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Apropiindu-se sfirșitul anului, rugăm 
■e aceia dintre abonați! noștri, cărora 
j 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 țările învecinate cu Ro- 
îânia 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 vîrtoș pe 

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

Administrațiunea.

MEMENTO
Nu ine plâng de nimeni, nu plâng pe 

imeni, ci spun numai fără de incungiur 
ieveruri de mulți știute, pentru-ca toți 
i ție seamă de ele.
Românii din Ardeal au perdut in timpul 

iptelor cu Turcii drepturile lor străvechi 
pământul de sub picioarele lor. Nu in 

iplă bărbătească, ci profitând de strim- 
>rile, în care se afla patria, unindu-se cu 
jșmanii și uneltind în fel de fel de chi- 
îri, nobilimea ungară s’a încuibat în Ar
ial și s’a făcut prin usurpare stăpână pe 
osia strămoșască a Românilor, reducen- 
î-i pe stăpânii de mai nainte la starea 
î robi ai pământului muncit de dânșii.
Puținii Români, care tot au mai păstrat 
parte din drepturile străvechi, au remas 
iclasați și s’au perdut incetul cu încetul 

clasa nobilitară maghiară. Ast-fel Ro- 
ânii au remas și fără de clasă conduce- 
are.
Mai erau, ce-i drept, și după, trecerea 
ib stăpânirea habsburgică a Ardealului 
imani nobili ; aceștia inse erau legați 
in interesele lor particulare de nobili- 
ea ungară și n’au făcut nici o datăcausă 
mună cu marea mulțime a asupriților. 
Primul Român nobil, care s’a luptat și 
i expus pentru popor, a fost Inocențiu 
ain, feciorul unui țcran de la Sad, lângă 
biiu.

El a murit in surghiun, in vreme ce 
ucenicul și soțul lui de luptă, Grigofie 
Maior, a stat ani de dile de-a rândul in 
temnița de la Muncaciu.

Sunt o sută cinci-cjeci de ani de atunci 
și soarta lor au avut-o toți ce s’au luptat 
in curgerea acestui timp, ca dânșii, pen
tru popor.

Samuil Clain, Petru Maior și Gheor- 
ghe Șincai, ducând mai departe lucrarea 
pornită de Inocențiu Clain, au suferit mari 
prigoniri; in deosebi Șincai a murit, pre
cum se dice, pe sub garduri.

Căci voia, ce-i drept, și curtea din Viena 
să creeze o clasă cultă română, însă nu
mai pentru-ca prin ea să dispună potrivit 
cu propriile sale planuri de massele mari 
ale poporului român. Românii trebuiau să 
se pună in mișcare și să devie amenință
tori, numai însă când Curtea din Viena 
voia să-i strimtoreze pe nobili, ca să-i 
facă mai accesibili pentru planurile ei: în
dată insă ce buna înțelegere intre Curte 
și nobilime era restabilită, fruntașii Ro
mânilor erau jertfiți, dacă nu voiau să 
tacă și să fie slugarnici față cu nobilimea.

Aceasta e și astă-di soarta oamenilor, 
pe care Românii de peste Carpați i-au 
crescut anume, pentru-ca să ducă mai de
parte lupta națională.

Cunoaștem cu toții, din școală, tradițiu- 
nea despre puii de lei, cei trei feciori ai 
lui Hamilcar Barcas, care, încă copii, au 
jurat in fata altarului, că vor lupta fără 
de răgaz contra Romei.

Ast-fel de oameni osândiți a lupta fără 
de răgaz sunt și Ardelenii cu știință de 
carte.

In casa părintească, in școală, jucân- 
du-se cu copiii, la petreceri, în toate im- 
pregiurările vieții, ei s’au deprins cu gân
dul, că au să se lupte fără de repaus chiar 
și dacă n’ar ave nădejde de isbândă, și 
blestemul părinților greii insultați i-ar 
ajunge, huliți ar fi de frați, de surori și 
de rude, alunga-i-ar cu dispreț adine cei 
ce i-au iubit in copilărie, dacă ar curma 
fie chiar și numai pe o clipă lupta.

Această li-e soarta, acesta rostul in lu
mea, in care intră : o știu din copilărie 
și-o simt din ce în ce mai clar în timpul 
creșterii lor. Ajunși, in sfîrșit, la univer
sitate, ei își dau seamă, că grea afară din 
cale are să le fie viața, dacă conflictul din
tre Români și Maghiari nu sevaresolva cât 
mai curînd.

In viața publică a patriei lor ei găsesc 
teren de activitate numai dacă sunt cu 
minte, adecă se dau după per și tac, când 
Românul e insultat, dus în ghionturi, ne
dreptățit, tratat ca ne-om.

Strimtorați de miseriile vieții dilnice, au 
făcut-o mulți aceasta și aîî fost îngăduiți 
să trăiască. Vai inse de capul lor! Dispre- 

țuiți de Maghiari, care ii iau drept unelte, 
ei sunt urgisiți de Români, care ii soco
tesc drept vâmjători de neam. Trăiesc vi
ață retrasă, părăsiți, ca niște inciumați! 
chiar și de cei mai apropiațl ai lor. fi

Ca să scape de soarta aceasta, alții s’a* 
retras pe la sate, unde găsim ca notari, 
preoți ori învățători oameni cu studii aca
demice făcute la cele mai renumite uni
versități din Europa.

In curând inse li s’a impus tăcerea și 
în această mai ocrotită parte a vieții co
mune.

Nici acum inse poporul nu s’a făcut mai 
îngăduitor. El aleargă cu inima deschisă 
spre cei ce luptă înainte și sufer loviturile, 
și hulește, alungă de la dânsul, acopere cu 
dispreț pe cei ce se dau după per.

Singura scăpare dar pentru cei ce nu 
mai puteau să urmeze lupta era trecerea 
peste hotare, aici in România, unde pu
teau să resulle în toată libertatea.

Și mulți au căutat scăparea aceasta, unii 
din chiar al lor îndemn, ear alții siliți de 
impregiurări, fie ca să nu dee rele exemple, 
fie ca să nu împingă lupta prea departe.

Suntem aici noi Românii veni ți de din 
colo, și știe fiește-care dintre noi, cum și 
cu ce gânduri a venit. Un lucru e însă lă
murit atât pentru noi, cât și pentru frații 
noștri : că nimeni in lumea aceasta nu 
poate să ceară de la noi să câștigăm sim
patiile cui-va pentru poporul, in numele 
căruia am fost nevoițl să părăsim țara 
noastră. Datori suntem numai să nu creăm 
greutăți pentru statul român, în care am 
găsit ocrotire și putința unei viețuiri o- 
neste și ale căruia interese sunt mai pre
sus de cele particulare ardelenești. Veniți 
aici cu inimile pline de durere, noi sun
tem osândiți să continuăm lupta, să le fa
cem dușmani celor ce’n țara noastră ne-au 
făcut viața nesuferită și să câștigăm inimile 
pentru cei ce continuă lupta acasă.

Aceasta o așteaptă de la noi și părinții, 
rudele, prietenii, toți iubiți! noștri, îngân 
dul cărora noi nu suntem aici, ca să a- 
vem o viață mai ferită de grijile vieții dil
nice, ci ca să lucrăm de aici pentru is- 
bânda națională.

Și totuși de la un timp încoace foarte 
adese-ori ni se aruncă vorba, că pe când 
lumea se agitează împrejurul nostru, inulți 
dintre noi stau retrași, nepăsători, preo
cupați numai de interesele lor particulare.

E ori nu întemeiată mustrarea aceasta?
E ori nu adevărat, că destul a fost să 

ne simțim pe un pământ liber, pentru-ca 
să ne uităm datoriile și să nu mai avem 
inimă pentru suferințele celor ce sufer ?

Nu 1
Am ajuns însă, că și aici, pe pământul 

acesta, ni se cere să fim cu minte, să ne 
dăm după per și să tăcem, dacă voim să 
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ni se ierte păcatul tte a nu fi rămas plu
gari, dascăli on popi ca părinții noștri. 
A știut nobilimea ungurească să uneltească 
și să profite ast-fel de impregiurăn, încât 
noi să nu mai putem resulhi liber nici 
chiar aici, unde puterea guvernului uiTgă'r 
nu poate să străbată.

Sunt așa ni se dice, mari interese na
ționale. care cer să înăbușim in inimile 
noastre, și durerea, și mânia, și mila, ba 
să ne folosim chiar de legăturile noastre 
cu cei de a casă ai noștri, peiitru-ca și 
din colo PvOmânimea să se plece și să 
sufere in umilită supunere, și insulta, și 
nedreptatea, și tractarea neomenoasă.

Așa a fost aceasta sute de ani de a 
rândul: așa are să fie și de asta-dată.

De câte-ori mari primejdii ș’aii ivit, Ro
mânii Ardeleni au trebuit să fie cu minte, 
să se plece, să aducă jertfă de drepturi 
și să se ticăloșească, in loc de a se ridica 
cu bărbătească liotărire, strinși cu toții la 
un ioc : și de astă-dată tot așa cer marile 
interese naționale!

Mari interese naționale!
r Unul e marele interes național, care a- 
nume astă-'di le primează pe țoale : ca Ro
mânii să nu fie nemernici, ci bărbați lot 
unul ca unul!

E în lumea aceasta, dacă nu dreptate, 
compensațiune, și așa numai iu vent nu 
poate să remâie durerea și mânia înăbu
șită., care se adună di cu di in mii și mi 
de suflete : ori ne-voin nemernici stăpâ- 
nindu-ne ast-fel noi inși-ne pe noi și nu 
vom mai fi buni de cât de cnuta caza- 
cească in diua, când ni se va da voie 
să resuflăm liber, ori durerea și mânia 
adunată ne va face în cele din urmă să 
isbucnim ca o putere elementară, pe care 
nimeni nu o mai poate stăpâni.

Așa ori așa e ren, și nu sunt cu minte 
puținii, care cer ca cei multi să lie cu 
minte.

loan Slavici.Sașii nemulțumiți
, Si

Deja astă-vară s’a manifestat oare-care 
supărare între Sași contra Maghiarilor. Re
formele bisericești ale guvernului unguresc 
isbesc, intr’acelaș timp cu drepturile celor
lalte naționalități, și imunitățile națiune! 
săsești. Fiind-că deputați. Sași din parla
mentul unguresc nu protestau, o mișcare 
oare-cât vie se făcu intre tineretul săsesc 
și un curent oposiționist se manifestă des
tul de accentuat. Kronstădter Zeitung din 
Brașov era organul tineretului supărat. 
Dar mișcarea amuți curind. fără să dea 
nici un resultat.

Acum nemulțumirea Sașilor pe Unguri 
se manifestă iară. De rindul acesta causa 
este, după cât reportează Gazeta Transil
vaniei, următoarea lovitură nouă adusă de 
Maghiari Sașilor ardeleni.

«Pe temeiul ucazului cunoscut al minis
trului de instrucțiune din 25 Sepțembre 
1893, comisiunea administrativă, a comita
tului Bistrița-Naseud a aflat de cuviință a 
decide, după propunerea inspectorului de 
școale unguresc, ca diplomele de cali/ica- 
țiune a 15 învățători populari evanghelicl-

CORESPONDENȚA ROMÂNĂ

săsești, din 9 comune săsești ale numitu
lui comitat, să fie anulate, acești învăță
tori să fie destituițl și inlocuiți până la 1 
Iulie 1894 cu alții apți».

Care este motivul acestei aspre măsuri? 
In ce constă neaptitudinea. învățătorilor 
săsești, cărora li-se srișie ast-fel diplomele 
de învățătură și li-se răpește dreptul de a 
profesa ?

Raportul Inspectorului' unguresc dă ca 
motiv, că «ei nu știu vorbi perfect ungu
rește și predau carte in limba germană». 
In colo n’a putut aduce nici un alt argu
ment inspectorul unguresc, de oare ce e 
constant, că ințr’acele școale se predă în
vățământul după planul aprobat de minis
ter și că învățătorii săsești nu cruță timp 
de a învăța pe copii ungurește, intr’acelaș 
timp când îi învață carte germană. Apoi, 
este mai presus de on-ce constant, că, pe 
basa legilor, comisiunea administrativă un
gurească n’are nici un drept de amestec 
in școalele acelea, ele bind școale confe
sionale.

Ast-fel, liotărirea luată de administrația 
maghiară este pur și simplu un act de vio
lență din cele mai caracterisate. Bașibu- 
zucia maghiarilor a scos din răbdări pe 
Sași. Ambele lor gazete protestează ener
gic și amenință cu începerea unei lupte 
mdâijite.

Siebeubiirger deulsches Tagblatt din 
Sibiuî scrie :

«Oare in adevăr să nu mai existe pen
tru noi nici un drept in Ungaria? Atunci... 
dacă ni se periclitează chiar existența 
școalelor noastre... să nu mai lăsăm în
doiala nimemn, că asemenea purtare ne 
silește a reîncepe lupta politică in mod 
energic».

Kronstădter Zeitung, din parte-i, este și 
mai categoric. El dice că, dacă hotănrea 
comisiunei administrative ungurești din 
Bistrița nu se retrage de către guvern, 
«întreg poporul săsesc trebue să ridice 
mănușa care i s’a aruncat».

«Suntem in primejdie de a ne perde 
chiar conștiința noastră națională ; ba sun
tem și pe drum de a o perde, dacă nu 
vom face ceva spre a ne conserva simțul 
independenței politice. Să ne întoarcem așa 
dar, până ce mai este timp.»

Aceasta este aproape întâia dală, de la 
1890, când Sașii au făcut pactul lor cu 
Maghiarii, de când ei ridică in fine iară 
glasul. Împotriva tuturor arătărilor celor 
mai vădite, ei au nădăjduit să se ferească, 
prin pactul politic din 1890, de atacurile 
ce «politica de maghiarisare» le aduce pe 
rind tuturor naționalităților din Ungaria. 
De atunci, pentru-că nu erau isbitî direct, 
pentru-că li se acordau une-ori și mici fo
loase, Sașii au tăcut molcum în fața tu
turor inichităților maghiare, care revoltau 
adine și pe cei din Ungaria și pe cei de 
aiurea. Cu «politica de maghiarisare» nu 
încape insă joacă. După cei-l’alți le-a venit 
și rindul pactanților să-i guste de-a dreptul 
roadele. Ne pare bine că le găsesc amare- 
Poate că așa s’or cuminți, și ne mai um
blând după nimicuri politico-economice, 
își vor vedea înainte de toate, ca și ceie- 
l’alte naționalități asuprite de Maghiari și 
împreună cu densele, de garantarea se
rioasă a individualității lor naționale, din

care apoi vor deriva în mod natural toat* 
cele-I’alte drepturi in Stat.

Nu-i de (Jis, Maghiarii se pricep să ză 
dărească lupta încinsă in mijlocul Euro 
pel! Numai, înainte.

TURBURARILE DIN ITALIA
Știrile telegrafice sosite în timpul serbăte 

rilor arată situațiunea din Sicilia tot m.' 
gravă.

Raportul miniștrilor către Rege, prin car 
s’a cerut starea de asediu, spune că dușman 
patriei nu mal pot fi înfrânați prin mijloace! 
ordinare. Este evident că există un comite 
dirigent, care abusează de drepturile consti 
tuționale și se adună pe față, ca să împing 
lumea la răscoală. Deputatul Giuffrida și af 
trei președinți de fascii din Trapani, Mesin 
și Girgenti au fost arestați Vineri, în urm 
unul manifest violent adresat muncitorilor și 
cilieni. La el s’au prins o mulțime de hârt 
grave.

In aceeași di au plecat din Neapole la P: 
lermo un regiment de infanterie și altul d 
cavalerie. S’au chemat apoi sub arme 12,00 
oameni din reserva anului 1869, cari vor 
imediat trimiși în Sicilia.

Tot Vineri s’au întâmplat tutburărl grav 
la Caltanisetta, Calatafini, Marineo, Ragus 
Montechiari, Leonforte, Gibellina, Salerno 
Naro. Aii fost răniți și morțl.

A doua di, Sâmbătă, s’ati mal chemat su 
arme alți 10,000 oameni din I-a categorie 
anului 1868 spre a fi trimeșt în Sicilia. L 
Palermo s’au oprit orl-ce întruniri de m 
multe persoane pe strade, sub pedeapsă c 
arest. Generalul Morra a decretat tot oda! 
că scadențele tuturor efectelor bancherilor * 
fie prelungite cu 2 luni. Turburări s’au întîn 
plat la Mazzara, Castelvetrano și Arși, unt 
rSsvrătitoriî au devastat tot. In Calabria, . 
gitația a contenit. Nu s’au întîmplat turbură 
de cât numai la Colonna și Gallico.

Intr’aceiașI di, s’au lipit pe zidurile Rom 
afișe purtând în litere mari: «Nici taxe, ni 
accise !» Poliția le-a rupt.

Ce este însă mal ciudat, e că din ce în c 
mal mult se vorbește că mișcarea din Sici! 
e provocată de streini, doritori a paralisa j 
Italia în cas de r?sboiu. piarele italiene c 
Sâmbătă dau într’această privință amSnun- 
curioase.

țfiarul II Parlamento spune, că câte-' 
guverne, mal cu seamă acela din Berlin, er; 
informate chiar din vara trecută de către co 
sulil lor din Sicilia despre o contrabandă < 
arme, care se făcea în această provincie. G 
vernul italian a fost de asemenea încunoștii 
țat și a luat câte-va mSsurî, care au rem 
însă neeficace. Consulul din America, care es 
și bancher și care era în relațiunl de afacc 
cu diferite persoane, a informat de asemeni 
pe prefectul din Palermo despre sosirea < 
arme și de bani, care veneau din Franța.

Tribuna declară, că este acum neîndoic 
după numeroase dovecjl, că e vorba de o mi 
care provocată de mult, și la care socialism 
internațional nu este străin. Tribuna afirn 
că chiar socialiștii germani aii trimis ajutoa 
în mai multe rîndurl în Sicilia.

Riforma, efiar oficios, constată, că pe m 
sură ce se cunosc detalii, ies la iveală inte 
țiunile perverse ale instigatorilor. S’a dese 
perit la șefii mișcării documente foarte gra\ 
care arată adevăratul scop al rescoalei, de 
mănos patriei.

Corriere di Napoli publică o telegrai 
din Paris, sub toată reserva, în care se di< 
că Amilcare Cipriani cu numeroși adepțt v 
să încerce a debarca în Sicilia.

«Parlamento» din parte-I adaogă, în 
aceiași di, că generalul Morra ar fi însțiinț 
pe guvern că unii din agitatorii poporâț 
siciliene sunt străini.
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Tot în c^liua de Sâmbătă, poliția din Roma 
i arestat pe preotul Concetto Urso, sicilian, 
ie sora sa, pe nepotul seu și pe sacristanul, 
lentni-că ascunseseră o numeroasă c respon- 
lență a deputatnlm Giuffrida. Această cores- 
londonță coprinde vr’o mie de scrisori cifrate, 
lintre care unele importante sunt ale anar
histului Amilcare Cipriani,

«Reforma*, <Jiar oficios, anunță că printre 
. ârtiile confiscate sunt unele, care dovedesc 
ă s’a încercat a se provoca tulburări și la 
lonia. De alt-fel, Vineri seară s’ay, aruncat în 
îal multe teatre din Roma pamflete, care 
xaltează martiriul poporului din Sicilia. Mal 
îuițl anarchiștl aii fost arestați.
După mal multe cercetări, preotul Urso și 

ovarășii set au fost puși în libertate.
Dar a doua <Ji, Duminecă, poliția a făcut 
nouă perchisițiune la d-1 Bocciardo, cores- 

ordent al Agenției Dalziel.
Deputatul Defelice, eare este prieten cu 

locciardo, lăsase la acesta, înainte de apleca 
i Sicilia, unde a fost arestat, un articol asu- 
ra socialismului în Italia destinat ^iarului 
arisian < L’Eclair», Copia traducțiuniî fă- 
jtă de Bocciardo a fost confiscată împreună 
.1 ceie-lalte hârtii.
In Neapole, turburările s’aii liniștit aproape 

e tot. Prăvăliile stau însă cu obloanele îh- 
rise, de teama unor noue desordine. S’au 
restat acolo vineri și sâmbătă mal multe 
ersoane suspecte. Vineri seară, un caporal 
e infanterie a fost trântit jos de niște indi
ci, care l’au desarmat și l’au rănit, lovin- 

.11 cu bețele, pentru-că nu voise să ia parte 

. strigătele resvrătitoare ale mulțimii. Un 
:rgent de jandarmi și un gard comunal aii 
>st răniți. S’aii făcut 5 arestări.
Depeșile sosite acjl anunță din Palermo că 
i a fost peste tot liniște, afară de Tentini 
Ragusa, unde era puțină agitație. Un de- 

et al generalului Morra, care a intrat erl în 
goare, instituește trei tribunale militare : la 
llermo, la Messina și la Caltanisetta, sub ju- 
îdicția comandanților militari.
Diarul La Eanfulla asigură, că printre 

irtiile cifrate găsite la deputatul Defelice s’a 
Isit chea cifrelor care explică lista depositelor 
î arme din Sicilia și planul organisărel res- 
>alelor. Opinione spune că hârtiele găsite 

proba existența unul plan conceput cu Ci-» 
iani și alțl anarchiștl și socialiști străini pen
ii a face să isbucnească o rescoală, nu numai 
Sicilia, dar în același timp și într’alte părți 

e Italiei, mal cu seamă în Romagna și în 
arche. Opinione adaogă că printre aceste 
irtil s’au găsit scrisori cifrate datate din 
arsilia și semnate Marchal.
Cablul care transmite curentul pentru lu- 
ina electrică la Roma din strada Națională 
Corso a fost tăiat luni; faptul a fost de- 

înțat la timp poliției.

Liberarea Dr-liri Lucaciu
Dr. Vasile Lucaciu, marele martir al Ro- 

lânismuiul, a fost pus cjilele aceste în liber- 
ite condiționată. Mal avea adecă o lună și 
;va să stea în pușcăriile ungurești, dar con- 
irm usuluî din Ungaria, toți prisoneriî, cari 
au purtat bine in pușcării, sunt liberați cu 
ite-va sept^mânl înainte de termenul pre- 
:ris, dar cu condiție, că îndată ce ar comite 
i și cea mal mică abatere, să poată fi arun- 
tțî din nou în pușcărie. — D-1 Dr. Lucaciu 
ase imediat Ia Hotelul Elisabeta din Pesta. 
unimea academică română de acolo a 
nut a să presenta la domiciliul sSu și al 
ineventa; făcendu-i în același timp OVUțiunl 
•itusiaste.
D-1 Lucaciu care contractase în pușcăriile 

igurești o gravă boală de ochi, a fost ne- 
ait a se strămuta in Spitalul Crucea-Roșie. 
ide este îngrijit de d-1 doctor Liebermann,
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AUSTRO-l JNGARIA
O mare solemnitate s’a făcut Ia Pesta vi

neri cu ocasia aniversării a 50-a ca scriitor a 
lui Jokay.

D. Jokay a primit felicitările împăratului. 
Miniștrii, membrii din ambele Camere, repre- 
sentanțil literilor, științelor și artelor aii asis
tat la serbare. Numeroase deputațiunl au adus 
daruri și adrese jubilaruiuî. Orașul Budapesta 
a numit pe Jokay cetățean onorar.

BRASILIA
Diarul american sNew-York Herald» află 

că generalul brasilian Heinadora a isbutit să 
ia Los Angeles, unde a ridicat întăriri. Cu 
ocasia luptei de la Choluteca, acest oraș a 
fost distrus.

GRECIA
Ministrul Germaniei în Atena, ca să poată 

apera drepturile supușilor germani, a remis 
guvernului grec, o notă, în care protestă, nu 
numai în contra anulării garanțiilor, dar și în 
contra reducerii dobîndilor datoriei. Ministrul 
Angliei a reînoit reclamațiunile sale în această 
privință.

MUNTENEGRU
Guvernul turc și cel muntenegrean s’au în

țeles pentru numirea unei comisiuni mixte, 
care să urmeze lucrările întrerupte și să apla
neze neînțelegerile dintre locuitorii de pel 
graniță. Guvernul muntenegrean a însărcinat 
pe șefii civili și militari de pe hotare, de a 
lua masuri energice ca să împedice ori-ce con
flicte, de a restabili comunicațiunile și rela- 
țiuniie între locuitori.

SERBIA
Regele a semnat decretul relativ la orga- 

nisarea pazei de la graniță, pentru careSkup- 
știna acordase 500,000 franci.

RUSIA
Generalul de infanterie Pavloff a fost numit 

comandant temporar al districtului militar din 
Varșovia.

— Starea d-lul de Giers, care inspira în 
(Jilele din urmă griji mari, s’a îmbunătățit în- 
tr’un mod simțitor. Medicii speră o vindecare 
grabnică și complectă.

— Noul încrucișător gigantic Rurili va face 
în 1894 o călStorie în străinătate ; el va face 
parte din escadra Mediteranel.

ANGLIA
Ministrul de rSsboiu a declarat la Camera 

Comunelor, că oarele de lucru vor fi reduse 
la opt în toate atelierele și arsenalele depen 
dinte de ministerul de rSsb'oiu, fără scădere 
de salariu.

— Programul guvernului pentru marină în 
1894 coprinde construirea a 4 bastimente de 
l-a clasa, 4 canoniere, 2 cuirasate marî, 32 
torpilori.

— ^Agenția Reuter» află din Sierra Leone 
(Africa) ca expediția engleză trimisă în contra 
Sofașilor din Imperiul de Samary a fost ata- 
eată de expediția franceză, în urma unei gre
șeli a aceștia. Comandantul francez, căpitanul 
engles Leudy, doi ofițeri și 7 soldați au fost 
uciși, 17 răniți. Englezii au făcut prisonier pe 
un ofițer francez.

OJdepeșă din Paris relativă la aceeași afa
cere, anunță că consiliul de miniștri a primit 
comunicarea depeșilor relative la incidentele 
regretabile din Siera Leone. Nu sunt încă in- 
formațiunl precise. Dacă versiunea englezească 
este recunoscută exactă, guvernul francez nu 
va refusa reparațiunile prescrise în asemenea 
cas de dreptul ginților.

FRANȚA
Procesul anarhistului Vaillant, autorul aten

tatului din Camera de la Paris, se va judeca 
mâne, Miercuri.

— Vineri noaptea s’a aprins la Paris de- 
positul de decoruri al Operei, situat în strada 
Rcher. Focul a fost grozav. Depositul a ars 

tot. Pagubele sunt de 1 milion cel puțin. Au 
fost și vre-o 10 pompieri răniți. Focul a pro
venit din greșala unui lucrător.

—O depeșe a generalului Dodds anunță că 
Behanzin este urmăriră cu activitate; el este ne
voit să trăeașcă în păduri și să’și schimbe 
locul în toate nopțile.

—Alegerile de Senatori au dat până acum 
74 aleși și 20 balotagil. 48 republicani și 6 
conservatori au fost realeșl. Au fost aleși 20 
republicani noi. Republicanii căștigă 7 lo
curi. Printre aleși sunt d-niî Spuller, Ițloquet, 
Ghallemel Lacour. D. Peytral, care e deputat, 
trece la Senat.

SUEDIA
Regina și princess moștenitoare sunt rCu 

bolnave.
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0 depeșă din Coburg anunță că Princi
pele și Principesa României s’au întors a- 
colo Duminecă la 12 ore, împreună cu 
Principele Carol, venind din Neuwied.«-

Din Brăila ni se anunță că la 23 Dec. 
noaptea l'rigul a atins —20°. Dunărea a 
snceput să înghețe și sloii se Aprind in 
crustă ; dacă gerul va continua, se speră 
ca peste 5—6 di le să se poată trece Du
nărea cu căruțele.

piarele ungurești publică o depeșe din 
Cluj cu data de 24 curent, in care se spune 
că procesul memorandului nu se va ține 
la 11 Ianuarie, ci a trebuit să tic amânat 
din causa protestelor contra competenței 
Curțel și a cerere! de a se cita d-nii Tisza 
Kalman. Szilăgyi Dezso și alții-ca martori, 
cerere făcută de d. I. Co roiau u.

Din ordinul Regelui și Reginei și al 
Principelui și Principesei României, s’au 
împărțit, cu ocasia Sântelor sărbători ale 
Crăciunului, la săracii din București, Iași, 
Craiova, Berlad și alte localități din țară, 
lei 35.000, in bani, lemne, și peste î.000 
obiecte de îmbrăcă minte, dintre cari 645 
în capitală.

A apărut la Timișoara diarul de mult a- 
nunțat Dreptatea, despre care mai pe larg 
vom vorbi mâne.

D-l de Bulow, fost ministru al Germaniei 
la București, iși presintă atji M. S. Rege
lui scrisorile de rechemare și va pleca Joi 
din București.

■*©"

D-1 Chr. L. Zerlendi, cunoscutul bancher 
din Capitală, anunță că, din motive de 
sănătate, iși lichidează masa de-bancă.

însărcinați cu lichidarea sunt d-nii AL 
Zisu, comptabil-șef la Banca Națională, și 
Tlie Curtovici, casier al băncii Zerlendi. 
Ei au dreptul să iscălească. Puterile date 
până acum d-lui Th. Lazaridi Încetează 
deci

Arhereul mănăstire! Golia din lași, Ie- 
ronirn Gălățeanu, a încetat din viață, după 
o lungă boală.

Pe toată Dunărea ați început, a curge 
sloi mari, așa că corespondența cu Vidinu 
și Rusciuc nu se mai poate face.

In diua de Crăciun, tinerul Florescu, 
student la medicină, s’a sinucis bând su
blimat corosiv, și vedend că nu moare în
dată, s’a înjunghiat cu nu cuțit de opera
ție, dându-și trei lovituri în inimă.

Densul a fost găsit mort in odaia lui de 
la școala de medicină veterinară, unde era 
bibliotecar.

Nenorocitul a lăsat o scrisoare, prin care 
anunță că dă scheletul seu societății stu
denților in medicină. El era in virstă nu
mai de 22 arii.
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