forestie
rul este acusătorul, ear fratele acestuia, care 
este pretore,—administrator—aduce sentința : 
« Turcul te bate, turcul te judecă !»

Dacă e prins atare român cu vitele în pă- 
șunatul comunei, are să plătească ca pedeapsă 
pentru fie-care vită de la 5—10 fi., la cașul 
contrar i se vend vitele pentru un preț bă
gatei și el rămâne la sapă de lemn.

Se știe prea bine, că pentru locuitorii ținu
turilor muntoase mijlocul de căpetenie pentru 
procurarea celor necesare spre susținerea vieții 
este comerțul de lemn și prăsirea vitelor. 
Nouă «Moților» ne sunt luate așa glicend cu 
desăvârșire aceste mijloace de traiu din mână, 
și-au pus In gând puternicii glilel, precum se 
vede, că sau să ne extirpezejcu toțy Lathi ytend 
ne vrend să ne maghiarisămj și această se 
vede și de acolo, că deși s’au făcut plângeri 
la guvern în privința pădurilor și pășunatelor, 
acele au rămas fără resultat, va să glică chiar 
și guvernul lucrează în această direcțiune.

Toate aceste sunt semne de pace și înfră
țire între noi și maghiari. Cine crede așa ceva, 
râu se înșală. El, aceasta pot să o știe și 
compatrioțil maghiari, că nici când între noi 
și ei nu mal poate fi vorba de înfrățire, până 
când nu vor absta de bună voie de la reți
nerea cu sila,—pentru ei—a drepturilor ce ne 
compet.

Să nu creadă nici odată că ne vor intimida 
prin întemnițarea bărbaților fruntași ai nea
mului nostru și prin suprimarea foilor noastre, 
cari le-au spus adevărul în față, apoi cu pe
depse și judecăți nedrepte nu numai nu ne 

intimidează, ci din contră mal mult ne întă
resc în lupta ce o purtăm unii față de alții. 
Noi știm răbda, răbdarea înse merge numai 
până ajunge cuțitul la os și atunci se sfîrșește. 
Va veni timpu1, așa ne temem, când vrend ne 
vrend vom fi siliți să „ridem cu hohot.11

Moțul.

Ungaria, 19 Decembre 1893.

Autonomia Transilvaniei și Proce
sul Memorandului

(Urmare și fine)

Procesul Memorandului va arăta Europei, 
că dreptatea e în partea Românilor. Procuro
rul însuși nu s’a putut încumăta, ca să încri
mineze din cuprinsul lui de 23 pagine, care 
expune nelegiuirile Maghiarilor față cu Ro
mânii, de cât un singur punct, acela relativ 
la autonomia Transilvaniei.

Dar autonomia Ardealului e scrisă în isto
ria țării, în inimile și în toate programele 
politice ale Românilor. Deja în «supplex libel- 
lum» de la 1791, adecă în timpul feudalismului, 
Românii ardeleni pretindeau naționalitate și 
teritoriu național, glicend: «Unul din cele mai 
sigure antidoturi în contra supremației ma
ghiare ar fi și acela, dacă Ungaria pe calea 
Tronului s’ar împărți in districte etnografice».

Cea mai însemnată acțiune politică însă ah 
săvîrșit-o Românii ardeleni, pentru indepen 
dența lor națională, în adunarea cea mare 
din 15 Maiu 1848, pe Câmpul libertății. Atunci 
s’a stabilit programul politic, unic și adevă
rat și neschimbabil, sfințit cu sângele celor 
40 de mii de martiri, căgluți pentru apărarea 
naționalității române și a Tronului!

In punctul prim, din hotărîrile acelei mari 
adunări naționale se dice:

«Națiunea română, rezemată pe principiul 
egalității și frățietății, pretinde independența 
sa națională în respect politic, ca să figureze 
sub numele seu ca națiune română ; să-și aibă 
representanțil săi la dieta țării în proporțiune 
cu numărul său , să-șî aibă diregătoril săi în 
toate ramurile administrați ve, judecătorești și 
militare în aceeași proporțiune; să se servească 
de limba sa în toate trebile ce se ating de 
densa, atât în Icgislațiune, cât și în adminis
trații! ne».

Ear în punctul XIV se cjice :
«Națiunea română cere, ca conlocuitoarele 

națiuni nici de cum să nu iee le desbatere 
causa uniune! cu Ungaria până când națiunea 
română nu va fi representată în dietă ca na
țiune și în proporțiune cu numărul seu; ear 
din contră dacă dieta Transilvaniei ar voi 
totuși a se lăsa la pertractarea aceleiași uni- 
niuni, despre noi fără de noi, atunci națiunea 
română protestează cu solemnitate".

Acesta este programul politic al Românilor 
din țerile de sub coroana Sf. Stefan, pentru 
a cărui aplicare sinceră a luat angagiament 
solemn conferința națională a Românilor din 



Transilvania ținută în 7 si 8 Martie 1869 la 
Mercurea, conferințele de la Alba Julia din 
1871 și 1872, decretând pasivitatea absolută 
față cu dieta din Pesta; un program pentru 
care s’au declarat toate conferințele politice 
ale Românilor din Transilvania, de la inau
gurarea dualismului până astă-cjl.

Românii din Bănat și cel din părțile Unga
riei, crecjend că prin o lucrare comună cu 
Maghiarii vor pute mal curend și mal ușor 
ca să realiseze programul național de la 1848, 
separându-se de Transilvania, intrară în dieta 
din Pesta, unde bătură, ani de a rendul, toaca 
la urechia surdului, până când la 1881, în 
conferința de la Sibiiu, se puseră earăși pe 
basa programului național, stabilit de adu
narea cea mare din Câmpul libertății de la 
Blaj.

Ultima încercare, pentru a ajunge la înțe
legere cu Maghiarii în privința drepturilor 
naționale, o făcură deputății lomâni și șerbi 
împreună în camera maghiară de la 2 (14) 
Februarie 1874, prin așa numitul «jaroect de 
resoluțiune“, prin care cereau guvernului «ca 
examinând cu deamenuntul condițiunile de 
împăciuire și mulțămire a poporațiuneî nema
ghiare din patrie în privința naționalității, 
limbel și culture! comune a eî, să facă dispo- 
sițiunile cuvenite despre mesura și modul, în 
care ar fi a se considera și realisa acelea, și 
prin urmare și în acest merit să subștearnă 
raport detailat camerei». Respinsă din partea 
camerei această cerere justă a deputaților na
ționali, care aveau de scop împăcarea națio
nalităților cu Maghiarii, d-1 Al. Mocioni fu 
cel dintâiu care imediat părăsi terenul de 
luptă în parlamentul maghiar și inaugura po
litica de pasivitate pentru Românii din Un
garia.

Programul conferinței de la Sibiiu din 1881 
nu conține nimic noii, e însuși programul na- 
țiunei de la 1848, în care Românii din Unga
ria și Transilvania se reuniră toți și se de
clarară solidari în lupta pentru drepturile po
litice naționale. Memorandul din 1892 către 
Maiestatea Sa Francisc Iosif I este cel mal 
serios și important act politic al lor, sSvîrșit 
de la 48 încoace, pentru validitarea progra
mului național.

Program pus numai pe hârtie, fără curagiul 
de a lupta serios și cu bărbăție pentru aplica
rea lui în viața practică, nu face supărare ni- 
menui. Maghiarii înșiși n’au băgat în seamă 
conferințele politice ale Românilor și progra
mele lor, până nu s’a pus la cale Memorandul 
cu deputațiunea la Viena în anul trecut.

Este dar lucru ușor de înțeles de ce guver
nul maghiar, până astă-cjt, n’a făcut proces 
Românilor transilvăneni, și nici Memorialului 
conferinței generale a representanților alegă
torilor români din 1881, pentru negațiunea de 
drept a uniune! sau a valabilității articolilor ■**
de lege despre încorporarea Ardealului la Un
garia.

întrebarea de căpetenie e numai, că guver
nul maghiar procede el corect și pe cale le
gală dând în judecată pe membrii comitetului 
partidului național pentru credul politic al 
naționalității române ? O cestiune de drept 
public nu se poate resolva prin paragrafii co- 
dicelui penal. Uniunea Transilvaniei a rSmas 
și după dualism, ca mal nainte, cestiune des
chisă. In noul sistem constituțional, uniunea 

nu s’a decretat prin o nouă lege, nici s’a in- 
articulat formal legea de la 1848. Articolul 
XLIII de lege al dietei ungare din 1868 nu 
decretează uniunea, ci numai o regulează. Ear 
despre legea de uniune din I848, pe care se 
întemeiază legea din 1868 relativ laregularea 
uniune!, monarchul pronunțase sentința incă 
în rescriptul din 21 Iuliu 1861 către dieta Un
garie! în următoarele cuvinte :

„Uniunea Transilvaniei cu Ungaria s’a de
cretat fără libera învoire a națiune! române 
și a celei săsești, nici odată n’a căpătat de
plină putere de lege, aceea s’a desfăcut în 
fapta îndată după publicarea acelor concluse 
unilaterale și nici nu se poate esecuta până 
atunci până când locuitorii ne-unguri ai Tran
silvaniei ved periclitate interesele lor națio
nale prin acea uniune.“

Articolul de lege 43 din 1868 despre regu- 
larea uniune!, s’a adus însă nu numai fără în
voirea națiune! române, ci chiar în contra pro
testului solemn, care l-au ridicat deputății ro
mâni în dieta din Pesta.

Contele Teleki Lăszlo, unul din căpeteniele 
emigranților maghiari, încă era pStruns de 
convingerea, că cestiunea Transilvaniei numai 
cu concursul tuturor naționalităților conlocu
itoare se poate resolva. El scria lui Kossuth în 
i860 următoarele ; «susținend drepturile coroa
nei ungare asupra Ardealului și întregitatea 
teritorulu! Ungariei, precum și legătura legis
lativă între Ardeal și Ungaria, forma admi- 
nistrațiunel în Ardeal precum și aceea, oare 
Ardealul pe lângă că ar trimite representanți 
în camera maghiară să mai aibă și dieta sa 
provincială ?-aceasta să se facă pendent de vo
ința tuturor popoarelor Ardealului» (Kossuth: 
Irataim, vol. III p. 168).

Românii dacă nici n’ar fi voit autonomia 
Transilvaniei, el sunt împinși de Unguri să-o 
voiască, ca singurul mijloc pentru conservarea 
individualității lor naționale în regatul S-tulul 
Ștefan. Constituția maghiară nu le oferă nici 
o garanțiă pentru desvoltarea națională. Le
gea de uniune, legea despre naționalități și 
toate legile câte s’au fabricat în oficina par
lamentului maghiar, țintesc la desființarea na
ționalităților sau la contopirea lor în rassa 
maghiară.

Lupta, care o poartă așa dară Românii de 
peste munți cu Maghiarii, este luptă de exis- 
teeță și de resistință a elementului român în 
contra maghiarisării. Și guvernul maghiar se 
înșală amar, dacă crede, că ast-fel de mișcare 
se va putea suprima prin procese de presă și 
prin întemnițări I

PRIETENIA RUSEASCA
La început oștirea puternicului Imperat ru

sesc nu prea știa ce va să cjică o convențiune 
internațională, și Cazacii, trecând odată Prutul, 
își vor fi închipuit, că sunt în țară cucerită, 
Vai de satele, prin care treceau !

Ar fi deci o lipsă de bună credință, dacă ne 
am opri la timpul acesta, când Căzăcimea făcea 
jaf în nutreț, în gâște și în purcei, schin- 
giuia pe bieții Moldoveni, care-și apărau avutul 
și violenta casele oamenilor ce țineau la onoa
rea familiară.

Trecem peste aceste, căci sunt greutățile în
ceputului, și ne oprim la timpurile mai tânjii, 

după ce Românii se luptaseră alăturea cu oști 
rile Țarului și toată muscălimea știa, că Ro 
mânii nu sunt supușii Țarului, că România 
o țară neatîrnată și că aici pe pămentul Ro 
mâniei numai autoritățile românești stăpânesc

Chiar nici până la acest timp Muscalii nu s 
obicinuiseră cu gândul, că la Prut e hotaru 
împerăției rusești și că de. la Prut în coace ni 
poate nimeni să umble după placul lui, să po 
runcească și să-și facă chefurile contra legilo 
țerii.

La 1 Februarie 1878 Prefectul din Iași tri 
mite atât ministrului de externe, cât și celu 
de interne o depeșă telegrafică, în care Jice:

«La Unghenii rusești căpitanul de jandarm 
provoacă scandaluri voind a face acte de auto 
ritate la vama noastă. Sunt câte-va cjile, a in 
sulfat pe comandantul punctului de la noi și 
dat cu bastonul în sentinela, care oprea trecere 
unor indivizi fără pașapoarte legalisate. Divisi 
militară a constatat faptul prin o comisiun 
mixtă militară. Rog regulați prin locurile com 
tinte înfrânarea acestui căpitan, care provoac 
scandaluri necontenite».

Cam pe acela-și timp, la 11 Martie 1878, mi 
nistrul de justiție trimite coluî de externe o a 
dresă (Nr. 2612), în care ijice :

Domnule Ministru,
Am onoare a Ve înainta pe lângă aceasta, î 

copie, raportul No. 919 ce am primit de la D 
Procuror general al Curței de Apel din laș' 
prin care arată că în ijiua de 2 Martie doi ofi 
ceri ruși, Colentschnik și căpitanul din gard 
Imperială Tscbopline au pătruns în penitencii 
rul din Iași, au amenințat pe director și lovi 
pe un gardian, și ve rog domnule Ministru s 
bine voițî prin cale diplomatică a regula aceast 
afacere în sensul de a ni se da deplina satis 
facere.

In același timp chiar comisarul român de 1 
armată rusească adresează, din Vlașca, mini: 
traiul de externe o plângere, în care <Jice :

D-1 Prefect de Vlașca prin telegramă come 
nică, că mergând acji în inspecție la gara Cc 
mana, un soldat rus batea pe fetele care vindea 
flori. D sa făcând observații, un colonel rr 
i-a răspuns că ast-fel a ordonat a urma soldatu 
D-1 Prefect i-a arătat că d-sa este șeful poliției c 
cap al județului.Colonelul i-arespuns că nu-i reci 
noaște autoritatea și spre mai multă desfidere i- 
dat cartea sa de visită, <jicendu-i să facă ce 1 
voi. etc.

Aceste sunt numai trei cașuri din sute cor 
statatc și mii de neconstatate.

Dară, vor fi cjicend închinătorii Țarului, abi 
suri, digresiuni, neorendueli se ivesc pretutir 
denea, unde sunt mulți’oameni. Autoritățile si 
perioare rusești au pus înse la locul lor pe & 
vinovați.

Vom areta, că nu ; din contra, cei mari era 
chiar mai insolenți de cât cei mici.

—--------m-r------------

TURBURARILE DIN SICiLIA
Palermo, 21 Decemvrie. — Agitația contini 

în comunele Pietra, Perzia, Spaccaformo, C< 
leoni, Campobello, Mazzara. Biurourile cada: 
truluî și ale percepției taxelor comunale i 
fost arse. Trupa a intervenit. 5 resculați a 
fost omorîți la Pietra Perzia și 4 grav răni 
la Mazzara. Autoritățile judiciare fac o anchef 
Generalul Morra di Lavriana a adresat locuit 
rilor provinciei un manifest, în care dice, 1 
guvernul ocupându-se cu dragoste de problen 
siguranței și a binelui locuitorilor, speră 1 
toți patrioții îi vor da concursul lor, ca 



oată restabili liniștea, care singură poate dă 
oluțiunea problemelor sociale. Manifestul sfîr- 
3ște ast-fel: «Toți împreună am făcut Italia cu 
lorioasa casă de Savoia. Voue, Sicilienilor, este 
at de a o stabili pe base neclintite pentru fe- 
cirea poporului».
Roma, 21 Decemvrie. — După «Tribuna», 

msiliul de miniștri a lăsat d-lui Crispi facul- 
tea de a da pline puteri generalului Morra, 
t sa restabilească ordinea în Sicilia.

DE LA LIGA
Toți domnii, care fac parte din comitetul pen

ii arangearea balului ce so va da în profitul 
get, precum și cei care fac parte din comite- 
1 pentru strîngerea sumelor necesare la aco- 
rirea cheltuelilor procesului' «Memorandului», 
nt rugați ca insistență să vină la întrunirea 
nvocată pentru Joi 23 Decembre, ora 4 p.m., 
strada Nouă No. 6.

*

Manifestări de protestare contra procesului 
lemorandului» se vor organisa, afară de- cea 
i capitală și Iași, și în mai multe alte orașe 
i țară, din inițiativa cetățenilor, în <)iua de 
Ianuarie 1891.

---------------- OOOOjgOCOO---- ---------—

CJ^Bonsrxo^.
Partidul nuțional-liberal a pus pentru cole- 
.1 III din Bacău candidatura d lui lunius I. 
:ca. Succesul electoral e, precum ni se spune 
garat.

-s-
S’aQ acordat beneficiile legei pentru încuraja- 
i, industriei naționale fabrice! de mașini agri- 
e șt industriale, pe care d-1 Albert Bauer, 
ciat comanditar al unei societăți din străină- 
3, vroește s’o înființeze în București.

&
V fost primită demisiunea din armată a d-lor 
iitan Constantin Milcoveanu din regimentul 
le călărași, și locotenent Tom'a Teodorescu 
regimentul 9 de călărași, pe <Jiu.a de 1 Ia- 

irie 1894.'-
«■

Tau numit definitiv la catedrale lor d-șoara 
na Ghenovits, profesoară de limba francesă 
școala profesională No.. 2 din București, și 
ul Teodor Popescu, profesor de matematici 
țimnasiul clasic «Glîeorghe Șincaî», din ca
dă.

<5-
Istă-noapte s’a pornit crivățul. E ger aspru 
ge și viscolește ca în Siberia, încât comuni
unea e aproape peste putință pe stradele 
ntalel și mai ales pe Bulevardul croit în bă- 
. crivățului.

Cercetările ce se urmează de delegați unea 
ireinată cu iventariarea averii defunctului 
?cop Inocentie al Buzeului, dau resultate din 
in ce mai surprinzătoare.
l’a găsit ascunsă, prin niște dulapuri pline 
farfurii, importanta sumă de 100,000 lei. 
lercatarea pentru a se descoperi în mâna 
să află titlurile de efecte, ale căror borde- 

ri aii fost găsite, nu a dat până acum nici 
resultat.
e crede însă că peste vr’o* doue, trei <Jfie 
ra afla unde sunt și titlurile care lipsesc, 
urna care a fost găsită până acum din ave

rea defunciului Episcop se urcă la cifra de 350 
până la 400,000 lei.

A sosit în capitală d-na Dr. Lucaciu și a 
descins la hotel Bulevard.

Toate drapelele regimentului de garniconă din 
București au eșiit la înmormântarea generalului 
Cernat, precum și drapelul regimentului 23, 
care în timpul resboiului a fost sub comanda 
generalului.

Examenele voluntarilor-bacalaureați aspiranți 
la gradul de ofițer în reservă vor începe la 
2 Ianuarie 1894.

Comisiunea, presidată de d. colonel Carca- 
lețeanu, se compune din d-nii colonel Zottu, 
Grămăticescu, Anghelescu și Beller.

Trei tâlhari au spart casa de fer a comerci
antului Anton Dumitrescu din Giurgiu, în noap
tea de 18—19 curent, și au furat suma de 
12,000 de lei, in bilete și aur.

Negustorii și Industriașii din Tîrgoviște au 
trimes o petiție Camerei, protestând energic în 
contra adoptării articolului 12 din convențiunea 
cu Germania.

Banca Națională a creat âncă doue agenții, 
una la Bacău, și alta la Pitești. La Bacău a 
fost numit agent d. Vișinescu, iar la Pitești d. 
Patriciu.

Cea din urmă ședință, înainte de serbători, a 
Curții de casație, se ține astă-Zi. Cea d’întâi 
ședință după serbători va avea loc la 10 Ia 
nuarie 1894.

Pana acum s’au înscris ca apărători ai comi
tetului național din Ardeal următorii d-ni :

Dr. Coriolan Bredieeanu avocat în Lugoș ; dr. 
Stefan Pop, avocat în Arad; dr. Vas. Fodor, 
din Abrud; dr. Stef. Petrovici, avocat din Lu
gos ; dr. Aur. lsae, avocat din Cluj; dr. Iacob 
Hotărau, di > Șiria ; dr. loan Buna, avocat din 
Oradea-mare ; apoi avocații slovaci dr. Stefa- 
novjci din Pojon ; dr. Vanovici, dr. Daxner, 
Paul Mudron și Matei Dala ; și avocatul șerb 
dr. Gavrilla din Neoplanta.

Slovacii din Ungaria convocaseră pe Qiua de 
28 Decemvrie o adunare, cu scopul de a se sfă
tui asupra cestiunilor privitoare la interesele lor 
naționale. Fisolgăbirăul Zorkokzkv, un neaoș des
cendent din vița lui Arpad, a disolvat adunarea, 
pe motivul, că nu a fost anunțată autorităților 
într’un mod corect.

Nimic nu e corect astăzi în Ungaria ce nu 
tinde spre idea de stat maghiar 1

-@-

Intre importantele reforme ale d-luî general 
I. Lahovary, se numeră, ca cea din urmă, mo
dificarea costumării ofițerilor. Eată modificările 
ce sufer îmbrăcămintele ofițerești, la ordinul 
d-lui ministru de resboiu:

Gulerele mantalelor ofițerilor de la regimen
tele de linie, călărași, jandarmi pedeștri, admi
nistrație și intendență vor fi de postav, în loc 
de catifea, cum au fost până acum; gulerele 
mantalelor ofițerilor de la batalioanele de vână
tori vor fi de postav maron; ofițerii de la cele- 
l’alte trupe păstrează gulerele de până acum.

Gulerele tunicelor vor fi mat înalte și această 
lungime va fi variabilă după lungimea gâtului 
fle-căruia. Dragoanele la săbii vor fi căptușite 

cu mătase galbenă. Pe trufele mantaflelor se vor 
purta inele pentru arătarea gradului.

Șefii do rausici vor purta, în marea ținută, 
căciuli în loc de chipiuri, ca până acum ; ear 
la chipiuri vor avea și tresa verticală, care 
lipsea.

A<jî s’a început la consiliul corpului II de 
de armată judecarea procesului căpitanului Ca- 
liman.

-©■ /
Școalele din Caracal s’au închis din causa in

fluenței și scarlatinei.
-©■

Toate ministerele vor lua vacanță de Vineri.Inmormentarea Generalului Cernat
înmormântarea generalului Cernat s’a făcut 

aiji Mercur! la orele 2 p. m., după programul 
dinainte hotărît.

După ceremonia religioasă, oficiată în biserică, 
înaintea autorităților civile și militare și a unui 
foarte numeros public, sicriul a fost așezat pe 
lafetul unui tun tras de 8 cai negri, și cortegiul 
s’a întocmit în ordinea următoare :

Un escadron de jandarmi călări; clerul și 
colivele; drapelele regimentelor, care au luat 
parte la resboiu, între care și drapelul regim. 3 
de linie (acum 23), pe care generalul l’a co
mandat în resboiul din 1877; șase perne cu 
decorațiile generalului, purtate de câte un maior 
escortat de 2 căpitani cu săbiile trase; patru 
care militare făcute din arme, pentru coroane 
și trase fie-care de câte 4 cai albi; afetul de 
tun, pe care se afla sicriul generalului, ale că
ruia panglice eraiî ținute de generalii : Arion, 
Berendei, Algiu și de un representant al Sena
tului. Apoi venea familia răposatului, fiul seu 
conducând doliul ; ofițerii, rânduri rânduri, după 
grade; trăsura regală cernită ; trăsurile familiei 
și în fine armata, care era compusă din : un 
batalion din reg. Mihaiu-Viteazul, un batalion 
din reg. 4 Ilfov, batalionul de vânători, bata
lionul de geniu, reg. 2 roșiori, un escadron de 
călărași, șase baterii din reg. 2 artilerie.

Cortegiul era închis de jandarmii călări și 
jandarmii pedeștri, mergând pe marginea cor
tegiului.

La cimitirul Belu, în fața intrărei, o baterie 
de artilerie a făcut onorurile militare, împreună 
cu musicele car! au intonat marșul funebru.

Când s’a lăsat cosciugul în groapă, bateria 
de artilerie a tras trei salve de tunuri.

Cu toată vremea urîtă, foarte multă lume a 
fost adunată la Sf. Gheorghe, și pe parcursul 
cortegiului, ca să vadă înmormîntarea.

Foarte mult public, din cel mai ales, a însoțit 
sicriul până la cimitir.

Va apare peste câte-va sțăîe
Izi editura librăriei Sfetea din București, Foaia 
Ilustrată pentru Familie,
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sommiEșm „datoria
Am vorbit deja despre frumoasa inițiativă, pe 

care studenții ieșeni, incuragiațî și susținuți de 
mai mulți profesori universitari, au luat-o, ca 
să înființeze o societate în scop de a răspândi 
in popor, de o parte cultura, de alta cunoașterea 
cestiunei naționale. Primim aȚi statutele acestei 
rodnice societăți, însoțite și de un apel către 
Români, căruia cu plăcere îi dăm loc mai la 
vale :

Patrioți Români,
Poporul nostru, — o mică insulă de gintă la

tină în oceanul nețărmurit de Slavi, — se afla 
astă-(JI amenințat în existența sa politică și na
țională, prin crisa grea, din care nu vom eși, 
daca nu vom încorda toate puterile noastre de 
luptă și resistență. Pe terenul economic, Țdnic 
suntem siliți să ducem niște lupte crâncene, a- 
vend a face cu diferite popoare europene și ex- 
tra-europene, mult mai înaintate și mai bine 
înarmate de cât noi,—și aceste lupte vor deter
mina isbînda sau înfrîngerea viitoare, atîrnând 
de la mesura vitalităței noastre naționale și eco- 
conomico-sociale. Iar pe orisontul vieței noastre 
politice se aduna nouri întunecoși,— nu se știe 
când ei vor isbucni într’o furtună năprasnică, 
fapt care trebue să ne impună circumspecțiune 
și pregătire, ca să putem la un moment dat să 
punem maximul forțelor de resistență și de 
aperare.

Inse starea deplorabilă a culturel poporului 
nostru nu poate să nu inspire, orî-cărui bun 
patriot, o îngrijire adâncă față cu acest pericol 
iminent și constant, zădărnicind toate sforțările 
și pe terenul economic și pe cel politic.

Țeranul român — in ultimul pătrar de secol— 
a fost împroprietărit, a devenit un cetățean al 
unui stat cu cea mai liberală Constituție, a do- 
bîndit de. jure egalitatea înaintea justiției; înse 
cum s’au resfrînt în viața lui toate aceste îm
bunătățiri ?

De pământ, el n’a știut să se folosească cum 
se cade ; cu toate că pămentul românesc e unul 
din cele mai fertile în lume, produsele lui a- 
desea n’ajung măcar pentru susținerea vieții a- 
celuia ce-1 muncește!...

Uitați-ve împregiurul caselor țărănești; în 
general nu veți vede o grădinuță cât de mică 
cu legume și verdețuri. Aproape toate grădină- 
riile noastre se cultivă de- Bulgari, de vreme ce 
cunoștințele elementare care sunt necesare pen
tru cultivarea lor lipsesc țeranului român!... El 
ară tot cu pulgul care se întrebuința în timpuri 
uitate, și habar n’are de procesele chimice ce se 
produc într’o arătură sau într’un lan...

Statul cheltuește milioane pentru instrucțiunea 
publică, înse putem dovedi cu statistice în mână, 
Ca cel mult numai 18 la o sută din poporul 
nostru știe carte; el nu înțelege însemnătatea 
științei de carte, crcijend că densa are de scop 
suprimarea muncei, și,n’are încredere în buna 
voință a învățătorului sătesc, nu vrea să-și tră- 
mită copiii la școală...

Ca cetățean, el n’are nici o idee despre drep
turile și datoriile sale ; nici o idee despre ceea 
ce sunt dările și unde se duc; în perceptor 
vede un dușman personal, care nu vrea de cât 
nenorocirea sa; același lucru cu doctorul, în
vățătorul sătesc și toți funcționarii publici, cu 
care el vine în contact. Stat, guvern, minister, 
comitet etc.,sunt tot atâtea persoane vrășmașe lui.

Justiția și egalitatea înaintea’!, el nu le știe. 
Un magistrat competent în chestie, d-1 N. V. 
Ionescu citează în cartea sa («Starea țeranului 
român», Iassy, 1887) cuvintele țeranului: «ju
decata nu este făcută pentru noi, ci pentru duș
manii noștri!» (p. 27) și d-sa adaogă ca țeranul 
n’are dreptate, de oare-ce, neputend înțelege,— 
din causa ignoranței și inculturei sale — toate 
formele procedurii și a le îndeplini, — el mai 
tot-deauna perde procesul, chiar dacă are per
fecta dreptate în fond!...

Mintea țeranului e plină de o sumă de su
perstiții, unele mai serioase și mai josnice de

cât altele, după cum se exprimă d-1 Leonescu 
(p. 6) ; el trăește într’o lume fantastică, în care 
mișună fel de fel de vedenii; el nu știe ce 
este sentimentul național, n’are mândrie națio
nală.

In sfîrșit toată vieața țeranului e, la fie
care pas, o călcare a cerințelor științei în ge
nere și a igienei în special, ceea ce cu încetul 
îi ruinează sănătatea și’i aduce o moarte per
manentă.

Corpul omului, după părerea majorității enor
me a poporului nostru, e o mașină; în coș 
(piept) e mecanismul ei; în pântece e rîșnita, 
care macină mâncarea; mașina se strică fără, 
causă determinată. Sângele e.,... sânge și atâta 
tot pentru organismul mașinei, pentru susține
rea vieții. Nu se cunoaște în ce raport stă 
aerul cu viața, nici care sunt condițitinile unei 
bune nutrițiuni. Găsește că-I bine sa’și ia sânge 
pentru lecuirea anemiei și să facă bae de abur 
pentru hemoragie. Un descântec al unei babe 
are mai multă valoare de cât medicamantele 
unui doctor.

Uitați-ve la corpul seu: nu veți mai putea 
elice că sunt urmașii poporuZui-re^e. — Vara, 
pături de țernă tixite de vremi în sudoarea 
pielei sale ; iarna, această p ele e învelită în 
suman sau în cojoc, c~oite ast-fel că pieptul stă 
deschis în bătaia gerului și a viforului, picioa
rele maldăcite cu obiele stau înglodate în no
roiul opincilor.

Intrați în casa sa, dacă puteți: un geam 
care nu se deschide 30—40 de ani, pană când 
se dărâmă casa de vechime ; în singura cameră 
din care se compune casa, veți găsi în nopțile 
de iarnă: purcel, vițel, miel, 5—6 copii, o miță 
care își alăptăeză puii, culcată pe obielele ne- 
premenite, ce se desghiață și se usucă pe cup
tor. In casă nu veți pute intra, dar gândiți-ve 
un moment și la un ast-fel de aer de la 
țară !

Gnndiți-ve că n’a esclamat în zadar cunoscutul 
economist Emile de Laveleye, la vederea acestor 
morminte : așa locuințe se pot vede numai la 
Negrii din Africa centrală !

Cetiți cartea d-lul Leonescu și veți ved6 că 
economistul belgian are dreptate!

Aceasta-i în general starea celor 82 la sută 
din poporul nostru, care nu știu carte.

Și când ne gândim la greutățile, pe care le 
întâmpină desvoltarea noastră națională; când 
ne gândim câtă putere de resistență națională 
trebue poporului nostru pentru a înfrînge 
aceste greutăți, — fiori de groază ne cuprind...

Inse avem o mare speranță și o mare mân
gâiere.

Poporul nostru, chiar necărturar, nu-i idiot, 
nici timpit. Cu toate lipsurile sale are în el 
scânteia geniului, care crează capo-d’opere ca 
«Miorița» și «Meșterul Manole» și toate doinele 
și cântecele populare, în care sunt turnate toate 
sentimentele și aspirațiunile sale, fără sforțare, 
de un natural neîntrecut.

Vinovatul cel marc nu-i poporul, ci noi, pă
tura cultă. Nepăsarea noastră pentru poporul, 
care ne susține pe acest păment păstrat și fră- 
mîntat cu (sângele seu, va put6 aduce în mod 
fatal stingerea scîntiei; interesarea noastră va 
aduce, din contra aprinderel ei, deci nimicirea 
veacurilor preistorice din ființa sa.

Conștiința că în popor este posibilitatea cul
ture!, că el va primi cu o nemărginătă lăcomie 
ajutorul nostru, ne-a îndemnat să înfințăm și 
noi — în alte țeri deja ființează de mult, - so
cietatea culturală «Datoria», al cărei scop este 
respândirea culturel generale în popor și în
mulțirea cunoștințelor necesare înbunătațirii 
stărei sale (noținni elementare de drept, c)e fi- 
sică, agronomie, fisiologie, igienă, chimie, creș
terea vitelor etc.)

Noi am recunoscut că avem o datorie sfîntă 
de a lucra pentru deșteptarea poporului nostru 
la o vieață națională conștientă, și sperăm că 
toți patrioții adeverați și luminați vor recu
noaște această datorie, că ei își vor aminti, 
după cuvintele călduroase ale d-luî Leonescu, 
de ceia ce fie-care din noi datorim țeranului 

și de care nici unul un ne-am achitat cel puți, 
în parte, necum în totul» (p. 3). ’

Mijloacele noastre vor fi: întemeierea de b: 
blioteci, de scoli pentru adulți, ținerea de cor 
ferințe și editarea de cărți populare, în fine t< 
de ce poate dispune un cetățean cult și devot; 
intereselor poporului seu.

Ast-fel numai ne vom face datoria, vom coi 
tribui la ridicarea nivelului cultnral al popor ulii 
vom încerca sa mărim puterile vitale ale ne< 
mulul nostru. Noi începem dela o sferă mici 
și numai dela buna voința patrioților atârnă lă 
girea treptată a acestei activități, făcând-o d: 
ce în ce mai fructoasă...

Gredem că am aduce cea mai mare insul 
posibilă păturei culte române, dacă ne vom î 
doi măcar un moment că apelul nostru frățe 
nu va fi audit!. .

Nn, nu ne îndoim !...
Comitetul.

Iași, 8 Decembrie 1893.
Comitetul societății Datoria se compune, pr 

cum deja am anunțat la vreme, din d-nii pr 
fesorî universitari A. D. Xenopil, președin 
onorific; N. Culianu, P. Rășcanu, A. Vizai 
și P. T. Missir, membrii onorifici; și din d-i 
studenți I. Micu, președinte activ; N. Gane, 
Catana, R. Stavri, P. Zarifopol, St. Dragom 
I. Averescu și C. Mavromate, membri.

--------------------- OOOOgȘOCOO----------------------

PEȚITUL PRIMEJDIOS
După Bijornson

De când ajunsese Aslang fată mare, s’a ispră 
de a mai fi pace în Husaby; Țiua noaptea 
certau șisebăteau cei mai frumoși și maîvoin 
flăcăi din sat, pentru densa. Noaptea de Sâ 
bătă era tot-deauna mai cu forfoî. Dar nici ta 
fetei nu se culca în acea noapte, de cât îmb: 
cat în pantaloni de pie'e, și cu cnuta lâr 
dînsul. «Ani un boboc de fată, trebue s’o 
știu păzi», (Jicea bătrînul Knud Husaby.

Thore Năsset nu era de cât un ferar, i 
totuși erau oameni care să scoată vorbe, 
dînsul poate să ajungă mai cu ușurință la 
răncuța din Husaby. Asta nu î-plăcea lui Run 
și spunea bătrînul că nu e adevărat, de vre 
ce el nici-odată nu a veijut pe flăcău pe la f 
lui. Dar oamenii rîdeau ei între ei, și spune 
că în loc de a se certa și a face gălăgie cu t 
cei din casă și de prin curte, să fi căutat nun 
cu de-amenuntul prin colțuri și unghiuri, și 
sigur că da peste Thore.

A sosit primăvara. Aslang se ducea cu vit 
la pășune. Când cjiua caldă se ’ntindea pe 
țarina, peretele răcoros de stîncă se ridica 
fața arșiței, cornurile de păstori sunau, cân 
ciobănesc urla, și Aslang cânta în poala mun 
lui — se ’nduioșa inima voinicilor care luci 
în vale, la câmp. In cea d’întâi Sâmbătă, se g. 
beau flăcăii care de care să și-isprăvească luci 
ca să plece — în sus. Dar și mai repede se 
torceau, căci fie-care cum sosea, cădea pe mt 
unui voinic ce sta la ușa colibil din deal, și n 
trimetea de-a berbeleacu înapoi, spunendu-i t 
odată vorbele : «Să te prind că vii iarăși, ș’a. 
să verii !>

După chibzuirea flăcăilor, în tot satul nu 
găsea un altul care să aibă așa pumni de 
Thore Năset. Și nu prea le venea la socote 
flăcăilor bogătași, ca să fie târnuiți ast-fel 
colo de sus de un «ruginit».

Tot de idea asta era și bătrînul Knud, atic) 
de cele întîmplate, și a și hotărît numai de< 
ca daca nimeni n’o fi în stare să pună mâna



irar și să-1 lege, are să se încerce el și cu fii- 
3u. Knud începuse deja să ’nbatrînească în lege; 
ar cu toate că era de șai-Zeci de ani aproape, 
ituși făcea bucuros câte-o probă doue de luptă 
i fiiul seu cel maî mare, seara, dupe ce casa 
a liniștit.
Numai o potecuță ducea la măgura-Husaby, și 
acea trecea prin curtea betrânului. In urmă- 

larea Sâmbătă seara, pe când Thore plecase spre 
lăgură, abea ajunsese îndreptul șurii, iuțindu-și 
așii din ce în ce, când se pomenește că un om 
ia de piept. «Ce ai cu mine ?» <Jise Thore, 

întindu-lde au început să T cânte mațele. <Ai
i veji numai de cât, Zise un altul, dându-i un 
umn la ceafa. Era cel-lalt frate. «Iată și al 
:eilea». cjise betrânul Knud, repe^indu-se asu- 
ra lui.
In mijlocui pericolului, i-se înmulțiră puterile

ii Thore. El era svelt ca un vlăstar de viță, 
ar da, de simțiau vrășmașii: le scăpa dintre 
lâni, și să pleca în cât pumnii acelora sburau 
1 vînt, și unde dușmanul nu se aștepta, simția 
amnul lui Thore. La urma urmelor tot dînsul
mâncat bătae, și încă strașnică; dar adeseori 

lunea bătrînul Knud, mai târziu, că în viațalui 
’a dat peste vre-un om mai voinic de cât Thore. 
ătaia s’a isprăvit cu sânge; «Destul!» (Jisese 
etrânul la urmă, mai adăugând : «Dacă Sâm- 
ită ce vine o să scapi de laba lupului Husaby 

a puilor lui, a ta să fie căprioara!»
Abia s’a tîrît Thore până acasă ; sosind acasă, 

a culcat numai de cât. Mult s’a vorbit în sat 
aspre acea bătae, și toți (Jiceau : «Dar ce căta 

acolo?» O singură ființă era, care nu Zicea tot 
ja, și acea ființă era Aslang. Ea îl așteptase în 
îmbăta seara de atunci, și aucjind anume ce 
a petrecut între densul și tatăl ei, s’a pus pe 
âns, și-și ijicea singură : «Dacă nu-1 iau pe 
hore, n’o să mai am <Ji bună de acum încolo.» 
Dumineca Thore a păzit patul, și s’a simțit 

i și luni trebue să zacă. Sosi marțea. Era o 
i așa de frumoasă! Pioase peste noapte, și dea- 
irile păreau așa de verZi; ferestrele erau des- 
lise, mirosul de frunziș năpădea în odae, se 
iveați clopoțelele turmei de după coline, iar 
>lo sus cânta cine-va ;—de nu era mumă-sa în 
Sae, el ar fi plâns de nerăbdare.

(Va urma).

Recolta "anului trecut
Biuroul statistic de la ministerul de agricul- 

tră a publicat (Jilele aceste datele adunate prin 
ijlocirea subprefecților în ceea ce privește re- 
>lta de porumb, meiu și nutreț de vite.
Datele nu sunt, se înțelege, de cât aproxima- 

ve și provisoriî, dar sunt singurele, pe care le 
zem.
După aceste date s’a cultivat anul trecut po- 

imb, în toata țara, pe 1,839,180 hectare și 
■oducțiunea totală a fost de 25,658,060 hec- 
ilitri.
Mai slabă a fost recolta în județul Tulcea, 

ude sau produs, în termin mediu, 5,35 hecto- 
tri pe hectar.
In județele Vâlcea, Muscel, Neamțu media e 

itre 7—8 hectolitri pe hectar.
Cea mai bogată a fost rodirea în Ilfov, unde 

a hectar a dat 19,55 hectolitri.
Bogată a fost recolta și în județele Dorohoiu, 

It și Vtașca, unde ea a trecut peste 18 hecto- 
tri pe hectar.
Meiul s’a cultivat numai pe 106,482 hectare, 

ear recolta totală a fost de 1,016,050 hectolitri, 
mai ales în județele de la Dunăre și în Do- 
brodja.

Nutreț s’au produs în total 15,993,780 cân
tare metrice, d’ntre care 1,568,670 în cultură 
artificială, ear restul pe fenețele naturale.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE
__________

AUSTRIA
împăratul a plecat eri la vânătoare la Muerz- 

steg. Printre invitați sunt și prințul Windicsh- 
graetz, președintele consiliului și miniștrii Krieg- 
hammer și Wurmbrand.

ANGLIA
In ședința de eri a Camerei Comunelor din 

Londra, deputatul Byles a intrebat, dacă ducele 
de Coburg, ca suveran străin, va păstra dreptu
rile sale ca membru al Camerii lorzilor.

D-l Gldstone a respuns că numai Camera lor
zilor poate să decidă în această privință.

Sir Grey a Zis, că jurămîntul ce ducele a pre
stat la Gotha va fi presentat Camerei spre cu
noștință.

D-l Kay Shuttleworth a declarat că vasele de 
resboiu de prima clasă Revenge, Royal și Re
pulse, vor fi gata pe la sfîrșitul anului' financiar 
curent.

D-l Gladstone, discutând cestiunea comercia
lul engles la Rio Janeiro, a declarat că insur
genții nu sunt recunoscuț! ca beligeranți. Gu
vernul engles i-a informat, că nu va îngădui <a 
să se aducă vre-o atingere comerciului engles. 
Cu toate aceste, guvernul nu vrea să se ames
tece în resboiul civil.

BRASILIA
O depeșă din Washington cu data de 21 Dec. 

spune, că guvernul brasilian speră să aibă până 
pe la 15 Ianurie 5 torpilori, 5 canoniere și 2 
încrucișătorii pentru a sili pe insurgenți la 
luptă.

BULGARIA
Camera a isprăvit lucrările sale. Intre altele 

a votat modificarea legii presei în care a intro
dus oare-care mesuri coercitive. A votat de a- 
semenea remaniarea divisiunilor administrative 
ale principatului. Proiectele acciselor și ale con
struirii drumului de fier Sarambey de a lungul 
fermului stâng al Mariței și care se va întâlni 
cu linia Iamboli-Burgas, au fost amânate pentru 
sesiunea viitoare.

Mâne închiderea cu solemnitate.

FRANȚA
S’au operat perchisiții în contra anarchiștilor 

în provincie.
O perchisiție a fost făcută la d. Elysee Redus, 

care a fost reținut prinsionier în timp de mai 
multe ore; în urmă d. Redus a fost liberat.

64 anarchiști au fost arestați și imediat dați 
în judecata tribunalelor. Perchisițiile continuă. Se 
asigură că cifra mandatelor de perchisiții atinge 
2000.

Din Nisa se depeșează că cinci-spre-ijece a- 
narchiști italieni au fost expulzați.

— Doui anarchiști, Wagner și Lassale au 
fost arestați eri la Paris.

Noue perchisițiuni s’au făcut la Montpellier, la 
Cannes, la Rouoeux și la St. Etienne.

Nu d. Elysee Redus a fost reținut alaltă-eri timp 

de mai multe ore de către judele de instrucție, 
ci d. Elie Reclus, tatăl d-lui Paul Redus, care 
a dispărut. Cu toate astea s’au făcut perchisițiuni 
și la d. Elysbe Redus.

GERMANIA
țfiarale berlineze de eri seară anunță că, Banca 

Imperiului va micșora scontul ei în curend cu 
cel puțin jum. la sută.

— învoirea comercială provisorie intre Ger
mania și Spania a fost prelungită până la 31 
Ianuarie 1894. Actul a fost iscălit în 30 De
cembre la Madrid.

MUNTENEGRU
O depeșă din Cetinie anunță că triburile alba

neze din Lume și din Kobackes s’au revoltat. 
Mutesariful din Prizrend s’a retras.

RUMA
Holera s’a ivit în mai multe internate și 

printre elevii institutului Sf. Nicolae din Pe
tersburg. Toate aceste școli au fost închise.

Guvernul a decis în mod definitiv, că nu se 
vor acorda înlesniri sindicatului pentru naplită.

STTELE-UNITE
Un incendiu a distrus în noaptea de alaltă- 

eri teatrul »Globulu!» din Boston.

SERBIA
Din causa boalei judecătorului Kosta Ivano

vic! tribunalul de stat n’a ținut ședință pentru 
procesul cabinetului Avakuniovici.

Țiarul «Odjek» desminte svonul, după care 
D-l Milovanovici ar fi regulat la Viena alte ches
tii independente de acelea ale acciselor. Același 
Ziar desminte de asemenea știrea dată de Zo
rele străine despre fondarea de către Handels- 
gesellschaft din Berlin a unei comisiuni de con
trol a veniturilor angajate ca garanție a împru
muturilor și mai cu seamă despre chestia îm
prumuturilor. Nici o modificare nu s’a făcut în 
această privință. Handelsgesellschaftare numai in
tenția de a însărcina pe viitor o comisiune de 
control a delegațiunilor instalate la Belgrad ; a- 
cest control era făcut până acum de direcția 
Handelsgellschaftului. Comisiunea va revisui de 
asemenea statisticele delegațiunilor înaintea pu- 
blicațiunii lor.

Această mesură nu atinge întru nimic inde
pendența administrației serbe nici a casei îm
prumuturilor. A fost luată ca ast-fel obligațiu
nile serbe să nu fie închieate prin noui ten
dințe.

Examenele facultății de stiintă4 5 *

Monitorul oficial de astăZi publica o modifi
care a articolelor 20 și 21 din regulamentul 
facultății de știință, privitoare la examene. Iată 
acea modificare:

Art. 20. Examenele parțiale se trec înaintea 
profesorului, care a făcut cursul, asupra căruia 
se trece examenul.

Art. 21. Resultatul examenului se va trece în 
registrul respectiv, semnat de profesorul exa
minator, arătându-se dacă candidați! examinați 
au fost admiși ori respinși.

Admiterea se va califica prin cuvintele binișor, 
bine sau foarte bine.



Corespondența romănă

„IMPRUDENȚI ORI INTERESAȚI"?
«Lupta Națională» din Brăila, publică sub 

acest titlu (19 Dec.), un articol, din care repro
ducem și noi următoarele:

In Senatul României se aduce în discuție 
cestiunea Românilor ardeleni. D-l D. Studza o 
aduce la ordinea «Jilei. I respunde ministrul de 
externe.

Discuția trece la Cameră. Aci earășT oratori 
din ambele partide mari ale României. Pentru 
toți Românii, nu putea fi de cât îmbucurător 
lucrul, că cestiunea ordeleană a fost adusă în 
discuția corpurilor legiuitoare române și prin 
urmare în fața Europei. Ori cum s’a resolvat 
cestiunea, și ori ce ar fi <Jis d-nii Sturdza sau 
Lahovari sau alții, faptul, ce să degajază din 
toate desbaterile, este că Românii din regat 
să interesează de ceî subjugați'. Asta e îmbucu- 
tor, înviorător.

Ei bine ! Iată Gazeta Transilvaniei, că găsește 
a fi cu minte lucrul să critice pe d-i Sturdza, 
șeful partidului liberal național din România, ba 
Gazeta are aerul de a-l opri cu totul, să se in
tereseze de soarta subjugaților. Noroc, că libe
ralii trec înainte, fără a țin6 seamă de aceasta.

Și pontru ce această atitudine ostilă șefului 
liberalilor ?

Numai Gazeta ne-o poate spune. Ceea ce înse 
de sigur e o imprudență, este atitudinea Țaru
lui românesc din Brașov.

Pe Româuii ardeleni nu-i poate și nu trebue 
să-i intereseze discuțiunilo partidelor din Ro
mânia. Transilvănenii n’aii și nu trebue să aibă 
amestec în afacerile interne ale regatului român. 
Dar nu putem spune tot așa despre Românii de 
aici, față de cei de dincolo.

Aceștia an datoria de a se amesteca, voind 
desrobirea acelora. Putea-vor Ardelenii refusa 
ajutorul partidului liberal și aștepta-vor salva
rea numai de la conservatori? Evident că nu. 
Cestiunea nici nu poate fi pusă ast-fel. Român- 
nii d(n regat — liberali și conservatori de o po
trivă — aii început a manifesta un interes deo
sebit față de frații din Transilvania. Poate su- 
pera aceasta pe Gazetă ? De ce n’ar voi să pri
mească ajutorul și de la liberali ? De ce prin 
urmare atâta ostilitate față de șeful liberal ?

Aceasta nu este de cât o imprudență sau in- 
teresare. Gazeta trebue să ia seama la ceea ce 
spune. Vorbele ei pot fi interpretate în folosul 
unui partid și în detrimentul celui lalt. Și nu 
acesta e interesul Românilor de acolo; alt fel 
suntem nevoiți a crede, că luând parte prea 
activă la luptele de partid de aici, nu o face 
nici din imprudență nici de dragul intereselor 
ardelenești, ci din interes personal.

* Lupta Națională».

ACTE ȘI DOCUMENTE
din

corespondența diplomatica
a lui

Mihail Kogăhiiceanu
relativă la

RESBOIUINDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1877-78 
publicate de

Vasile M. Kogălniceann
apărute până acum primele 4 fascicule din vol. I.

ULTIME IfâFOftMAȚIUNI

Din Giurgiu ne vine veste, că d-l Hariton 
Racotă, fostul deputat și senator, care era bol
nav de mai mult timp, a încetat din viață astă 
noapte.

A
La 1 Noembre, se aflau la caso de economie 

din capitală 88,804 librete, din care aii remas 
la 1 Decembre 87,051. Banii depuși erați la 1 
Noembre în sumă de 20,524,132 lei, în luna 
Noembre s’aiî restituit 808,248 lei și aii remas 
19,715,934.

A
Astă seară pleacă la Londra d-l Tacite Io- 

nescu, ministrul de instrucție publică și culte. 
D-l Marghiloman va ține locul d-lui lpnescu 

pe timpul cât va lipsi din țară.

De eri primăria, capitalei a început să îm
partă ajutoare pentru crăciun la femeile se- 
raco.

A
Ministerul de interne a aprobat decisiunea 

consiliului comunal din Brăila, care a votat ilu
minarea acelui' oraș cu gaz fluid și electricitate.

A
Veniturile căilor ferate pe luna Noembre 1893 

au fost de 4.212.693 lei, cu 218,811 lei mai 
mult de cât în Noembre 1892, când fuseseră de 
4.103.882 lei.

A
Ministerul de Domenii va scoate în curînd în 

vînȚire 140 loturi mari și mici de păment, care 
se vor vinde la țerani.

&
Cu plăcere anunțăm, că starea d-lui Ion Ghica, 

a căruia sănătate fusese mai sdruncinată Țlele 
din urmă, merge mai bine.

O depeșă din Ghergani confirmă această îm
bucurătoare știre.

A
Poliția capitalei a arestat pe un cunoscut pun

gaș, numit Casian, care a încercat, împreună cu 
alți doi indiviȚ, să fure banii unui țeran, ce 
venise la obor ca să cumpere un bou.

Sccala de băeți No. 2 din Călărași s’a închis 
din causa influenței.

' . A
Din causa viscolului, linia feriii 1'.? 

Călărași este înămolita.
Trenurile circulă cu multi greutate.
De asemenea s'a înămoiit și linia Baearețfi- 

Giurgiu.
*

Primim din Brăila o corespondență, în care 
ni se anunță, ca birjarii din acel oraș au înce
tat greva, de oare-ce poliția a ridicat disposițiile 
pe care le luase cu privire la taxe, etc.

Serviciul se face acum în mod regulat.
*

După sărbătorile crăciunului D. Simeon Popu- 
leanu va lăsa procuratul general și își va lua 
funcțiunea de membru la curtea de apel.

A
Societatea Presei va da și în iarna asta ca și 

în cei-l'alți ani, un mare bal anual.
*

D-l Al. Macedonsky, printr’o scrisoare adre
sata Voinței Naționale confirmă informațiunea 
ce dedesem Țlele trecute : că s’a retras de la 
Naționalul, fiind nemulțumit de felul disidenței 
ce s’a făcut.

*
D-l colonel Grămăticescu va fi numit pe Țua 

de 1 Ianuarie director al Arsenalului armatei.
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Acte și documente din Corespondența dipt 
matică a lui Mih. Cogălniceanu,—publicate c 
Vasile M. Cogălniceanu. — A ieșit de us 
tipar și fascicula IV-a volumului I.

„Memoriul delegațiunii consiliului general 
Județutui Constanța^ asupra situațiunii acelt 
județ, presentat M. Sale Regelui. O broșuri» 
de 16 pag. tipărită la București, tipografia »Gt 
tenberge. ,

Introducere la Economia politică.
Lecțiune de deschidere a cursului ținut 

facultatea de drept din Iași,—de N. Basilesc

Memoriile D-șoarei Felicia Raliu.— Vandali 
mul din Turda.—-Tipografia « Voința Națională 
Edițiunea Lligei culturale, secțiunea Olt. Prețul 
leu 50 b.

A eșit de sub tipar romanul „Dan" de d-ni 
Viăhuță, un frumos volum, asupra căruia vo: 
reveni.

De curînd a apărut un studiu etnografici 
politic al deputatului polonez din Reichrathi 
din Viena Iosif Popovski, sub titlu »Națion< 
itate și rasă.*

Autorul se ocupă în special de neamuri 
slavice din împărăția austriacă și combate »ri 
sofilismul“, care nu este alt ceva de cât »pai 
rusism». Idea cel căleuz-ește în cursul întregirii 
studiu este o provocare a tuturor neamurile 
din împărăția habsburgică, ca în cașul unei cor 
flagrațiuni să lupte cu toții sub steagul împe 
rătesc pentru religia, naționalitatea și libertate 
lor, pentru civilisația și progresul omenirii.

Răspunzător pentru redacție Ion Slavici.
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Doctorul DRUGESGU 
de la spitalul Filantropia

Tratează maladiile chirurgicale și genito-urinar»
Consultațiuni de la 4—6 p. m.

CALEA FLEVNE! 12 bis.
In dosul Băilor Eforiei.

NAE FELiCIAN
Situat în coltul Str. I’lcvnei, 12 bis

■»

Onor. Public va găsi tot d’a una mâncările celt 
mai gustoase calde și reci, diferite Vinuri și alt 
băuturi 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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XB. D. ZISMAN
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COMPANIA AMERICANA
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MAȘI^E DE CUSUT neîntrecute în SOLIDITATE, LUCRARE și ELEGANȚA 
Premiate la tdte exposițiunile cu primele Medalii și Diplome de onore

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

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

Băg" VÎNZARE ÎN RATE “S3
Cataloge și informațiuni GRATIS și FPtANCO, rugând a comunica ce anume voiți să cumpărați.
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 Primele fascicule vor coprinde, între

altele: Trubadurul de Delavrancea, 
Năpasta de Caragiale, Influența 

împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe- 
siiie 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.


