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

II și pentru țerile 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 vîrtos pe 

titorii noștri din România să stăruie 
rintre amicii și cunoscuții lor, ea să 
e sprijinească în greaua noastră între- 
andere.

Administrațiunea.

i scrisoare a d-luiD. Sturdza
Discursul rostit de d. Sturdza în ces- 

înea română are fără îndoială rostul 
i in politica României. D. Sturdza nu 
omul împulsiunilor momentane ; mai 
es acest discurs nu poate deci să fie 
ivit, decât ca o verigă dintr’un lanț 

*. acțiuni bine chibzuite, ca un lucru 
! mult prevăzut și încetul. cu încetul 
egătit
De aceea nu ne-am pronunțat și nu 

i pronunțăm nici acum asupra celor 
se de d. D. Sturdza. Nu avem încă 
:stule elemente de judecată. In tot 
sul, important nu e numai cSea ce au 
st fie îndemnați, fie nevoiți să fiică 
I să facă alții în urmă celor (lise de

D. Sturdza. Efectul total al între- 
i discuți uni e lucrul politicește îm- 
rtant.
Ear efectul acesta a fost puternic și 

deosebi pentru Românii de peste 
irpați o mare bine-facere.
Nu e, admitem și noi, nici un nex 
usal între discursul rostit de d-1 D. 
nrdza în Senatul României și darea 
judecată a Comitetului central din 

aiu. A fost cu toate aceste foarte no- 
3oasă coincidența, de oare-ce cu to- 

altul ar fi fost efectul psihic al dă- 
în judecată a Comitetului, dacă nu 

sar fi întîmplat, ca știrea despre ea să 
le vie Românilor de peste Carpați de 
o dată cu îmbărbătările ce le veneau 
de la București.

Nu vor fi avut, poate, oratorii din 
parlamentul României intențiunea de 
a-i îmbărbăta pe Românii de peste Car
pați ; lucrurile aii venit înse așa, că 
discuțiunile lor se resumă pentru Ro
mânii de peste Carpați în cuvintele: 
Nu ve perdeți nici nădejdea, nici bu
nul cumpet, nici îndelunga răbdare, 
fiind-că ve mint cei ce ve spun, că 
stați singuri în lumea aceasta.

N’au să uite Românii de peste Car
pați nici o dată, că în cele mai grele 
împregiurări li s’a dat această îmbăr
bătare. De aceea adversarii politici ai 
d-lui D Sturdza sunt cuprinși de o ne- 
mai pomenită nervositcte și caută fel 
de fel de chipuri, ca să slăbească efec
tul diccuțiunilor din parlament.

Dac’ar fi oameni liniștiți și de bună 
credință, ei ar face ca „Dreptatea11 din 
Timișoaara, care face constatarea, că 
d-1 D. Sturdza nu din iubire către Ro
mânii de peste Carpați, ci voind să ser
vească interesele statului român a vor
bit precum a vorbit.

In loc de a se pune,, pe terimul a- 
cesta, „ Țara“ desgroapă o scrisoare, 
prin care’ sunt acum vre-o doi-trei ani 
d. Sturdza a rectificat niște inexactități 
spuse de corespon. unui (liar german.

Corespondentul afirmase, că într’o 
conversațiune avută cu densul, d-1 D. 
Sturdza ar fi <Jis, că «Românii ar fi gata 
să facă concesiuni industriei austriace, 
dacă drept echivalent, monarchia aus
triacă ar îngădui Românilor din Ardeal 
oare-care drepturi politice».

E lucru învederat, că nici d-1 D. 
Sturdza, nici vre-un alt om de stat mai 
serios al României n’a putut să dică 
așa ceva.

D-1 D. Sturdza a respuns deci:
Eu n’am amestecat nici o dată relațiu- 

nile economice și politice ale României cu 
Austro-Ungaria așa, ca să poată fi vorba 
de compensațiunile unei teri dintr’o parte 
și ale celei-l’âlte din altă parte. In gene
ral, după a mea părere, acest fel de com- 
pensațiuni, care ferb într’o apă lucruri 
deosebite, ce pretind a fi; captate fie-care 
deosebit, aii efecte rele și nu ajută cu ni
mic la resolvarea Gestiunilor in sine grave.

Despre doritele raporturi ale popoare
lor viețuitoare în regatul Ungariei am 
putut dice numai ce am spus adese-ori și 
sincer‘și bărbaților de Stat unguri : că 
un traiu pacinic,' frățesc al lor este o ne
cesitate politică, atât pentru regatul Unga
riei, cât și pentru țerile ce sunt în reia- 
țiuni prietenoase cu el, așa dar și pentru 
România. România și Ungaria sunt avisate 
una la alta prin posițiunea geografică și 
prin raporturile politice ale Europei, pen

tru că aceste doue regate sunt expuse a- 
celorași primejdii și au a se teme de ce
la și dușman.

Această înțelegere așa dar trebue să fie 
făcută posibilă din ambele părți, iar iu 
îngreuiată. Insă ea estt îngreuiată, câne 
vr’o parte ar voi să se amestece în aface
rile interne ale celei-l’alte p'rff. In cpecfal 
regatul României, care a învins greutățile 
politice cele mai mari și care ’și-a cucerit 
actuala posiție independentă cu ajuțprijl 
principiului de neintervenire, îi estc'm’f-' 
posibil a întreprinde o intervențiune in'â- 
facerile interne ale altui Stat, fără săi creeze 
un caz de precedență cu atât mai pericu
los chiar în contra sa.

In tot cașul este evident, că un tratament 
bun, frățesc al Românilor din Ungaria ar 
strlnge relațiile politice ale ambelor regate 
și le-ar desvolta până la intimitate; tot 
atât de evident este că reaua și nedreapta 
lor tratare crează o posiție critică, și din 
causă, pentru că mulți Români din Unga
ria nu pot ajunge acolo la posiția dorită 
deci emigrează spre Sufi, peste Carpați, și 
prin aceasta apropiază durerile lor de Ro
mânii regatului. Nici Germania nu poate 
sugruma doară suspinul, când se gândește 
la Germanii provinciilor Baltice. Dar nici 
un Român din regat nu poate gândi să se 
folosească de nemulțumirea Românilor din 
Ungaria, ca de o armă pentru câștigarea 
de compensațiuni economice pentru regatul 
României.

Este in interesul reciproc și al României 
și al Ungariei, ca aceste doue regate să se 
înțeleagă politicește și economicește. Insă 
dacă acaastă înțelegere nu-i de-o-cam-dată 
posibilă pe teren economic, înțelegerea pe 
cel politic nu-i esclusă. Acesta ar fi însă 
cașul, dacă o parte sau alta ar voi să se 
folosească de raporturile politice, pentru 
câștigarea concesiunilor economice.

Părerea mea despre situația României 
este cât se poate mai simplă. Deplinul ei 
■interes o întoarce spre puterile centrale. 
E clar ca lumina soarelui,- că silințele lor 
au de scop să susțină pacea popoarelor 
europene. Pentru Statele mici, aceasta-i 
mai mult de cât un tractat de alianță ori 
o declarație de neutralitate. Acestea* sunt 
lucruri teoretice, pe când marea operă de 
pace întemeiată de prințul Bismarck oferă 
o siguranță positivă. Bulgaria tîneră doară 
se poate desvolta liniștită sub aripele a- 
cestel puternice alcătuiri politice. Pentru 
România nu poate exista alt dușman, de 
cât acela, care ar încerca să spargă pu
terile centrale, căci această spargere ar fi 
egală.cu o invasiune străină și cu pericli
tarea tuturor importantelor ei revendicări 
din cei din urmă cinci-țleci de ani. Ro
mânii din Regat doresc susținerea și întă
rirea statuiui-quo european și nici de cum 
o reîntoarcere la statu-quo al tractatului 
de la San-Stefano și al tendințelor lui. 
Tocmai pentru aceea intre România și pu
terile centrale, așa dar și între Austro- 
Ungaria, trebue să existe un raport lămurit 
și deschis, care exclude în mod complect 
arme trase pe sub ascuns.

Trebue să fii tîmpit ori de rea cre
dință, pentru-ca să găsești contrazi
cere între aceste și cele (lise de d-1 



D. Sturdza doi ani în urmă în Sena
tul României.

Nu e, în adevăr, discursul rostit 
acum de cât consequența firească a 
celor șlise atunci.

Dacă e adevărat, că «trebue să existe 
un raport lămurit și deschis, care ex
clude in mod complect arme trase pe 
sub aseuns11, acela, care atunci a recu
noscut acest adevăr, trebuia acum să 
vorbească deschis și fără de încon- 
giur.

In scrisoarea citată cu atâta lipsă de 
dibăcie de „Țara“, d-1 D. Sturdza a 
dis: «am putut dice numai ceea ce 
am spus adese-ori și sincer și bărba
ților de stat unguri».

Revine cu toate aceste și «Timpul» 
chiar sub titlul „Rea credință* asupra 
scrisorii d-1 ui D. Sturdza.

Ca să producă efectul, pe care-1 do
resc, fie „Țara11, fie „Timpul11 ar fi 
trebuit să dovedească, că un neadevăr 
a grăit d-1 D. Sturdza, când a i,lis, că 
«adese-ori și sincer le-a vorbit și băr
baților de stat ungari» așa cum vor
bește în public.

Aceasta înse n a dovedit-o încă ni
meni.

Ast-fel rămâne în toate inimile ne
preocupate de interesele de partid im- 
presiunea, că încă de mult d-1 D. 
Sturdza a făcut fără de sgomot ceea 
ce de astă-dată s’a vețhit nevoit a face 
în o ședință publică a Senatului.

E ori nu e așa ?

OPOSIȚIUNEA SAȘILOR
A fost nefiresc pactul încheiat intre Sa

șii din Ardeal și guvernul din Budapesta, 
și ori-și-care om cu judecată putea să 
prevadă, că pactul acesta nu poate să 
aibă nici măcar caracterul unui armi
stițiu.

In schimbul unui șir de promisiuni lip
site de ori-și-ce garanție, Sașii au curmat 
lupta și au ales deputați guvernamentali. 
Lucru firesc ar ti fost, ca de aici înainte 
guvernul să fie mai tolerant in ceea ce 
privește impunerea limbii maghiare in ți
nuturile și mai ales prin orașele cu popo- 
rațiune germană. S’a urmat inse tot ca 
mai nainte, ba chiar cu «energie», din ce 
in ce mai mare.

Ast-fel în adunarea de la 16 Decemvrie 
a. t, a comitatului Bistrița Năseud, in
spectorul școlar Dr. luliu Gsernatoni a fă
cut propunerea, ca 23 învățători parte să
sești, parte românești, să fie declarați de 
reu numiți, ear alțî 11 să fie obligați a-șî 
lua ajutoare pentru propunerea limbii ma
ghiare.

Deși comitatul e locuit numai de Ro
mâni și Sași, congregația compusă de Ma
ghiari a primit propunerea făcută de zelo
sul inspector.

Din causa aceasta, organul principal al 
partidului național săsesc, «Siebenb. Deut. 
Tagblatt*, a publicat in numeral de la 5 
Ianuarie un articol lung și plin de legi
timă amărăciune.

Punctul de plecare al articolului e reaua 
credință și lipsa de onestitate, cu care se 
aplică așa numita lege pentru egala îndrep
tățire a naționalităților.

«Această trăsătură fundamental neonestă 
a politicei de naționalități, — (Jice «.Tag- 
blatt»,—și nu altă ceva, e ceea ce nu lasă 
cestiunea naționalităților să ajungă la re- 
paos, face peste putință ori-și-ce înțelegere, 
umple inimile de amărăciune și înăsprește 
conflictele până, la ura fanatică și la isbuc- 
nirea violentă».

In termeni mai aspri n’au caracterisat 
procedările maghiare nici Românii, care 
n’au. încheiat nici un fel de pact cu gu
vernul din Budapesta. >

Dacă e inse adevărată caracteristica a- 
ceasta, Sașii trebue să tragă din ea cuve
nitele consequențe și să recunoască, că 
reu au făcut, când s’au despărțit de com- 
patrioții lor Români.

Pacea și buna înțelegere nu se va pute 
restabili în țările coroanei ungare de cât 
prin lucrarea comună a tuturor celor ne
dreptățiți.

DIN MACEDONIA
Bitolia, 23/12 1893.

Multe cause nu mi-au permis ca să de
scriu mai de vreme miseria perpetuă și 
desordinile, ce bântuesc neîncetat interna
tul nostru de aici și întreaga noastră cul
tură națională.

Intre altele a fost și speranța de îmbu
nătățire. Acum inse, perdându-o pe aceasta 
si vexând regresul continuu în toate — 
care nu provr.e de cât din causa unei 
singure persoane, care a făcut din chestia 
națională o unealtă de resbunare și satis
facere a pasiunilor sale — las în libertate 
condeiul meu, să facă cunoscut acelor ce 
se interesează de noi câte-va din acele 
ce ar conduce cultura pe priporul pei- 
rei, dacă d-lor n’ar îngriji să le nimi
cească.

Să încep deci înainte de toate cu inter
natul, unde după spusa elevilor, -care nu 
se pot plânge, de oare-ce ei, sărmanii, se 
tem ca nu cum-va plângându-se de starea 
actuală, să plătească scump încercarea 
lor, după cum o și plătesc elevii ce au 
cutezat la 1891 — după desele mele vi- 
sitări, există cea mai mare disordine și 
miseria. cea mai alarmantă, in privința 
neîndestulătoarei și relei calități de nutri
ment, locuință, lumină, foc etc.

Și intr’adevăr, cum să nu fie neîndestu
lătoare hrana, când nu se dă de cât 8 
ocale de carne la 115 elevi, 25 fete, direc
tor, econom, pedagogi, servitori etc. etc.? 
Cum să nu fie rea, când nu e de cât de 
bivol judănesc, și ce e mai mult, când 
hrana ordinară nu constă de cât in fasole, 
brândă, vardă feartă, prăji, măsline mu- 
cerite, halva, pesmeți etc.?

Cum să nu fie necurățenie la dormitor, 
când pe o suprafață de 110 m. p sunt 
instalate peste 120 de paturi?

Cât pentru lumină și foc, pot să die că 
nu se cam obicinuesc la internatul nostru. 
Se vede, că economului, care ține tot de 

odată și locul d-lui Inspector, — îi place 
dar nu pentru dânsul, un ast-fel de re 
gim. Trebue să aibă în vedere înse simi 
giul și bătrânul seu socru, după îndemni, 
căruia le face toate, că elevii n’au părăs 
căminele părintești și n’au venit la licet 
ca să fie supuși apostrofelor lui «când 
erați ma ghine acasă psurghiarlli, când 
mi adusit ciuflicli", ca să-i roadă boalel 
și ca să se prăpădească, ci ca să pr. 
mească hrana sufletească și corporal; 
grație mijloacelor procurate de către bine 
făcătorii noștri frați, și apoi să serveasc 
ca apostoli ai românismului.

Pe când in cea ce privește disordineL 
cred că nici odată nu or să lipsească, pâr 
când nu va fi egalitate între toți; căci ci 
director al internatului, un om care a avi 
o conduită foarte scandaloasă pe câr 
era elev al școalei jidano-grecești din 8; 
Ionic, un vechiu logofăt al satelor din îi 
prejurimele lașului, care nici habar n'a 
in conducerea internatului și care a ob! 
nut acest post, favorisat fiind de unchi 
seu Mărgărit, tratează cu cea mai ma 
blândețe pe elevii patrioți, iar pe cei-l’a 
îi persecută în modui cel mai neomenc 
chiar pentru lucruri de nimica. Așa, (Iile 
trecute a amenințat pe unul cu darea 
fără, flind-că Ta prins citind un artic 
referitor la îmbunătățirea stării lor deplor 
bile. E posibil deci, să nu fie disordim 
Se poate să progresăm cu ast-fel de tic 
loșii? Și ce e mai mult, dacă facem o mi 
comparație între numărul bursierilor d 
Epir și Macedonia, se va vedea, că n 
toată Abela e bursieră; cu alte cuvin 
d-1 Mărgărit nu lucrează pentru patriotisi 
ci ca să umple cu mămăligă măseh 
compatrioților sei.

In privința aceasta arăt și statistica i 
mătoare: Din Abela sunt 15 bursieri, c 
Samarina 5, Perivole 3, Băiasa 1, furia 
Blața I, Veria 15, Clisura 8, Hrupișta 
Niveasta 1, Belcamen 1, Bitolia 1, Nijopt 
4, Muloviște 2, Gopeș 3, Perlepje 2, Ci 
șova 3, Ohricla 1, 5 din Albania, 5 c 
Mepleciu. Ear restul elevilor sunt toți s 
venți. Mai adăogând 40—45 bursieri ( 
Ianîna, dintre cari 13 sunt Abelieți, 
poate lesne înțelege cât e de mare favor

Afară de aceasta, nu se mărginește r 
mai la atâta și oferă posturi rudeler sa 
independent de capacitatea lor.

Așa acum mai proaspăt, pot enumi 
pe un hangiu bacal din Grebena, rudă 
miliei Pineta-Margarit, cărui i s’a of( 
postul de pedagog, care n’are nici o id 
de pedagogie, știe însă perfect pe ace; 
cailor. Ear pe profesorii de inimă, cun 
d. Lăzărescu, director al gimnasiului < 
Ianina. care prin capacitatea și manier 
sale, atrăsese simpatia chiar a grecilor 
giînnasiul sub direcțiunea d-sale deven 
fala Epirului, astă-di îl vedem destituit 
părăsit.

Și dacă ne întrebăm, care o fi causa 
cestei destituiri? putem răspunde cu dri 
că-și vedea scrupulos de datorie și nu v 
să asculte de ordinele Sencei, o grecoa 
prietenă d-lui Inspector.

Multe sunt infamiile și victimele resl 
nărex sale injuste ; dar me mărginesc d 



am dată aci și declar că până când el va 
i prevăzut cu o putere arbitrară, nici 
idată starea actuală nu va fl ameliorată 
;i prin urmare nici odată chestia noastră 
iu va progresa.

Bitolianul I. H.

O PROVOCARE
In numărul de la 29 Noembrie al guver- 

amentalului «/’ara» s’a publicat un arti- 
ol intitulat «Liberalii trădători».
Vorba trădător e fără îndoială cea mal 

spră, pe care putem s’o întrebuințăm față 
u un om politic, și nu se poate provocare 
ia! îndrăzneață decât să aruncăm vorba 
ceasta in fața unul întreg partid.
înțelegem amărăciunea, care a împins 

e susțiitorii guvernului actual la această 
rovocare îndrăzneață, și nu e treaba noas- 
'ă să răspundem la ea.
Articolul are insă menirea de a amăgi 

3 cetitori în ceea ce privește atitudinea 
nul partid din România fală cu luptele 
omânilor din țerile coroanei ungare. Ori 
care ar Ii acest partid, e un mare înte- 

ss național, ca lumea să nu fie amăgită. 
Se (jice, în deosebi, in articolul din 
Țara» :
«La panglicarii, la gheșefturl ve price
ați, nu-1 vorbă; vorbiți inse mai puțin 
i patriotismul vostru, voi care ați perdut 
isarabia, care ați înăbușit ori-ce avlnt
Românilor din Transilvania, care ați 

utat să împământeniți pe ovrei în masse, 
ri ați umilit țara prin scusele ce le fa- 
ați străinilor, când erați la putere».
Se afirmă deci fără de reservă, că par
iul național liberal din România a înă- 
șit ori-și-ce avînt al Românilor din 
rdeal.
Ne este oare iertat să tăcem, când știm 
un mare neadevăr s’a spus cu inten- 

mea de a amăgi pe frații noștri ?
Nu suntem oare datori să spunem fără 

încungiur ceea-ceștim,pentru-ca lumea 
se încredințeze, dacă a voit ori nu ci- 

-va de aici din România să înăbușe a- 
ntul național la Românii de peste Căr
ți.
Ne vom face datoria și nu va putea ni- 
mi să ne facă imputarea, că nu eram 
ovocațl s’o facem.

CSOKTIOJL

ditim în Monitor :
doi, 23 ale curentei, A A. L L. R R. 
incipele Moștenitor și Principesa Maria 
plecat de ia Coburg la Neuwied, unde 
sosit seara. La Segenhaus, Altețele Lor 

gale au fost primite, cu mare bucurie,
M. S. Regina și de A. S. Principesa 

imă de Wied.
tPupă ce au petrecut filele de Vineri și 
nbălă la Segenhaus pe lângă Majestatea 
, a căreia sănătate merge din ce în ce 
I bine, Altețele Lor Regale s’au întors 
minică la Coburg, unde micul Principe 
’ol rămăsese cu A. S. I. Ducesa de Co-
’g-

«Altețele Lor Regale vor sta Încă câte-va 
(Jile la Coburg spre a asista la o serbare 
de familie, și se vor intoărce apoi în țară, 
trecând prin Sigmaringen, unde vor face 
o scurtă visită A A. L L. R R. Princi
pelui și Principesei de Hohenzollern.»

Rsposatul Ilariton Racotă lasă o avere 
ca la 200,000 lei in: imobile în Giurgiu, 
91,000 lei în efecte publice și ceva mici 
creanțe. Testamentul s’a și depus la Tri
bunalul din Giurgiu de d-1 Disescu. Inven- 
tariul s’a făcut eri; efectele s’au și luat 
din casa de fier a reposatulul depuindu- 
se prin Tribunal, la casieria din Vlașca.

Legatar universal al averii sale lasă pe 
Societatea pentru învățătura poporului Ro
mân din București, cu sarcină de a respecta 
usufructul întregei averi soției sale doamna 
Maria Racotă, căreia ii mal lasă în plină 
proprietate tot mobilierul casei. Roagă pe 
d-1 Disescu, avocat și profesor -să pri
mească sarcina de esecutor testamentar.

Toate liniile căilor ferate sunt deschise, 
afară de linia Roșiori-T.-Măgurele.

Sîrmele telegrafice care au fost rupte de 
viscolul din filele trecute funcționeazăiarășl 
în întreaga țară.

♦
Directorul gimnasiului din T.-Jiu a fost 

suspendat în urma unei anchete făcută de 
d. inspector școlar, dr. Istrati.

Mâine se face la Iași inmormîntarea ar- 
chiereului Ieronim Gălățeanu, de la mă
năstirea Golia.

♦
D-1 Gheorghe Emandi, prefectul județului 

Tuto va, și-a dat demisia.
♦

P. S. S. Parthenie, episcopul Dunării de 
jos, va remânea în diecesa sa, unde s’a dus 
să petreacă sfintele sărbători, până la sfir- 
șitul vacanței parlamentare.

•>
D-1 G. Cantacuzino, președintele Sena

tului, a plecat pentru o lună de <Țile la 
Nisa.

♦
D-nii dr. Frumușeanu, Danaricu, lonescu 

și P. G. Popescu, și-au dat demisiile din 
membri al consiliului comunal din T. Jiu.

Studenții din Iași au hotă rit și el, ca în 
conțelegere cu comitetul Ligei, să țină un 
mare meeting de protestare în contra pur
tării neomenoase a Ungurilor față de Ro
mânii din Ardeal.

♦
Aproape % din întreaga recoltă a țării 

pe anul 1893 nu e încă exportată, scrie 
Galații. Din causa aceasta se și explică 
stagnațiunea complectă, ce era și este la 
bursele noastre. Pentru primă-vară, după 
desghețarea Dunărei, se prevăd afaceri mai 
bune.

♦
Citim în «Galații» :
Dunărea a înghețat din causa frigului 

care a atins - -17 grade acum câte-va dile. 
Săniile locuitorilor de pe partea dreaptă a 
Dunării au început să circule.

Instrucțiunea in afacerea crimei de Ia 
Tudora continuă.

Sunt o mulțime de țărani arestați.

Procesul căpitanului Căliman, care era 
să se judece eri, s’a amânat pe (Jiua de 
2 Ianuarie din causa lipsei unui membru 
din consiliu.

ACTE ȘI DOCUMENTE
din

CORESPONDENȚA DIPLOMATICA
aiul

Mihail Kogălniceanu
relativă la

RESBOIUINDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1877-78 
publicate de

Vasile M. Kog&lniceauu

apărute până acum primele 5 fascicule din vol. I.

ȘTIRI TELEGRAFICE
Constantinopole, 9 Ianuarie. — Știrea pri

vitoare la afișagiul placardelor sedițioase și 
arestarea mai multor ulemale la Constantino
pole este cu totul inexactă. De asemenea se 
desminte depeșa «Gazetei de Voss», care vor
bește de o efervescență, care s’ar fi produs 
la Damasc, cu ocasia reconstruire! unei mos
chee și din causa maltratărilor unor creș
tini.

Roma, 9 Ianuarie. — «Corrieri di Napoli» 
<Țce, că deputatul Defelice va trebui să rSs- 
pundă de delicte contra patriei, contra pute
rilor statului și siguranței publice.

„La Fanfulla“ <Rce> știrile primite de 
guvern arătau probabilitatea unor turburărl în 
mai multe comune din Apnlia și Calabria, 
dar comandantul corpului de armată din Bari 
a întărit imediat garnisoanele acestor co
mune.

St. Petersburg, 9 Ianuarie. —- Legea privi
toare la rSscumpSrarea de către stat, cu în
cepere de la 1 (13) Ian. 1894 a railwayului din 
Mitan a fost publicată.

Băle, 9 Ian. — Comitetul băncilor de emi
siune elvețiană a redus scontul la 3 și jum. 
la sută.

Stockholm, 9 Ian. — Indisposiția reginei e 
datorită influenței și nu este îngrijitoare.

St. Etienne, 9 Ianuarie.—O întrunire a mif 
narilor a hotărît, în numele federației mină
rilor din Franța, că va ține viitorul congres 
național în Mai, la Graissesac (Hcrault).

Kiel, 9 Ianuarie.—-Archeologul Forchammer 
a murit în etate de 93 de ani.

Paris, 9 Ianuarie. — Proectul de convenție 
monetară cu Italia se va adopta la Cameră 
îndată după formarea biuroulut. Consiliul mi
niștrilor a examinat chestia berel, asupra că
reia se vor propune noue disposițiunl legale.

Cetinge, 9 Ianuarie.—Poarta a trimes trupe 
la hotarul muntenegrean pentru a pune capăt 
agitației albaneze.



LĂMJJRIRI
In numSrul de Crăciun al «Telegrafului 

Român» din Sibiitî au fost publicate niște 
„lămuririu, pe care nu se cuvine să Ie tre
cem cu vederea.

Aceste «lămuriri» se închee cu următoarele 
enunciațiunt:

In fine mai marcăm un lucru. «Corespon
dența rom.» pretinde de la Escelenția sa Ar- 
chiepiscopul și Mitropolitul nostru «să între 
în luptă pentru revindicările românilor, să le 
susțină, să combată pentru densele».

Este știut, că archiereil și consistoriile noastre 
nici când n’au lipsit a apera interesele bise
ricii, când acele au fost atacate, și aceasta au 
făcut-o și o fac prin remonstrațiunl și repre- 
sentațiuni la locurile cuvenite, precum și cu 
graiu viu în casa magnaților.

Dacă însS vorba e de o acțiune politică na
țională, de «revindicărl» politice, apoi tere
nul pentru aceste astăzi este închis dinaintea 
prelaților noștri, chiar prin tonul și ținuta 
fiarelor noastre per eminentiam naționale, și 
prin conferențele deasemenea naționale din 
deceniul din urmă, cari la întrunirile lor au 
ignorat cu totul pe prelațiî ambelor biserici 
române, lăsându-î să-șî caute și el mandate 
de la oare-care cerc electoral, dacă vreau s< 
participe la conferințe, cea-ce ar fi pentru 
archierel o adevărată degradare, mal ales căci 
lor li se cuvine să fie bărbați de încredere al 
publicului intreg, ear nu numai a unul sau 
altul cerc electoral.

La conferențele ținute de partidul național 
nu aveau prelațil români nici o nevoie să iee 
parte. Aici posițiunea lor ar fi fost foarte 
grea. E însă lucru știut, că au fost și sunt 
prelați români, care au avut și au mare în- 
rîurire asupra conducere! partidului național; 
căci, deși nu aii luat parte la conferențele 
partidului, au ținut să se bucure de iubirea 
și de încrederea luptătorilor naționali, și ast
fel nu s’aii pus nici o dată în conflict cu sim- 
țimentul comun al Românilor.

Părintele Metropolit Miron Roman nu e 
dintre aceștia.

Vorbim, după cum ni-e firea, cu inima des
chisă.

Părintele Metropolit Miron Roman și cei 
mal deaproape ai sel, deși Români tot atât 
de buni ca luptătorii naționali, au crezut, ca 
și d. Alexandru Mocsonyi, că întreaga mișcare 
națională e un lucru de nimic, care se reduce 
la gălăgia făcută de câțl-va oameni neastâm 
parați, și că va fi destul, ca guvernul să iee 
masuri mai energice și ca câțl-va preoți, pro
fesori ori învățători să fie loviți cu oare-care 
asp-'me, pentru ca totul să se potolească. 
Dac ar fi crezut, că mișcarea aceasta e por
nită din conștiința comună a Românimi! și va 
deveni în curend atât de puternică, în cât să 
se ție pretutindenea seamă de ea, ar fi fost 
mal cruțătorl față cu cei ce o conduceau.

Acum trebuie, în sfîrșit, să recunoască și ei 
adevărul și ne facem ilusiunea, că l’aiî și re
cunoscut. De aceea am <Jis, că nu le-ar ro
mâne de cât să intre în luptă.

Atât de astă dată.
Un lucru trebuie să Ie fie tuturora mal pre

sus de toată îndoiala: că actualul comitet 
central al partidului național român, deși dat 
în judecată, e singurul representant autorisat 
al Românilor din țările coroanei ungare. Făiă 
de el, ori poate chiar contra lui, nu se mai pote 
face nimic cu Românii.

E deci o cestiune de bun simț, ca nici Pre
lațil români să nu-șl mal închipuiască, că pot 
să facă o politică deosebită de cea oficială 
românească.

Un singur lucru mai lipsește, pentru ca par
tidul național să aibă isbânda asigurată : re
intrarea prelaților în națiunea, din care au eșit.

------ -- ............................... . ..—

Averea societății de maghiarisare din Ardeal
«Budapesti Hirlap» într’un articol de fond, 

în care preamărește spiritul de sacrificiu al 
Ungurilor pentru maghiarisarea Românilor, 
constată, că în urma luminatului patriotism 
și entusiasm unguresc, societatea de maghia- 
risare din Ardeal posedă astă-<ji un capital 
de aproape douâ milioane de fiorini, ceea 
ce face cam patru milioane de franci!

„DREPTATEA44
Primul numSr din «Dreptatea» a apărut 

pentru sărbătorile de Crăciun. Editor e d. dr. 
Gornei Diaconovich, ear redactor respon
sabil dr. Valeriu Branisce, fost redactor al 
«Tribunei».

De o dată cu «Dreptatea» a apărut și 
„Foaia de Duminică", tot sub redacțiunea 
d-lul dr. Valeriu Branisce.

Pentru mulți «Dreptatea», așa cum a apărut, 
are să fie o surprindere plăcută, ear pentru 
alți mulți o desamăgire.

Găsim în acest prim numer trei note carac
teristice.

Prima e o corespondență din București, din 
care scoatem la iveală.

„Chestia Românilor din Ungaria— sau cum 
îi zic aci : chestia națională, — care pentru 
prima oară a fost adusă în parlament într’un 
mod mal pronunțat, a pus și pe guvern în 
posițiune de a-șî spune cuventul.

„Și și l’a spus cu multă francheță și demni
tate, arătând că „samsarlîcul onorabil" reco
mandat de d. D. Sturdza, șeful liberalilor, este 
un lucru imposibil. Dreptul internațional nu 
admite intervențiunea unul stat străin între 
supușii altui stat și guvernul lor.

„Chestia națională, care nu poate lăsa ne
simțitoare ori-ce inimă românească, trebue re- 
solvată cu prudență și sinceritate.

„D. A. Lahovari, ministrul de externe, a 
mai spus d-lul Sturdza că dacă execută d-sa 
rețeta recomandată de d-sa guvernului actual, 
d. Lahovari e gata a-i ceda locul șefii pebanca 
ministerială.

„In general declarațiunile sincere ale guver
nului au produs cea mai bună impresie în țară, 
chiar și la oamenii serioși din oposiție."

A doua e un articol intitulat „România 
și cestiunea noastrq națională^ și semnat 
cu (Dr. V. B.), în care se qlice :

«Noi nu pretindem numai ca Românii, Slo
vacii și cele-l-alte naționalități încă să fie ce
tățeni, cari aii drept la beneficiile statului, ci 
noi pretindem drepturi naționale, conform ca
racterului poliglot al țSril noastre, prin ur
mare legea de naționalități creată și descon
siderată de guvernul maghiar nu ne mulțu
mește de loc.

Și dacă mâne guvernul maghiar, și fără in
tervenția oficioasă a României va accepta pro
gramul d-lul Sturdza, ceea-ce imposibilitate 
nu este, fiind-că și vorbirea de program de 
Ia Hatzfeld a ministrului Hieronymi se apro
pie de propunerile d-lul Sturdza, cestiunea 
română și în general a naționalităților din 
Ungaria va deveni mal liniștită și mai consti

tuțională, dar la nici un cas nu va fi resol- 
vată.

Există deci deosebire esențială între modul 
cum privim și tractăm noi cestiunea noastră 
națională și cum va fi eventual necesitat gu • 
vernul român să o privească și trateze. Toate 
aceste însă sunt numai considerațiuni politice 
de stat.

Dar pe lângă aceste nu se pot nega inte
resele de esistență națională, care sunt și tre
bue să fie comune la toți Românii, fără deo
sebire de granițe politice.

«Așa precum suntem de o origine, limbă, 
cultură, cu un cuvînt de o individualite etnică 
comună, tot ast-fel și aspirațiunile noastre 
naționale trebue să fie comune. In aceste ten 
dințe nu mal poate esista între noi deose
bire. Dar nici nu esistă. Tocmai desbaterile 
din corpurile legiuitoare ale R mâniei ne-au 
probat, că cestiunea de esistență națională a 
Românilor din Ungaria și Transilvania este 
cestiune de esistență națională și pentru Ro
mânii din România. Și precum nu esistă nic 
între noi deosebire de vederi în privința a 
ceasta, tot ast-fel nu esistă nici între parti 
dele politice din România.»

A treia e programul publicat pe prima pa 
gină a noului <jiar. Pe acesta îl reproducea 
în întregimea lui :

Către Cititori!
Lupta de justă apărare a vieții ncastrf» na 

ționale periclitate a luat dimensiuni neaștep 
tat de mari.

Nici când prigonirea a tot ce este românes 
n’a înaintat așa de mult, ca și chiar acum.

Este deci lipsă de o luptă generală, unitar 
și resolută pe întreaga linie.

Avend în vedere această situațiune și nece 
sitatea înmulțire! mijloacelor de luptă, a d< 
cis inteligența română din Banat și părții 
ungurene edarrea unul jurnal român în Tim 
șoara, care să se lupte alăturea cu cele-l-alt 
organe naționale pentru realisarea și valid 
tarea aspirațiunilor și drepturilor noastre n; 
țioale legitime.

Din mâna acestei inteligențe am primit cot 
ducerea foii «Dreptatea», care astăzi penti 
întâia oară se presintă publicului român.

Conform intențiunel fundatorilor acestui <ji; 
vom căuta, ca prin ținută clară și hotărîtă i 
ne împlinim datorința față de națiune și p; 
trie.

Basa activității noastre va fi : programi 
partidului național de la 1881, devisa noastrî 
solidaritatea națională.

Pe această basă și sub această devisă vo 
lupta cu mijloace strict legale, în spirit ad 
vSrat constituțional, cu seriositatea impui 
prin demnitatea cause!, avend tot deauna ii 
teresele mart ale poporului român și bine 
comun înaintea ochilor și ferindu-ne de orI-< 
considerațiuni particulare și personale. Nu de 
binarea și neîmpăcarea, ci înțelegerea basa 
pe dreptate și încrederea reciprocă a popo 
relor coroanei st. Stefan formează steaua coi 
ducetoare a ținutei noastre.

Vom lucra, ca lupta noastră să se estim 
în cercuri cât mai largi și să trezim și de 
voltăm conștiința națională. Vom căuta 
strîngem rîndurile, ca toți Românii, fără de 
sebire de provincie, să lupte dimpreună, si 
același stindard, cu aceleași mijloace : precv 
și scopul unul este.

Vom căuta, ca legătura dintre poporul ne 
tru și cele-l-alte popoare din țeară se devi 
cât se poate de intimă, acțiunea acestor p 
poare să fie comună și unitară, ca sa redă 
patriei noastre caracterul poliglot, în care șa 
popoare își desvoaltă liber, fără să se ji 
nească reciproc, individualitatea lor naț 
nală.

Vom căuta să apSrăm și să dcsvoltăm a: 
qlămintele noastre culturale, bisericești și ș< 
lare.



Vom căuta să desvoltăm gustul literar în 
ublicul nostru prin scrieri originale și tra- 
acțiunl alese, în deosebi vom eda un numSr 
:pt8inânal pentru popor, în care desvoltând 
ofta de lectură și interesul pentru căușele 
imâneștl, vom căuta să îndeplinim educa- 
unea politică, literară și economică a popo- 
tlul nostru.
In acest cerc de activitate vom corespunde 

>t odată tuturor recerințelor publiciste, ți- 
:nd cont de toate dorințele și trebuințele 
ubliculuî cetitor.
Fără teamă și plini de încredere pășim deci 
aintea marelui public român, convinși, că 
•eptatea causel, ai cărei sinceri representanțl 
■omitem a fi, va afla răsunet puternic în 
>ate ținuturile locuite de Romani.
Timișoara, în preseara Nașterii Domnnlul, 1894.
Dr. Corneliu Diaconowich, editor.
r. Valeria Branisce, redactor responsabil.

M C. Fitz-Gerald în Ardeal
D-l C. Fitz-Gerald, cunoscutul cores- 
indent englez, despre care am spus deja 
. umblă prin Ardeal ca să ia informațiuni 
.acte despre cestiunea română, a confe- 
t în Cluj cu mai multi bărbați Români, 
ecum și cu unii oameni politici Ma- 
liari. Din Cluj a mers la Dej și Bistrița.

Bistrița, precum spune «Budapesti Hir- 
p» a primit informațiuni tendențioase 
i la notarul public de acolo d-l Kellner, 
re s’a încercat a-I areta cu «date statls- 
ie», că în privința valoare! militare Ro- 
ânii sunt inferiori rasei maghiare. D-l F. 
irald, părăsind părțile nordice ale țerei, 
călătorit în munții apuseni și a petrecut 
ai multe qt.le in Câmpeni, Abrud, unde 
răși s’a întreținut în cestiunea raportului 
omânilor cu Maghiarii.
In Alba-Iulia a conferit cu advocații Ni
da, Patița și cu protopopul N. Ivan, la 
irele a petrecut aproape 3 ore, primind 
islușiri in ce privește postulatele Româ- 
lor din Ardeal. Din Alba-Iulia a plecat 
Blaj, ear apoi în Sibiiu.

TURBURARILE DIN ITALIA
Roma 9.—Poliția a făcut ieri numeroase 
îrchisiții. A descoperit într’o cafenea din 
rada Turin 10.000 de manifeste, o listă de 
•me (care n’au fost găsite in locurile a- 
■tate) și o altă completă de bombe, care 
i făcut deja explosie sau care trebuiau 

pocnească cu indicațiunea localităților.
Roma 9.- Ieri seară mai mul ți uvrieri au 
cut o manifestație în apropiere de podul 
aribaldi. Ei au tras mai multe focuri de 
ivolver. Un jandarm a fost rănit. Doui 
crători anarhiști au fost arestați. Mani- 
îstanții au fost împrăștiat],
— O depeșă din Bari, vestește că de- 
irdini grave s’au produsalaltăeri la Ruvo. 
urburătorii au dat foc căsuțelor accise- 
r, casei unde se face percepția taxelor, 
isei agentului de imposite, la arhivele 
itarilor, la casin, au scos șinele tram- 
lyului, au rupt firele telegrafice. Au dat 
;alt casărmei de jandarmi care au dat fo
iri. Unul din turburători a fost omorît
4 răniți. S’au făcut 26 arestări. Liniștea 

a fost restabilită la sosirea trupelor din 
Bari. S’au expediat trupe la Corato, unde 
turburări erau de temut.

Palermo, 27 Decembrie. — Afară de o 
mică agitație la Delia și Sanvito, cele din 
urmă 24 de ore au fost liniștite în toată 
insula. Acli dimineață au sosit pe bordul 
pachebotului Bosforo, deputății socialiști 
Aguini și Prampoli, care de asemenea au 
iscălit manifestul socialist din Modena de 
la 7 Ianuarie.

Au tost reținuți pe bord și așii pleacă 
pentru continent pe un vapor poștal.

---------------- <><><c*<>^<>c»<><>—-------- -----

știri onoiaLE
D. Ion D. Albu, fost șef de vamă,geste 

numit în funcțiunea de impiegat la serviciul 
exterior al vămilor, în locul d lui P tre Mu- 
șetescu, care se destitue pentru rea credință 
în serviciu.

— D. D. D. Demetriad s’a numit în func
țiunea de copist în serviciul casieriilor gene
rale de județe, în locul d-lul D. Constanți- 
nescu, demisionat.

— D. Dimitrie Dimitriu s’a numit în func
țiunea de copist în serviciul casieriilor gene
rale de județe, în locul d-lul I. Diaconescu, 
demisionat.

— D-nii Constantin Calotă, fost supraghie- 
tor vamal, Achil Stefănescu și Andrei Popescu, 
foști sub-oficeri în armată, sunt numiți în func
țiunea de supraveghietori în serviciul exterior 
al vămilor ; cel d’înteiu, în locul d-lul Nicolae 
Georgescu, numit impiegat; cel de al doilea, 
în locul d-lul GheOrghe Rizescu destituit, și 
Cel din urmă, în locul d-lui Constantin Costin, 
suspendat.

DIVEKSE

Vârste de monarchi
Papa Leo XIII, care e de 84 de am', e 

cel mal betrân monarch din Europa. Dupe 
densul vine marele principe de Luxem
burg, carele e de, 76 de ani. Nu există di
ferență mai de un an măcar între acest 
din urmă și regele Danemarcei și marele 
principe de Sachsen-Weimar. Sunt de 74 
de ani regina Marlei-Britanii și marele 
principe de Mecklemburg-Ștrelitz. După 
acești șase stăpâni, care sunt în virstă de 
peste 70 de ani, urmeadă 11 care sunt 
între 60 și 70 de ani. Apoi 5 mai mari de 
50 de ani, 11 între 40 și 50, 2 intre 30 și
40 și 2 intre 20 și 30. Cei mai tineri dom
nitori sunt, regele Alexandru al Serbiei, 
în virstă de ill/2 ani, regina Țărilor de 
jos de 13 ani și Alfons XIII âl Spaniei, 
de 8 ani și ]/2.

Dupe vechimea domniei, cea d’intăiu e 
regina Angliei, care domnește de la 1837 
Iunie 20, adecă de 561/.» ani; uiiheaijăîm
păratul Austriei, cu 45 de ani de dom
nie. Apoi marele principe de Baden cu
41 de ani, iar marele principe de Olden
burg și de Sachsen-Weimar-Eisenach, cu 
principele de Sachen-Altenburg aii 40 de 
ani. 14 domnitori nu stăpânesc nici de 
10 ani.

„Boii-

La curtea apelativă din Ziirich s’a jude
cat dăunădi un clasic proces. Părțile'erau 
un conductor de tramway și un civil. Ci
vilul il făcuse «bou» pe conductor, care 
l’a dat apoi în judecată pe acela. Tribu
nalul a crezut că vorba «bou» nu consti- 
tue nici o insultă, și a achitat pe acusat, 
aruncând în spinarea conductorului chel- 
tuelile de judecată. Acesta a făcut înse 
apel contra hotărîrii. Doi din judecători 
de la Curte au găsit, că espresiunea «bou» 

se refereșt.e la înțelepciune, și neatingând 
ast-fel partea moralității omului, nu cade 
în competința jurisdicțiunei și că, dacă nu 
se va face o demarcațiune, o să vie Ia ju
decată toată lumea, ba că unul l’a făcut 
«măgar» ba că altul i-a <Țs «cap de oaie», 
ba altul că «dobitoc» ș. a. Alți doi judecă
tori au fost de opinie că titulaturile de mai 
sus constitue o Injurie oare-care, căci nu 
e voe să compari pe un om cu patrupe
dele. Considerând înse că acusatul nu s’a 
adresat direct cu vorba de „bou“ către 
conductor, ci printr’o a treia persoană, 
judecătorii cred să achite pe acusat de 
pedepsit, dar să i se impună cheltue- 
lile de judecată. Președintele s’ă atașat pe 
lângă propunerea, dupe care cuventnl 
«bou» este o insultă, și a achitat pe acusat.

O gazetă din Elveția întreabă dacă pot 
fi intitulați și judecătorii din chestie de 
acum înainte în chipul mai sus arătat?

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

FRÂNTA*
D. Sohier de Vermandois, prim secre

tar al legațiunil Franciei la București, a 
fost numit cavaler al Legiunii de onoare.

— Alegerile senatoriale. 94resultate din
tre care 178 republicani, 9 radicali, 2 ra
liat.! și 5 conservatori.

țiiarele sunt unanime a constata noul 
succes al Republicii, eșecul conservato
rilor și al socialiștilor.

— O depeșe din Paris, anunțând deschi
derea Camerei, ne vestește că d-l Blanc, 
președinte de virstă al Camerei, a pro
nunțat o alocuțiune, în care îndeamnă pe 
cameră să se inspire de dorințele țerii și 
să se unească pentru îndeplinirea justiției 
și pacifîcărei (aplause vii). Se procedează în 
urmă la alegerea președintelui, dar nume
ral votanților fiind insuficient, alegerea e 
amînată pe joi. D-l Gaze depune o propu
nere de sporire a drepturiior de vamă cu 
o supra taxă echivalând cu agiul aurului 
în țara de origină.

Mesuri foarte severe aii fost luate pen
tru admiterea în tribune. Mai nXilte inter
pelări s’aiî depus, între alte una asupra 
interdiciței la Rouen a două piese de 
teatru intitulate „Prusieni în Lorena" și 
«Martirii din Strasburg».

— Senat. Senatul n’a ținut de cât o șe
dință de câte-va minute fără interes.

GERMANIA

Banca din Berlin a redus scomptul ei 
la 4o/o.

— Reichstagul din Berlin a adoptat con
venția sanitară din Dresda. In urmă a dis
cutat modificarea legislației privitoare la 
falimente. Secretarul de Stat Niebendig a 
declarat că guvernele federate au esitat să 
se ocupe de această lege, introducția unui 
nou cod civil fiind iminentă.

— Din Berlin ni se depeșează că o miș
care mare însoțită de sgomot s’a produs 
alaltă-ieri după prânz in fața asilulul pen
tru încălzit; mulțimea striga: «dați-ne lu
cru sau pâine!» In urmă s’a spart ușile 
și ferestrele. Poliția a împrăștiat mulțimea. 
Ași! totul s’a liniștit.

— O depeșă din Coburg, cu data de 9 
Dec. nou anunță că Marele duce de Hessa 



$i principesa Alice sora sa, au sosit. Seara 
a avut loc logodna marelui duce cu prin
cipesa Victoria de Coburg.

AUSTRIA
0 depeșă din Viena anunță, că Prințul 

Ludovic de Battenberg și consilierul Men- 
gen au plecat la Darmstadt.

— Din Praga ni se depeșează că d-1 
Hain, redactorul responsabil la jurnalul 
(suspendat) «Neodvislost», a fost condam
nat la 8 luni de mnncă silnică pentru pu
blicarea unui articol care îndemna la res- 
vrătire.

BRASILIA
Ministrul Brasiliei desminte svonul de 

pretinsa demisie a generalului Peixoto, pi in- 
tr’o depeșă trimisă la Londra.

BELGIA
O depeșă din Bruxel cu data de 27-dec. 

anunță că juriul a condamnat pe anar- 
chistul Andrihs care pronunțase cuvinte se
dițioase cu ocasia plecării ducelui de Co
burg, la un an închisoare. Andries a reușit 
să fugă pe timpul deliberării juriului.

SPANIA

0 depeșă din Madrid anunță, că ducele 
Seo de Urgel, aghiotantului mareșalului 
Campos va pleca diseară la Melilla, pur
tător al instrucțiilor definitive pentru am
basada din Maroc.

• OLANDA
Băncile au redus scontul lor de la 3 și 

jumetate la 3 la sută, ne anunță o depeșă 
din Amsterdam.

ULTIME INFORMAȚIUNI

Procuratura din Cluj a primit in dilele 
acestea din partea acusaților în procesul 
«Memorandului» 38 de petițiuni, în contra 
actului de acusare, pe care le-a resolvat 
in ședință secretă. 15 dintre petiții con
testă competența juraților din Cluj, în 18 
din petiții să cere aducere de martori, iar 
în cele-l’alte să cere amânarea pertractării, 
și aducerea de experți. Procuratura nu a 
dat urmare nici uneia din aceste cereri, ci 
a accentuat competința curții cu jurații 
din Cluj.

D-l C. Fitz Gerald, corespondentul en
glez, care a petrecut cât-va timp în Ar
deal, ca să studieze starea lucrurilor de 
acolo din propia sa intuițiune, a sosit la 
București și se află la Hotel Continental. 
Imprrsiunile, pe care le-a primit în Ardeal 
sunt potrivite cu adeverata stare a lucru
rilor.

*
Tn noaptea de Luni spre Marți a înce

tat din viață confratele nostru C. G. Ște- 
nescu, greii bolnav de aproape un an de 
«file. Fost magistrat și fost redactor al (fi
arelor RSsboiul și România, răposatul a 
fost, tot timpul de la înființarea ei și până 
adi. casier al Societății Presei. Bun cama
rad. el ’. -.A în urmă-i regrete la toți prie- 
ten. moși, pe care-i avea între <Jia- 
r_- .. țerina ușoară.

A

D. loan Russu-Șirianul, care se află încă 
in pușcăria de la Seghedin, își termină în
tâia sa osindă la 30 Decembre st. v. Se 
crede că atunci va fi pus in libertate, de 
oare-ce până acum Curia din Pesta nu s’a 
rostit încă asupra recursului făcut de el 
contra sentinței a doua, dată de jurații clu
jeni contra sa, osîndindu-1 la 6 luni de 
temniță. Este totuși posibil, ca prietenul 
nostru să nu aibă nici acele câte-va (file 
probabile de libertate, dacă Curia din Pesta 
va decide (filele acestea respingerea inevi
tabilă a recursului.

D. Septim Albini nu-și termină osinda 
de cât le 25 Ianuarie st. v. Până atunci 
e probabil că va fi osindit a doua oară, 
pentru Memorand.

Linia ferată Slobozia-Ciulnița, care era 
închisă din causa zăpetfei, s’a deschis de 
ieri.

Principele Ferdinand și Princesa Maria 
vor sosi în Capitală peste 10 sau 12 (file.

A
La Călărași s’a descoperit o crimă. Doi 

mocani care uciseseră pe un cirezar, au 
fost prinși.

D. Berea, senator al Fălciului, a încetat 
eri din viață în orașul Huși.

*
Stagiunea Teatrului Național se va în

chide la 1 Aprilie, când se vor începe re- 
parațiele teatrului.

Scena va fi făcută in fier.

Primăria din Brăila a scos în licitație 
iluminatul orașului cu gaz fluid și electri
citate.

Vor fi 60 chilometre conducte de gaz și 
100 lămpi electrice cu arc.

Concesia se va da p? 30 de ani.
&

In primă-vara aceasta se va începe la 
Brăila construirea unui local de bursă.

Acest local va costa peste 600 de mii 
de lei.

A
Astă noapte a murit d. Gr. Luis, cunos

cutul tipograf român din capitală.
A

Biserica Sf. Ionică de lângă Curtea cu 
jurați din Capitală a fost dărîmată.

A
Direcția căilor ferate așteaptă un nou 

transport de locomotive și vagoane co
mandate in străinătate.

Era și vremea să sosească căci se, sim
țea lipsă.

A
Primăria Capitalei a făcut un nou aran

jament foarte avantagios cu compania de 
gaz, care se obligă a scădea prețul gazu
lui și a ilumina o parte din oraș cu elec
tricitate. Noul aranjament este făcut pe 
15 ani.

Doctorul DRUGESGU
de la spitalul Filantropia

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

CALEA PLEVNEI 12 bis.
In dosul Băilor Ekrid.

BULETIN ADMOSFERIC
Institutul Meteorologic

București 10 Ianuare st. n. 12 ore <}tua 
înălțimea barometrica la 0°.766. 5 
Temperatura aerului. — 7. 3.
Vântul slab de la NE.
Starea cerului acoperit. 
Temperatura maximă do eri —5°.

» min. de astă-^i —10°.
» la noi a variat între4-2° și—li

Eri și astă-zî timp închis și frig. Barometru 
scade de astă-zi dimineața.

A nins în unele localități din țară.

bibliografie"
S’a primit la redacțiune : «Exerciții oi 

tografie pentru usul școalelor secundare 
conform principiilor stabilite de Academi 
română», de At. Popescu profesor la licet 
real din Brăila. Ediția II, 1894.

Acte și documente din Corespondența diplc 
matieă a lui Mih. Cogălniceanu,—publicate d 
Vasile M. Cogălniceanu. — A ieșit de us 
tipar și fascicula IV-a volumului I.

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

Introducere la Economia politică.
Lecțiune de deschidere a cursului ținut 1 

facultatea de drept din Iași,—de N. Basilesci

Memoriile D-șoarei Felicia Batiu.— Vandalii 
mul din Turda.—Tipografia « Voința Națională) 
Edițiunea Lligei culturale, secțiunea Olt. Prețul 
leii 50 b.

Va apare peste câte-va dile
In editura librăriei Sfetea din București, Foai 
Ilustrată pentru Familie,

„VATRA”
Sub direcțiunea

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

j! ||A eșit de sub tipar romanul „Dan“ de d-ni 
Vlăhuță, un frumos volum, asupra căruia voi 
reveni.

Rgspundător pentru redacție Ion Slavici.

Doctorul RAPPAPORT
Specialist în boale de copii

STRADA CARAGHEOKGHEV1C1 No. 5 
Vis-ă-vis de Banca Națională 

Consultațiuni de la 4—6 p. m.

LABORATORUL DE CHIMIE
„AURORA»

Brăila— Strada Regală No. 86. — Brăila.

NAE FELICIAN
Situat în colțul Str. Plevnel, 12 bis

Onor. Public va găsi tot d’a una mâncările cei 
mai gustoase cald? $ -- 
beuturî alese. Xi icni

Fretnr* W*
Se primesc și

Cartela de 30 e
fără deosebire, ans*

Onor. Public m -■
r :ciii a < s#
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55 CARAGIALE“
$ ÎNTREPRINDEREA

JJ M I H A LC E A“
TUNELUL OTELULUI UNIVERSAL (GABROVENI)
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£

BERE DE LUTHER CALITATE SPECIALĂ.- 38IZELURÎ ALESE.— POPICÂRIE DE SALON

SERVICIUL DE CAFENEA

NOTE MUZICALE Șl LITERE CYRILICF PENTRU CĂRȚI B1SERICESCI

§ Preciurile obicinuite în toate berăriile populare din Bucuresci.

ii rURSmiRl COMPLECTE PENTRU LNSTAUȚll'XI SOI DE STÂB1UMEME TIPOGRAFICE

*«w/»osîJwi ,tî olisenl din ^nuilcHcnt.

MAȘINI NOUI

SIN FABRICA

PARIS

FRANȚA
GERMANIA

SI

ITALIA

T
PESTE 30,000 MATRIȚE ORIGINALE

DE D1FBRITS CARACTERE

LATINE, GERMANE, RUSE, BULGARE, GRECE, EBRAICB

COLECJTUNI NOUI DE ORNAMENTE

BOGAT ASORTIMENT IN LITERE 
Z>K

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

C L I Ș E R I E
ULTIMUL SISTEM IN METAL SI GALVANOPLASTIE

UNII DE METAL, TĂIATE SISTEMATIC

REGLEȚl, QUADRAȚÎ ȘI TOT FELUL DE ALBITURÎ

T f » ♦ * ♦ 
i 
I 
I 
ă
*

Prețurile Stabilimentului «unt cu 25 */, mat eftine de căi ale tuturor fabricilor din streiuătate, osebit 
de spesele de vamă și transport.

IKS' Se primește In schimb material reeliiu ca prețuri arantaglise *£aj 1 p3T Condițtunl favorabile In plăți "^11

U e5t1*

s

i CEL MAI SUPERB CADOU DE CRĂCIUN Șl ANUL NOO t 

| GOLECTIUNEA REVISTEI g
(AMICUL C O P I I L O R 8
I -â^TSTZX xe©l—S2-ss S
î DOUfi VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT 1

I Având peste 400 de tablouri I! — Cu preț de 10 lei |
S Aceste volume conțin: Un romanț pentru copii, scris de D-ra Julia B. Hasdeu; Un cântec de leagăn (cuvinte c?
S de D-ra Julia B, Hasdeu, musica de G. Stefănescu, profesor de conservator); o mulțime de nuvele, istorioare, 
a povești, basme, anecdote, descrieri devoiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigme, etc. L* 
| Depus spre vîntjare numai la librăria I. V. SOCEC.



A APARUT
*

și se află de vânzare la toate librăriile, chioșcurile și la 
toți vânzătorii de ziare din țară

CALENDARUL LIGEI
PENTRU

IJIHTEâ CULTURALA A TUTUROR ROMANILOI
ILUSTRAT

— z

cu

PORTRETELE PREȘEDINȚILOR SECȚIILOR LIGEI DIN ȚARĂ
PRECUM ȘI O FOTOGRAFIE REPRESINTĂND

INAUGURAREA BUSTULUI LUI MIHAIL KOGÂLNICEANU
PARTEA LITERARĂ ESTE DATORITĂ DOMNILOR

V. A. Urechiă, De la Vrancea, Vlaliuță, Th. D. Speranția
Nîcolae Ținea, Cornelia din Moldova, N. Rădulescu-Niger, Artur Stavri, St. Periețeanu-Bude 

AI. Macedonsky, I. Rusu Șirianul, C. I. Tudor, Gr. 1. Holban-Lear, 0. Carp
Colonel Gh. Boteanu, Th. M. Stoenescu, Traian Demetrescu, De la Căscioare, și alții

PRECIUL UNUI ESEMPLAR 1.50, DE LUX 2 LEI

.. ■

. DEPOSITUL
LA

TIPOGRAFIA THOMA BASILESCU, BULEVARDUL ELISABETA No. 111.

BUCURESCI


