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kpropiindu-se sfîrșitul anului, rugăm 
aceia dintre abonați! noștri, cărora 
ixpiră abonamentul la 31 Decemvrie, 
?i-l reînoiască cât mai curând, pentru 
expedițiunea să se poată fiice re

al.
deducem de la 1 Ianuarie abonamen- 
și pentru țerile învecinate cu Ro- 

nia la 30 Ie! pe un an, 15 lei pe o 
letate de an și 8 lei pe un pătrar 
an.
lugăm dec! cu atât mai vîrtos pe 
tori! noștri din România să stăruie 
ître amicii și cunoscuții lor, ca să 
sprijinească în greaua noastră între- 
îdere.

Administrațiunea.

TRĂDĂTORII
•unt, așa sa ijisîn coloanele guver- 
lentaluliu „7 ar«“, trădători aceia, 
3 au «înăbușit ori-ce avânt al Ro
ților din Transilvania».
Lventul na fost însă înăbușit. Ni- 
11 dar nimeni in lumea aceasta nu 
susține, că e aci! la Românii de 

te Carpați avânt mai puțin de câta 
înainte de aceasta cu doi, trei, cinci 

dece ani. Avântul deci nu a fost 
bușit, ci a crescut, a crescut mereu, 
ijuns la niște proporțiuni îngriji
te.
su poate deci să lie vorba de tră
iri, care au înăbușit avântul, ci nu- 
î de trădători, care au voit să-l în- 
aișe.
line a voit să-l înăbușe ?
lai nainte de a intra în discutarea 
stei întrebări, ași dori să știu, dacă 
tenii scrietorilor de la „ îar«“, ai 
>r de la „Timpul11 și de la „Cons- 
ționalut sunt ori nu de părere, că 
i oportună o asemenea discuțiune. 
foi mai aștepta deci âncă cate va 
, și numai apoi vor aduna elemen- 
de judecată, cu ajutorul cărora ci- 

rii ei ânși-și voiu pute să-și formeze 
ărere lămurită în cestiunea aceasta, 
te mai elice în coloanele guverna

mentalului «Țara», că «singuri libe
ralii naționali între toate partidele și 
singură „ Voința Naționala11, între toate 
«tiarele noastre au făcut excepție de la 
regulă vîrînd zizania între Români, îm
părțind pe lângă laude injuriile și dis
tribuind tocmai ei testimoniu de pa
triotism».

E adevărat1, că sirguri naționalii-libe- 
rali și singură „ Pozwta Naționala1 a 
vîrît zizanania între Români ?

Nu voiu discuta nici cestiunea aceasta 
mai nainte de a mă fi încredințat, că 
patronii organelor guvernamentale so
cotesc oportună o asemenea discuțiune.

De o-cam-dată mă mărginesc la câte
va constatări neîndoioase.

Timp foarte îndelungat, și pe câpjJ, 
conducea afacerile publice ale Rofoâ- 
niei, și după-ce s’a retras în viața pri
vată, ba chiar și după-ce a murit, re- 
posatul Ioan C. Brătianu a fost denunțat 
drept autor intelectual și conducător 
tainic al mișcării naționale române de 
peste Carpați. In coloanele mai multor 
diare din România și mai ales în co
respondențe trimise «Jiarelor din străi
nătate de aici din București s’a tjis 
mereu, că întreaga mișcare.română din 
Ardeal e pusă la cale de aici din Ro
mânia.

Tot ast-fel a fost denunțat și d-1 D. 
Sturdza, actualul șef al partidului na
țional liberal. Nu de mult, ci abia 
acum doue-trei luni de dile s’a făcut 
în coloanele «Constituționalului» insi
nuarea, că fruntașii partidului național 
român din Ardeal primesc ordinul de 
la d-1 D. Sturdza și că liberalii națio
nali sunt de vină, dacă guvernul din 
Budapesta prigonește pe Românii de 
peste Carpați.

Nu o dată, ci de numerate ori, eu 
am fost denunțat drept agent „colecti
vist11, drept emisar trimis de guver
nul liberal național în Ardeal, ca să 
agitez printre Românii de peste Car
pați. In urma acestor denunțări am 
stat un an de dile în temniță: în urma 
acestor denunțări a trebuit să-mi pă
răsesc țara.

Nu odată, ci de nenumărate ori „ Tri
buna11, acum suprimată, a fost preserr 
tată drept un organ „colectivist.

Toate aceste sunt lucruri de toți 
știute, pe care nu mai am să le dove
desc și prin citate din organe de pu
blicitate ori din discursuri rostite fie 
în întruniri publice, fie în parlament.

înțeleg deci pe apărătorii de la «Con
stituționalul» ai guvernului, care spu
neau, că instigațiunile liberalilor sunt 
adevărata causă a prigonirilor, pe care 
le sufăr Românii de peste Carpați. Are 

să mă ierte și Dumnezeu, și lumea, 
dacă voiu căde în păcatul de a crede, 
că noi toți, care am fost loviți în fel 
de fel de chipuri, dar fără de cruțare, 
loviți am fost, fiind-că guvernul țării 
noastre ne socotea agenți ai unui stat 
vecin. Cum ași pute să scap de păca
tul acesta, când în atâte rînduri am 
fost împins spre el ?

Ași înțelege dar, ca cine-va în lumea 
aceasta să le (Jică liberalilor naționali: 
sunteți niște nemernici, fiind-că ați îm
pins pe frații noștri spre o politică ne
norocită, în urma careia au să sufăre 
cele mai grele asupriri, fără-ca voi să 
le puteți veni într’ajutor, i-ați îmbăr
bătat să meargă înainte, i-ați exaltat, 

*t-ați mânat la exces și acum nu mai 
voiți să știți nimic despre dânșii.

Ași înțelege-o aceasta și ași ști ce 
am să răspund.

Stau insă uimit, când după denun
țările ce s’au făcut pân acum, li se a- 
runcă liberalilor naționali în față acu- 
sarea, că sunt trădători, fiindcă au 
înăbușit avântul Românilor de peste 
Carpați.

Cum vine insulta aceasta chiar acum, 
când partidul național liberal s’a expus 
cu toată hotărîrea în cestiuneă Româ
nilor din țerile coroanei ungare ?

Sunt lucruri, pe care toată lumea le 
știe, dar nu-I vine nimănuia la soco
teală să le spună fără de încongiur.

Un asemenea lucru e adevărul, că 
actualul guvern al României a voit în 
toată sinceritatea, dar nu a putut sa de
termine pe Românii de peste, Carpați, a 
se abate de la politica lor tradițională.

Din contra,văijându-se strîmtorați între 
doue guverne, cel ungar și cel român, 
Românii din țările coroanei ungare s’au 
îndârjit și aii căutat alianța cu Slovacii 
și cu Serbii, de care mai nainte se fe
reau. Ast-fel în timpul celor din urmă 
câți-va ani de $ile situațiunea din Ar 
deal s’a înăsprit și astă-țli resolvarea 
prin bună învoială a cestiunii române 
e cu mult mai anevoiasă decum era la 
1888.

Acesta, e politicește vorbind, resulla- 
tul acțiunii nesocotite a actualului gu
vern român în ceea ce privește cestiu
nea ardelenească, un resultat cu desă- 
vîrșire compromițător, în urma căruia 
posițiunea actualului guvern român a 
devenit nesuferită.

Urmarea fir^iscă ar fi ca cei ce aii 
voit, dar n’auwiiuț, să recunoască în 
toată sincerjffiea adevărul și să se u- 
nească fărpffie reservă, cum mulți din
tre coQ^iv^ori s’au și unit, cu națio
nalii l^erali, »c&re jiu aft voit nici odată 



să determine de aici din România po
litica Românilor de peste Carpați.

în loc înse de a face aceasta, con
servatorii de la „Țarco se pregătesc 
de oposițiune, se întorc la politica de 
la 1887—1888 și încep din nou să îm
pingă spre iredentism.

E proastă și această politică, de oare-ce 
Românii de peste Carpați nici spre ire
dentism nu se lasă să lie împinși: ei 
aii politica lor tradițională, de la care 
nici hăis, nici cea nu se abat.

loan Slavici.

APRECIERI FRANCESE

Revue bleue publică un articol relativ la 
cestiunea românească, pe care îl reproducem 
și noi pentru cititorii noștri. Eată articolul :

«Presa francesă a semnalat în septSmâna 
aceasta, nu fără surprisă, gravele conflicte ce 
se arată în Transilvania între poporul român 
și autoritățile maghiare. De trei-ijecl și cinci 
de ani Românii din Ungaria, persecutați cu o 
brutalitate apăsătoare, tratați ca o ceată de 
sclavi a căror exterminare e hotărîtă, în za
dar invoacă, nu numai cele mal elementare 
principii de justiție și de umanitate, dar chiar 
și textul prin care diplomația pangermanistă 
i-au supus jugului oligarchiel maghiare. Toate 
drepturile aparente, pc care ie garantau Ro
mânilor pactul dualistic și legile fundamentale 
de la 1868, șutit anulate într’un mod arbitrar. 
Toate revendicațiunile și toate plângerile lor 
sunt reprimate și înăbușite printr’o crucjime 
metodică.

In luna Martie 1891, studenții eiti București 
înduioșați de martiriul fraților lor din Tran
silvania, redactează un memoriu cu scop de 
a denunța opiniei europene anihilarea siste
matică a acestei poporațiuni de trei milioane 
de oameni de către un guvern care are pre
tenții de liberalism. Ei ne arătă pe românii 
din Ungaria lipsiți de orî-ce representațiune 
parlamentară, și reduși chiar și la dreptul de 
vot, printr’o legislațiunc hipocrită; excluși de 
la toate funcțiunile publice, chiar și în orașele 
românești în cea mal mare parte; puși în 
imposibilitate de a avea o presă, și de a și 
publica revendicările, deposedați de școalele 
românești susținute prin propia lor cheltuială, 
persecutați până și pentru tisul limbei lor na
ționale, și aceasta prin disprețuirea Iegilor 
fundementale a statului Ungar. Europa era 
prea ocupată de «gambadele» b immus epis- 
copus-ulul din Berlin pentru a i mișcată de 
soarta a lor trei milioane de oprimați.

In timpul din urmă o deputațiune română 
a mers la Viena ca să remită împăratului un 
memorand, conținând plângerile transilvăne
nilor. împăratul n’a crezut cu cale să-l pri
mească, iar persecuția să dublează în inten
sitate.

Acoperițt de baionetele germanice foștii 
insurgenți de la 1848 se așteaptă Ia o impu
nitate absolută. — El nu se tem că un nou 
Paschievits trimis, nu de cătrS un țar libe
ral, ci de un țar liberator, ceea ce însemnează 
și mal mult pentru popoarele subjugate, îi va 
constrînge, ca la Debreczen la 1849, să re
cunoască egalitatea de raseTjjp demult aii 
el pretenția de a fi o rasă supeij^iră, și pe 
acest titlu îșî permit cele mal i^jrtstruoase 
violațiunî a justiției și a dreptului.**

E bine să li se pună în vedere Maghiarilor, 
că au lăsat la Vilăgos acest drept de con- 
chistă în care se schimbă încă egoismul lor, 
și să Ii se reamintească, că Ion Iluniade, Ma 
teia Corvin, Rakoczy, Pescarin citește Deak, 
Ladislau Teleki, și câți și mal câți iluștri ai 
panteonului maghiar aii fost români. — Dar 
ceea ce este și mal interesant, e întinderea 
semnificativă ce ia agitațiunea iredentistă în 
România, când se vor face încercăiile de a 
vîrî România în cercul triplei alianțe, această 
crisă va avâ o importanță internațională, pe 
care toată lumea o poate vedea.

G. Blaclîon“.NEMERNICIA
Nemernic, neajutorat, tembel, motoflete și 

imbecil sunt vorbe, care exprimă părți deo
sebite din sfera acelea-și noțiuni.

N’avem să facem analisa lexicală a vorbei 
«nemernic» în deosebi. Ne adresăm la oameni, 
care știu românește și vor fi auqlit vre-odată 
vorba vslugă nemernică^ din sfînta scrip
tură.

E nemernică sluga acea,fiind-că nu c nici cre
dincioasă, nici capabilă de a purta sarcina, 
pe care a luat-o asupră-șî.

Nemernic deci, în înțelesul comun al cu
vântului, va să cjică un om, care se apucă de 
lucruri, pe care nu vrea Î11 toată sinceritatea 
ori nu e în stare să le facă, ear nemernicia e 
scoasă la iveală îndată ee încercarea s’a făcut, 
dar n’a reușit.

«Ești un «păcătos!—îi dice Românul atunci 
celui ce a făcut încercarea,— un nemernic 1 — 
fie de rea credință, fie neputincios 1

Urma va dovedi, dacă avea ori nu d-1 D. 
Sturdza dreptate, când li-a spus actualilor 
consilieri ai Majestățel Sale Regelui Carol I, 
că sunt niște «nemernici». Oratorul va fi ști
ind multe lucruri, pe care noi nu le știm, ori 
chiar dacă le am ști, nu am putea să le spu
nem : ast fel nu ne putem pronunța cu destul 
te mei u.

Ne vor ierta înse colegii noștri de la « Tim
pul» și de la «Țara», dacă le vom adresa 
lor vorba rostită de d-1 D. Sturdza la adresa 
actualilor miniștri.

Aceasta, mai presus de toate, pentru-că ser
vesc pc cât se poate de prost causa actualu
lui guvern.

D-1 P. Carp e, pe cât știm, dus la Țibă- 
nești; are însă se se întoarcă, și o să fie foarte 
nervos, când va citi cele publicate în < Tim
pul» și în «Țara» asupra cestiunii române.

Ort și cât de reu ar fi superat d-1 P. Carp 
pe cumnatul seu d. D. Sturdza, și ori-și cât 
de mult s’ar bucura, când îl vede pe acesta 
combătut cu toată asprimea în coloanele Tim
pului» și în ale « Țării», sunt și lucruri, pe 
care șeful Junimiștilor și colegul d-loi A. La- 
hovary și D. Ionescu le pune mai presus de 
supărările sale personale. Unul din aceste este, 
ca Românii să nu fie împinși spre Rusia.

E lucru de tot anapoda, că d-1 D. Sturdza, 
care sunt acum câte-va qlile era denunțat că 
a întors frontul partidului național liberal 
contra triplei alianțe, acjl să fie denunțat c’a 
«adoptat punctul de vedere al actualului 
ministru unguresc de interne, d. Hiero- 
nymi».

încă odată : V2 pregătiți pentru oposițiune 
și începeți iar să faceți ca la 1886, 1887 și 
1888.

Dac’așa este, atunci e lucru învederat că în
cercarea n’a reușit.

O supărare stearpă
La una din întrunirile ținute in localul 

«Ligei» comitetul de acțiune al studenților 
a făcut intre altele, și propunerea, ca Ro
mânii de origine de peste Carpați, care se 
află in România, să emită cu ocasiunea 
dării în judecată a comitetului central din 
Sibiiu un protest.

Fiind invitat să-mi dau și eu părerea, 
am ijis, ca om practic, că. idea este bună, 
că Românii de peste Carpați sunt c.hiai 
datori să facă și ei ceva, dar me tem ce 
nu cum-va manifestațiunea să fie meschină 
de oare-ce sunt intre Românii de pești 
Carpați numai puțini oameni, care, iau pt 
față și fără sfială parte Ia mișcarea națio
nale ; cei multi se simt nevoiți a remărit 
in reservă.

Deși aceste lucruri au fost (lise intr’ui 
cerc intim, diacul «Țara», voind să mt 
pună in conflict cu frații mei de peste Car 
păți, a publicat un lung articol asupri 
enunciațiuniîor făcute de mine, dicend, st 
înțelege, că am dis ceea-ce nu puteau 
tjice.

Am cretjut, că nu trebiie să țin seam: 
de cele publicate in «Țara», fiind-c; 
lucruri dise în cercuri intime nu se dis 
cută în public.

Am publicat inse in coloanele «Cores 
pondențel Române» sub titlul «Memento 
un articol, în care am aretat, că reu fac' 
guvernul, când le impune Românilor d 
peste Carpați reserva nefirească, din car 
cei mai mulți dintre aceștia nu indrăsnes 
să iasă.

Citesc acum in «Țara» următoarea no 
tiță :

La întrunirea care a avut loc aseară 1. 
Ligă, d. Barbu Nicolae, profesor la liceu 
Sf. Sava, a făcut aspre mustrări d-lui Sla 
viei, pentru articolul din «Corespondenți 
Română», in care spune că guvernul exei 
cită presiuni asupra Transilvănenilor dii 
țară de la noi, cari fac cea mai mică miș 
care in favoarea Transilvănenilor.

Credem că observaținnile juste ale d-lu 
Barbu Nicolae vor servi de lecțiune d-lu 
Slavici.

lini pare foarte reu, că nu am luat part1 
la întrunirea aceasta, ca să aud lecțiune 
ce mi s’a făcut și să-mi notez bine «ob 
servațiunile juste ale d-lui Nicolae Bărbi 
(nu Barbu Nicolae), un om, pe care îl sti 
mez și ca profesor, și ca om tot-dea-un 
corect.

Mi se va ierta insă, dacă voi mărturisi 
că după a mea părere d. Nicolae Barb 
a fost prea nervos, și supărarea d-sale 
stearpă.

Ca să nu remâie stearpă, d-sa trebui 
să profite de foarte întinsele legături, p 
care le are in cercurile Românilor d 
peste Carpați, și să me facă de rușine, do 
vedind, că nu am avut dreptate, când ai 



<Țs, că se face asupra Românilor de peste 
Carpați presiune, ca să nu dee pe față a- 
deveratele lor simțîminte.

Mai ales acum, după-ce o parte din cer
curile guvernamentale pare a li dispusă 
să se întoarcă la politica de la 1886, 1887 
și 1888, o asemenea Încercare ar ave multe 
șanse de reușită.

înainte dar! Faceți-mi cele mai aspre 
mustrări, dar fiți bărbați,—și eu voiu ro
mâne rușinat, dar foarte mulțumit in colț.

I. Slavici.

ȘTIRI OFICIALE

D. I. Alexandrescu, actual ajutor de grefă 
Ia tribunalul de Mehedinți, a fost numit ajutor 
Ia judecătoria ocolului Pătărlagele din județul 
BuzSu.

— D. C. G. Stroescu, actual copist la ju
decătoria ocolului Strehaia, a fost numit ajutor 
de grefă la Tribunalul, de Mehedinți.

— D. Const. St. Demetrescu, actual ajutor 
a judecătoria ocolului Sulina, a fost permutat 
a ocolul Constanța, în aceiași calitate.

— D. loan Bălăcescu a fost numit portărel 
a tribunalul Mehedinți.

— D. Aristide Mangoianu s’a numit pe cjiua 
le i Decembre 1893 în funcțiunea de conduc- 
:or desemnator Cl. II la serviciul de geniu al 
iivisiei active.

— D. sub-chirurg Mauriciu Glatz este nu- 
nit în postul vacant de vaccinator la plasa 
dcolu din jud. Dolj.

■OOOOgOOOo—--------------

PROCESUL MEMORANDULUI
«Gazeta Transilvaniei", care ne-a sosit a dl, 

duce următoarea depeșă din Cluj :
Cluj, 7 Ianuarie st. n. — Tribunalul a res- 

>ins erl în procesul «Memorandului toate 
ecursurile, excepțiunile de incompetență și 
ererile pentru ascultare de martori și experțl. 
Jecisiunile sunt deja pe cale de a se ex- 
>eda.

De altă parte, «Gazeta» extrage din foile 
lujene următoarele amănunte despre această 
otărîre a tribunalului:

«Tribunalul dîn Cluj a pertractat Sâmbătă 
TOteștele, ce i-s’au înaintat din partea acu- 
aților în contra actului de acusațiune al pro- 
urorulul. Dintre cele 38 de proteste, în 15 se 
eagă competența, în 18 se cere ascultarea de 
îartorî, ear în cele-l’alte se cere ascultarea 
nor bărbați de specialitate și se protestează 
1 contra termenului pertractării. Tribunalul 
considerat ca întemeiate pe procedura ju- 

ecătorească singure numai protestele ridicate 
1 eontra competenței și a termenului, însS 
ici acestora nu li-a dat ascultare.—In pro- 
este acusațiî se provoacă la împrejurarea, că 
Memorandul" n’a fost subscris și ast-fel tri- 
unalul competent nu este cel din Cluj, ci cel din 
budapesta. — Față cu aceasta, tribunalul din 
tuj a hotărît, că în cașul de față dătător de 
an este locul aparițiunit «Memorandului» și 
jcuința acusaților; ast fel dară protestele în 
ontra competenței nu pot ave valoare. As- 
ultarea unor specialiști, tribunalul a hotărît, 
l nu este de lipsă, de oare ce jurații sunt aceia, 
ari au să constate, dacă în „Memorand» se 
aprinde delict, ori nu se cuprinde. Tribunalul 
respins și cererea privitoare la ascultarea 

tartorilor, de oare-ce este de prisos a cita 
e membrii conferinței (în ca~e s’a hotărît 
ucerea Memorandului), de vreme ce confe- 
:nța a dat împuternicire de a se face „Me- 
torandul» numai în cadrul legilor. — Dacă 
:usații au trecut peste marginele prescrise 
e lege, pentru aceasta numai ei au să poarte 
ispunderea".

De altă parte înse, «Pester Lloyd» în nu- 
mSrul sosit eri seară în București,cuprinde ur
mătoarea depeșă primită din Cluj:

„In urma numeroaselor recursuri și cereri 
de anulare a procesului pentru «Memorand», 
pertractarea, din causa de prevedere, nu se va 
putea ținea înainte de luna Aprilie».

NTIRI DIN STRĂINĂTATE

AUSTRO-UNGARIA
Banca austro-ungată din Viena și-a pu

blicat bilanțul. Dividenda totală este de 44 
și 3/io florini de acțiune pe 1893.

—Dietele din Dalmația, Găliția, Salzburg, 
Carinthia, Bucovina și din Vorarlberg sunt 
deschise.

RUSIA
După diarul Grajdanine, budgetul Im

periului rusesc din 1894 dă un excedent 
de venituri de aproape 10 milioane ruble.

SERBIA
O depeșa din Belgrad cu data de 10 Ia

nuarie nou anunță că (Jiarul Odjek feli
cită pe guvern și pe d-l Milanovici, șeful 
secției politicei, că au aplanat neînțelege
rile privitoare la drepturile de accise, care 
turburau relațiile cu Austro-Ungaria. Con
siliul miniștrilor, care s’a ocupat Marți de 
această chestie, a avut loc sub președen- 
ția Regelui.

— Marți s’a urmat procesul Avakurno- 
movici. D-l Avakumovici protestă contra 
reintergrărei d-lui Eristici ca membru al 
înaltei Curți. D-l Eristici n’a audit nici re- 
chisitorul, nici apărarea. După o vie dis
cuție, d-l Velimirovici a declarat că curtea 
va lua in considerație plângerile, d-lui A- 
vakumovici și ședințele se vor amâna pe 
dina 4 (16) Ianuarie.

GERMANIA
Marți, 28 corent, un ne mai pomenit 

scandal s’a petrecut la Berlin. Pictorul 
Klinger din Leipzig, simțindu-se ofensatele 
un articol al diarului «Tagblatt», s’a pre- 
sintat la redacțiunea acestui diar și a cerut 
să i-se spună autorul. Cererea i s’a refusat; 
atunci d. Klinger a bătut până la sânge 
pe redactorul ce era acolo și a spart lăm
pile. El a căutat să fugă, însă un agent de 
poliție l’a’arestat.

— Depeșile sosite din Berlin cu data de eri 
desmint toate zvonul răspândit că d. Ca
privi, Cancelarul Imperiului, și-ar fi dat 
demisiunea.

SPANIA

Cercurile oficiale din Madrid desmint 
zvonul că Anglia ar fi propus un arbitraj 
între Spania și Maroc.

Cătunul Țigănia din județul Prahova a 
fost inundat în dilele acestea în urma ru
perii unui stăvilar de moară. Nici un ac
cident mai grav nu s’a întâmplat, grație 
ajutorului dat la timp.

Doamna Lucaci, care se află de câte-va 
dile in capitală, va pleca în dilele acestea 
la Pesta, unde se află soțul seu d-l Dr. 
V. Lucaci. instalat la spitalul Crucea- 
Roșie.

♦
O grevă a isbucnit la atelierul tipografic 

al căilor ferate, de curînd înființat.
In diua a treia de Crăciun, lucrătorii 

n’au mers dupe amiailă la lucru. De aceea, 
directorul atelierului a decis darea afară 
a unora din lucrători. Cel-lalți aii refusat 
atunci să mai lucreze.

D-l Căpitan Dymolescu dăruind Ligel 
mai multe exemplare din scrierile sale, 
Comitetul central al Ligei ii arată mulțu
mirile sale.

♦
Instrucția crimei din strada Senatului 

până acum nu a putut procura nici o do
vadă temeinică în contra lui Paduraru. E 
probabil că Pădurarii in curînd va fi pus 
în libertate.

D-nii Răsvan și Cataitis, exploatatorii 
morii cu aburi a d-lui W. Țenov, și top- 
tangii de manufactură Misirliu și Scher, au 
fost declarați în stare de faliment de către 
tribunalul de Brăila.

Pasivul celor d’intâiu este de 200 mii de 
lei, iar al celor din urmă de 400 mii lei.

Diarcle din Brăila anunță, că făliți ar fi 
depuși deja.

♦
România militară anunță, că ofițerii de 

toate armele și gradele care urmează a se 
retrage din armată sau din causa limitei 
vîrstei de serviciu, saiî a serviciului, sunt:

8 generali;
5 coloneii, din care 3 de infanterie și 

câte unul de cavaldrie și intendență ;
1 locotenent-colonel de infanterie;
2 maiori de infanterie;
11 căpitani, din care 8 din infanterie și 

câte unul din cavalerie, intendență și ad
ministrație.

De altă parte, iată cum s’aiî întomit ta
blourile de înaintare la alegere pentru ofi
țerii superiori :

Infanterie. De la maior la lt.-colonel : 
Dăm ian Dumitru, Orleanu Gheorghe, Ra
dulescu Atanase, Crasan Constantin, Cocea 
Dimitrie, Corvin Gheorghe, Teiseanu Gheor
ghe. - - De la lt.-colonel la colonel: Bol- 
descu Teodor, Rădulescu Vasile, Gheorghiu 
Const., Georgescu Beresteanu Const., Pa- 
vlo Alexandru.

Cavalerie. — De la lt-colonel la colonel: 
Zosima Grigore și Lambrino Alexandru.— 
De la maior la lt.-colonel: Danielopol 
Gheorghe, Vițu Ioan și Constantinescu Ni- 
colae.

Artilerie. — De la lt.-colonel la colonel: 
Perticari Ion.—De la maior la lt-colonel: 
I. Boescu, A. Drăgulănescu, A. Zăhăreanu, 
I. Dragomirescu, L. Drăgoescu.

Geniii. — De la lt.-colonel la colonel: Bo- 
teanu. — De la maior la lt.-colonel : D. 
Teodoru, M. Cruțescu și G. Ionescu.

Flotilă. — De la maior la lt-colonel: I. 
Ieremescu.



„ Desnaționalisarea'*
— Dare de seami —

Este titlul, pe care-1 poartă un capitol 
dintr’o importantă scriere de politică, a- 
părută de curind la Paris. 1) Autorul ei.d. 
I. Novikow, este un screitor rus, care deja 
mai de mult se ocupă cu studierea mani- 
festațiunilor politico din punct de vedere 
științific și pe care-1 preocupă de aproape 
și în deosebi desfășurarea principiului de 
naționalitate, — chestiunea politică de că
petenie a veacului nostru. întâia sa luc
rare, Politica internațională, este aproape 
exclusiv o cercetare minuțioasă asupra a- 
cestei chestiuni, care se află pe larg și in 
amănunt tractată și în ceapresentă. Luptele 
dintre societățile omenești, o manifestație 
și ele a luptei pentru existență dintre vie
tățile din lume, studiată de Darwin, sunt 
privite de d. I. Novikow sub diferitele lor 
aspecte și sub toate fețele pe care le îm
bracă : lupte pe terenul economic, lupte 
pe terenul intelectual, lupte pe terenul 
sentimentului.

«Desnaționalisarea» este, după d. I. Novi
kow, o manifestațiune a luptelor intelec
tuale, care numai de puțin timp au început 
să urmeze căi paralele cu luptele politice 
dintre societățile omenești. Privind ast-fel 
desnaționalisarea, d-1 I. Novikow o ur
mărește de aproape și ’și ilustrează stu
diul cu nenumărate exemple. Remarcabil 
este, că acele exemple sunt trase mai in 
deosebi din cele ce se petrec in Rusia și 
în Ungaria. Politica de maghiarisare este 
a<Ji aceea asupra căreia mai bine se pot 
face studii despre desnaționalisare. Pro
testările de liberalism ale Maghiarilor nu 
mai amăgesc pe nimeni și cugetătorii se 
adresează la ei spre a vedea mersul «po
liticei de violență», cum numește d-1 No
vikow politica Statelor, care urmăresc des
naționalisarea unor supuși ai lor. Ast-fel 
cu atât mai mult, studiul d-lui Novikow 
despre desnaționalisare se potrivește cu 
șliarul noștru. De aceea vom resuma aici 
capitolul pomenit din opera scrietorului 
rus.

*
Desnaționalisarea are de scop înlesnirea 

pentru stăpânitorii din statele eterogene 
să tragă de la popoarele, care prin felun 3 
împrejurări s’aiî aflat dominate, toate i >- 
loasele, pe care le dă cui-va dominațiunea. 
Cât timp nevoile intelectuale au fost mici 
pentru societățile omenești, cât timp civi- 
lisațiunea nu deșteptase conștiința in masse, 
stăpânitorii puteau lesne trage foloasele, pe 
care le procură administrația, și nu aveau 
nici interes, nici nevoie să se preocupe 
mai departe de starea popoarelor. Când 
insă, civilisația înaintând, a fost primejdie 
pentru stăpânitori, ca popoarele să nu se 
mai lase ușor a fi exploatate, mai ales a- 
tuncî când împotrivirea lor firească la ex
ploatare se îmbina și cu deosebirea de 
rasă, stăpânitorii aii recunoscut necesitatea 
omogeneității Statului, pentru ca domina- 
țiunea lor să fie și mai lesnicioasă și mai

1). Les luttes entre Ies socictes humaines et leurs 
phases successive.? par I. Novikow. Paris. 1893. 

puțin periclitată. Atunci, au pornit să rea- 
liseze prin ori-ce mijloace omogeneitatea 
și în Statele eterogene s’a născut politica 
de unificare, de contopire a tuturor po
poarelor, prin asimilarea celor dominate 
cu națiunea din care s’au scos stăpânitorii. 
Desnaționalisarea era atunci inventată.

De oare-ce omogeneitatea poporațiunilor 
nu se poate căpăta numai prin unitate de 
limbă, ci ea trebue urmărită și in alte ma- 
nifestatiun! psihice, adecă religiunea, ideile 
filosofice, artele, instituțiile, moravurile, 
dreptul, obiceiurile, — pe toate aceste te- 
rene de cultură s’a început lupta stăpâni- 
torilor contra popoarelor dominate.

Mijloacele întrebuințate au fost de doue 
feluri:

In contra celor stăpâniți, mijloacele au 
fost și sunt: pedeapsa cu moarte, ame
nințarea cu moarte, închisoarea, răpirea 
libertății economice, răpirea drepturiloi 
politice și a beneficiilor guvernării.

In favoarea dominatorilor, mijloacele de 
întărire in luptă sunt: Socialismul de Stat, 
privilegiile, monopolurile, favorurile.

Ast-fel, în lupta intelectuală a desnațio- 
nalisănl s’au îmbinat strîns lupta pe te
renul cultural cu aceea pe terenul econo
mic. Cu cât dominații vor fi fost, mai să
răciți, cu atât mai lesne vor ti fost topiți 
în națiunea dominantă, ajutată in toate 
chipurile de Stat.

Ast-fel, lupta a pornit pentru suprima
rea limbei, ideilor, sentimentelor naționa
lităților dominate.

** *
Limba este un instrument de propagandă 

intelectuală, de care stăpânitorii nu s’aiî in
teresat de loc cât timp nevoile intelectuale 
ale poporului n’aiî fost mari. Popoarele 
stăpânite aveau să plătească dări stăpâni
torilor și atâta ajungea. Stăpânitorii s’are- 
tau adese chiar dușmani deșteptării po
poarelor și nu căutau să întindă între ele 
limba lor proprie, de teamă ca nu cum-va 
odată cu aceea să se întindă și ideea de 
independență. Gestiunea limbei a dobîndit 
însemnătate mare, numai de când s’a în
tins instrucțiunea și de când stăpâniți!, 
desvoltându-se în limba lor proprie, s’au 
depărtat și mai mult de stăpânitori, pe care 
deja nu-i puteau iubi din causa presurării.

Procedeurile pentru a impune stăpâni- 
tului limba stăpânitorulul sunt de obște 
o mărginire a drepturilor civile și politice 
ale stăpânitului, apoi socialismul de stat 
in favoarea stăpânitorulul. In ce privește 
limitarea drepturilor civile și politice, ea 
nu se face prin legi de-a dreptul, ci pe 
cale piezișă, prin administrație. Guvernele 
moderne, chiar cele asupritoare, aiî un 
rest de rușine, care le împinge la ipo- 
crisie.

In Rusia, polonezii nu pot cumpăra sau 
lua in arendă moșii în provinciile apusene. 
Ei nu-și pot vinde moșiile de cât Rușilor 
ortodox!. In Alsacia, pe cale administra
tivă s’a decis că nu poate fi doctor cel ce 
n’a învățat medicina în Germania. Pentru 
deschiderea de școli este nevoie în Unga
ria de învoirea guvernului, care, prin cir
culari confidențiale, ordonă autorităților 
administrative să nu o îngădue unor cate

gorii de alogeni. Ga exemplu, d-l Noviko 
dă greutățile avute de Croați pentru a- 
deschide universitatea lor din Agram. Di 
parte-ne, putem adăoga alte exemple ni 
meroase relative la refusul de a permi 
Romnilor să deschidă gimnasii în Arde 
și Banat, cum și mai mult încă, confisc 
rea unora din gimnasiile mai de mult de 
chise. Apoi, adesea stăpânitorii impun linii 
lor pe inscripțiile publice, și chiar nume 
stăpâniților trebue traduse în limba stăp 
nitorilor, dacă voesc să trăiască nesup 
rați.

Insă, cel mai întrebuințat mijloc de de 
naționalisare in privința limbei este soci 
lismul de stat.

Dacă Petre ia pe ascuns banii lui Pavi 
comite un furt; dacă ii ia cu sila, corni 
un act de tâlhărie. Dar dacă Petre face 
lege, în puterea căreia Pavel e obligat si 
dea o parte din veniturile muncei sale, 
chiamă că Petre practică socialismul 
stat. Guvernul stăpânitorilor aruncă ta 
mari asupra stăpâniților, pentru ca să d 
subvenții institutelor de cultură și alb 
în folosul și in limba stăpânitorilor. ' 
alte cuvinte, eu plătesc pentru intreținer 
unei Universități, de pildă, la care nu i 
duc, pentru ca o clasă de oameni să p 
tească instrucțiunea în realitate, mult n 
eftin decât ea valorează. Ma departe, j 
blicațiile științifice subvenționate de St 
trupele de teatru subvenționate de Stat, 
decă plătite in cea mai mare parte cu 1 
nii stăpâniților, întrebuințează numai lire 
stăpânitorilor. Așa in Ungaria, așa in 1 
sia. Insă socialismul de stat se mani te 
mai ales in școală. In multe părți, instri 
ția superioară și chiar cea medie și j 
mară se predau numai în limba stăpâni 
rilor; iar dacă stăpâniți! fac și ei șei 
guvernul, dacă nu le poate impedica d 
chiderea, găsește mijlocul de a le degra< 
refusând să accepte de bune diplomele 1 
Acele școli nu au deci elevi și cad. f 
Statul face mai mult încă, vine iu aju 
rul școalelor sale pe cale legislativă, 
poate de pildă decreta instrucția obliga 
rie și acordă avantaje celui care a înve 
carte in școlile stăpânitorilor — scutiri 
armată, scurtări de termen, etc.

Maghiarii aiî dus obligativitatea instr 
ției, ca mijloc de desnaționalisare, pi 
la cel mai depărtat punct unde putei 
dusă. Legea kisdedovourilor, care obligă 
copii să urmeze de la virsta de 3 ani 
șalele de asii, unde li-se va preda înve 
tură maghiară, este cea mai aspră mesi 
legislativă luată contra stăpâniților de 
tre stăpânitori. De altcum, tot Maghiarii 
găsit mijlocul să aplice în vremea noas 
și barbarul imposit in natură, odată a; 
cat creștinilor de către Turci, adică «< 
ma copiilor», pin care se recrutau aj 
enicerii. Pentru ca să sporească nume 
celor ce vorbeau ungurește, care adi si 
numai 5.500.000 față de 11.100.000, c 
vorbesc românește, nemțește, slovăne 
și serbește, Maghiarii au recurs la un r 
loc aproape identic. Orfanii slovaci s 
răpiți din țara lor și duși în Alfoldul i 
gureșe, unde învață limba stăpânitorilo 
ca și enicerii, devin cei mai mari dușm 
ai naționalității lor.



CORESPONDENȚA ROMANA

In afară inse de Socialismul de stat stă- 
pânitorii ad și alte mijloace de a face să 
se întindă limba lor în dauna limbel stă- 
pâniților. — Ei pot oferi și oferă favoruri 
celor care știu limba lor, monopoluri, pri
vilegii, decorații, onoruri. Apoi, legislația 
favorisează și ea limba stăpânitorilor. In 
Varșovia, justiția se dă in rusește; in 
India, ea se dă în englezește ; în Ungaria, 
în limba maghiară, deși legea de naționa- 
tăți glăsuește altminteri. — Firește, limba 
stăpânitorilor fiind ast-fel privilegiată, toți 
cei care au nevoie de justiție trebue să 
invețe acea limbă, a căreia propagare se 
activează ast-fel.

** ♦
Având guvernul, stăpânitorii au nenu

mărate mijloace la îndemână pentru a 
propaga desnaționalisarea prin limbă. E! 
pot limita drepturile firești ale stăpânirilor, 
pot practica Socialismul de stat, își pot 
reserva lor și la ai lor toate privilegiile și 
beneficiile administrației.

In statele absolutiste, stăpâniți! n’aiî alt 
mijloc de scăpare decât forța. Aceasta s’a 
și întrebuințat adesea; în 4830 și 4863 de 
Polonezi contra Rusiei; în 1848 și 4859 de 
Italieni contra Austriei.

Dar în statele constituționale, autoritatea 
aparține numărului; și foarte adese, cum 
de pildă în Ungaria, numărul îl formează 
stăpâniți!, iar nu stăpânitorii. Totuși, prin 
procedeuri de înșelăciune și de forță ljru- 
tală, stăpânitorii avend guvernul, isbutesc 
a-și forma factice și majoritate în parla
mente.

Vom vede intr’ un numer viitorce mijloace 
arată d-1 Novikow că întrebuințează în 
acest scop stăpânitorii. — Această parte a 
studiului cl-sale e întemeiată în deosebi pe 
acele practicate in Ungaria.

O BĂNUIALA
In ddelc trecute s’a pornit din Blaj spre 

Jluj peregrinagiu, de profesori cu elevi. Dr. 
Tossu din Blaj și cu alțî doi profesori s’au 
ius să visitese Clujul și minunățiile sale, și au 
arat după denșil vre o 30 școlari nevinovați.

Eu am mal audit de peregrinaje. Creștinii 
ie duc să visitese mormentul lui Cristos în 
erusalim. Mahomedanii călătoresc în masse la 
decca spre a se închina la Caaba. Ba mat 
tiu și peregrinaje de altă natură. Ast fel 
Jngurii călătoresc în tot anul la Turin spre 
l se închina sfântului lor, revoluționarului 
Cosuth. Cunosc chiar peri grinage și malsfinte. 
n România în tot anul se duc la mormentul 
nT C. A. Roseti, la locul de odihnă al lui I. 
Irătianu și al lui M. Kogălniceanu.

Toate acestea le pricep, au un scop ; pe 
le o parte de a venera memoria unul perso- 
agid, caie prin ideile sale a luminat o lume 
au o părticică din ea, pe de alta pentru a 
ădi cultul acelor mari bărbați și prin urmare 
1 ideilor, ce el profesau, în inimile genera- 
iunilor tinere, viitoare.
Toate bine, perfect.
Dar pelerinajul profesorilor din Blaj ? Ce 

ost a avut ? La ce s’au dus să se închine ? 
)e geaba caut a găsi un obiect ori o per
sană, pentru care dascălii Blajului ar fi putut 

avea vre-un cult oare-care, fie și unul intere
sat. Și me miră lucrul acesta cu atât mai 
mult, cu cât știu, că locțiitor al Mitropolitului 
în Blaj este d I. Micu Moldovan, ale cărui 
sentimente de românism adevărat nu e posibil 
și nici permis a le pune la îndoială. D. Mol
dovan a trebuit să știe de acest pclerinagiu 
și a trebuit să se facă cu a sa învoială și a- 
probare.

Atunci, care era scopul acelei foarte deo- 
chiate călătorii spre Cluj, cel care n’are altă 
însemnătate pentru Românii ardeleni, de cât 
de a fi trimis o pleiadă întreagă de Români 
sdravenl în temnițele Seghedinulul sau ale 
Mațului ?

Posibilitatea unei înțelegeri cu Ungurii în 
condițiile de ații ale poporului român de a- 
colo, este cu totul înlăturată, pe câtă vreme 
d. Moldovan veghează asupra intereselor Mi
tropolii din Blaj. Atunci încă odată, care e 

’ adevăratul motiv al acelui pelerinagiu ne mai 
pomenit ?

Fi-va poate vre-un motiv științific? Dorul 
de a arăta elevilor resultatele progresului o- 
menirii ? Dar pentru ce să cauți toate acestea 
la Cluj și nu în București? Și n’ar fi fost le- 
sultatele unei căletorii în capitala noastră de 
o mie de ori mai considerabile ? Ca adevărați 
dascăli români pentru ce n’au gândit un mo
ment la aceste resultate menite a lega inimile 
unei generațiuni tinere ardelene de trunchiul 
cel puternic al românismului?

Nu, nu, nici aceasta nu o putem admite. Nu 
visitarea museelor ori a altor instituții de cul
tură a putut fi adevărata causă a perigrinării, 
acestea n’au fost de cât un pretext.

Ia să încercăm a cerceta, ce a putut îm
pinge pe Blăjerii la un asemenea pas ?

In numărul trecut al acestei fol am arătat 
îndoelnica și nechibzuita atitudine a «Gazetei 
Transilvaniei» față de un partid din România. 
Ei bine, în aceleași ape se scaldă și Unirea 
din Blașiu. Găsește, că e cu minte lucrul, de 
a deschicje un foc aspru în contra șefului li
beralilor de la noi, pentru că acesta a crezut 
nimerit a spune, că dacă pentru Românii ar- 
deledi s’ar aplica conștiincios legea de naționa
lități, ei poate ar renunța la autonomia Tran
silvaniei.

Și noi suntem de avisul «Unirii». Și noi sun
tem convinși, că garanția cea mal puternică, 
singura garanție pentru egala îndreptățire a 
n: tonalităților din Ardeal este tocmai auto- 
n mia Ardealului.

D-1 Sturdza s’a putut un moment înșela. 
Dar pentru aceasta, de ce atâta animositate 
din partea „Unirii*. Nu cum-va „Unirea* cre
dea, că șeful liberalilor de aici are să intervie 
pentru Transilvăneni fără a-I întreba pe el ?

De ce dar atâta dușmănie? De ce nemul
țumirea aceasta în contra dlui Sturdza, pen
tru că acesta și-a ridicat vocea în favorul 
subjugaț/lor ? Pentru a da o armă gazetelor 
guvernamentale, să atace cu mai multă furie 
inițiativa luată de d. Sturdza ? Pentru a servi 
de instrument, cu ajutorul căruia Timpul ar 
voi să lovească în liberali ? Este asta pru
dență ?

Și acum, dacă apropiem faptele, atitudinea 
dușmănească a Unirii cu peregrinagiu! de la 
Cluj și ținend cont de șeful român din Blaj, 
nu putem conchide de cât următoarele :

Cei din Blaj, sferile politice de acolo, au 

uitat pentru moment, că destinele românismu
lui din Ardeal sunt încredințate comitetului 
național din Sibiu, singurul autorisat a lucra 
în numele poporului nostru. Și uitând Blăje- 
nil aceasta, s’au lăsat a fi mânați de un cu
rent, care ’șl are obârșia și pornirea din Bu
curești și voiesc acum a determina o mișcare 
într’un sens cu totul opus vederilor comitetu
lui din Sibiu.

Nici un moment nu vreaîi să susțiu, că in
spirația, sub influența căreia s’a înscris în 
«Unirea» și s’a călStorit la Cluj, n’a provenit 
din curată inimă românească. Nu, dar mișca
rea, ce Blajul vrea să determine, poate pro
duce o zăpăceală în atitudinea Românilor 
transcarpatini. El, asta e condamnabil. Ro
mânit transilvăneni au organele lor legale 
constituite și însărcinate cu conducerea poli
ticii poporului de acolo. — Acele organe au 
dreptul de a lucra în o direcție sau alta. Pe 
când comitetul național păstrează aceeași ati
tudine reservată și politicoasă față de toate 
partidele noastre politice, pentru ce «Unirea» 
și cercurile conducătoare din Blaj n’ar urma 
aceeași tactică ? Amestecul lor în afacerile 
noastre ne dă de bănuit și peregrinarea la 
Cluj o considerăm ca un efect al unei inspi
rații de aici, de la noi. «Unirea*, care pro
testă în contra amestecului d-lui Sturdza în 
afacerile transilvăneștî, să ne permită să pro
testăm și noi în contra încercării, ce face, de 
a să abate din calea politică indicată de 
conferența delegaților Românilor adunați la 
Sibiiu. «Lupta Națională».

DIVERSE
O logică

O interesantă scenă s’a petrecut la o gară 
dintr’nn oraș din Germania, cu ocasia ple- 
c ării trenului. Un țSran venea în fuga mare 
mare, cu gândul să se urce în tren, care în
cepuse deja să meargă. El să încearcă să se 
urce pe scara unuia din vagoanele cele din 
urmă, dar e împiedicat de conductor. Țe- 
nul înfuriat apucă pe conductor de mijloc și 
’1 ținu locului : „Dacă nu merg eu, nici tu 
nu ai voe să mergi!» Și in adevSr, în mij- 
local hazului publicului rSmaseră în gară, și 
țeranul și sonductorul. N’a lipsit înse că ță
ranul să fie pedepsit pentru logica sa.

Cel mai mare câne din lume

«Lord Butte» se numește patrupedele care 
aspiră să fie cel mai mare câne din lume, și 
a și fost proclamat de atare la cea din urmă 
exposiție de câni din Londra. E de rasă ber- 
nardină Lord Butte, e înalt de 1,10 metri și 
cântărește 247 pfuneji. Acest «elefant dintre 
câni» poartă decorații de clasa întâia și fel 
de fel de alte medalii, de la 26 de exposițil. 
De curând fenomenalul dobitoc a trecut în 
posesiunea unul bogat american, care l’a cum
părat cu prețul de 90,000 de franci.

jr
La o vânătoare de Curte

Prințul: Domnule pădurar, ce creclî, are 
să apară în grabă ursul ?

Pădurarul ,’Va îngădui puțin Altețea voas
tră, acum se prepară pentru a fi împușcat.



Procesul Vaillant
Paris, 10 Ianuarie.—Se luaseră măsuri 

riguroase; ușile sălii erau de aproape su- 
praveghiate. Puțină lume în culoare; asis
tență relativ numeroasă în sală. Intrând, 
Vaillant a făcut unui asistent un semn cu 
mâna. Atitudinea sa e energică și hotărită; 
pe timpul citire! actului de acusație el ia 
note. Președintele începe interogatoriul.

Vaillant respunde cu o voce fermă. El 
declară că a îndreptat atentatul seu numai 
in contra deputaților, ca principali autori 
a miseriilor sociale; a aruncat bomba sa 
pentru că nu găsea de lucru, pentru că 
nu’și putea hrăni familia. Neagă a fi pri
mit bani pentru a prepara atentatul. D-na 
Redus i-a dat 20 lei pentru a-i veni în- 
tr’ajutor ; neagă de asemenea că ar fi voit 
să fugă, după atentat; n’a voit să omoare 
pe nimeni, căci la din contră ar ii pus 
cartușe, în locul cuielor, în bombă.

El protestează cu energie, când preșe
dintele i spune că vorbește ast-fel numai 
ca să-și scape capul.

Vaillant citește un lung memoriu, în care 
face procesul societăței actuale și expune 
planul societăței închipuite de dinsul. Și 
(Jice sfirșind: In duelul meu cu societatea 
n’am făcut de cât să rănesc pe adversa
rul meu. Me puteți lovi, dar ceva însemna 
verdictul vostru în istoria popoarelor, (mis
care prelungită).

Martorii, care povestesc explosia, nu spun 
nimica nou ; ei afirmă că Vaillant voia să 
fugă în urma atentatului. D. Girard, direc
torul laboratorului municipal, declară că 
bomba ar fi omorit mai multe persoane, 
dacă, n’ar fi isbucnit in aer. Procurorul 
general susține că Vaillant a făcut toate 
aceste, nu sub influența miseriei, ci din 
causa îngănfărei. Cere pedeapsa cu moarte, 
și roagă cu stăruință pe jurați ca să-și 
facă datoria.

D. Labori apără pe Vaillant și susține 
că crima este o crimă de excepție, o crimă 
socială. Vaillant n’a omorit ; e dar cu ne
putință ca să fie condamnat la moarte. 
Pupă o deliberare de 25 minute, juriul 
pronunță un verdict afirmativ asupra tu
turor chestiunilor, și mai cu seamă pentru 
acea a prerneditației, și fără circumstanțe 
atenuante. In consecință Vaillant e con
damnat la moarte. Vaillant a salutat con
damnarea lui cu strigătul de : «Trăiască 
anarchia !»

TURBURARILE DIN ITALIA

Roma, IO Ianuarie. — ErI la Corato mul
țimea a aruncat cu pietri în primărie. Armata 
a intervenit. Au fost răniți mai mulți soldați. 
Soldați! au tras focurî de pușcă și au omorît 
și rănit pe mal mulțî dintre turburători.

Roma IO Ianuarie. Turburătorii < Jiu Corato 
strigau Marți: Trăiască Sicilia! Trăiască 
Franța ! Se asigură că printre turburători e 
un mort și trei răniți și printre soldați mai 
mulți răniți dar foarte ușor. S’aii trimes trupe 
la Corato, dar liniștea pare a fi deja resta
bilită.

Mantua, io Ianuarie. Lăcrători fără lucru 
s’aii întrunit în fața primăriei și au scos stri
găte sedițioase, dar aii fost împrăștiațl și li
niștea s’a restabilit.

Modena, io Ianuarie. O mie de lucrători, 
din Fînale Emilia, care veneau să lucreze la 
măturarea zăpezii, aii însoțit la gară pe sol
dați! rechemați din elasa anului 1869, cântînd 
imnul lucrătorilor și strigînd: Trăiască de
putatul Aguini'. S’au trimes trupe la Finlae 
Emilia.

Neapol, 10 Ianuarie. Perchisițiele și ares
tările continuă printre fascii. Cinci vapoare 
încărcate cu trupe au plecat la Talerma.

Turino, IO Ianuarie. S’a făcut câte-va ares
tări de anarchiștl. Provenințele din Franța și 
Elvețin sunt foarte mult supraveghiete.

Roma, 10 Ianuarie. Fanfulla semnalează 
sub toată reserva sgomotele puse în circuiație, 
după care niște exaltați s’ar fi reunit în bande 
în împrejurimile Romei și ar fi declarat res- 
bel legii și societății.

------------- ------------------------------------

ULTIME INFORMAȚIUMI

Eri la clubul conservator a circulat o 
depeșă, care s’a acoperit de multe iscăli
turi și a fost apoi trimesă d-lui Emandi. 
Cuprinsul depeșei este următorul:

Gheorghieș Emar.di
Bârlad.

Din clubul conservator unde suntem în
truniți, ve adresăm călduroasele noastre 
felicitări pentru energica d-voastră atitu
dine către aceia care lasă și acei care vor 
să escamoteze partidul conservator, bun 
curagiu și bun succes.

Comitetul studenților a însărcinat pe 
d. Mircea Petrescu să redacteze un apel 
către țară în vederea întrunirilor de pro
testare în contra maghiarilor, întrunire 
monstră ce se va ține la 4 Ianuarie in Ca
pitală.

A
D. Boldur Epureanu a fost numit prefect 

al județului Botoșani.
A

Un confrate dă știrea sensațională a des
ființării clubUlm conservator. Causa ar fi 
neînțelegerea din ce în ce mai acută din
tre membrii clubului, superați mulți din 
pricina atitudine! d-lor Lahovari și Carp.

*
Cetim in Naționalul de aseară :
«Toți vechii și adeverații prieteni, care 

au mai rămas d-lui Catargiu, sunt superați 
foc că d. Catargiu a cedat și de astă dată 
d-lui Carp sacrificându-i atât pe vechiul seu 
prieten Emandi tatăl, care a demisionat, 
cât și pe d. Ernandifiul, a cărui candidatură 
a stăruit să se retragă in folosul d-lui Ro- 
malo, cumnatul d-lui Carp.

«Un bătrân conservator ne spunea, că 
atât d. Emandi, cât și toți amicii săi vor 
combate cu învierșunare candidatul gu
vernului la colegiul II de Bârlad.»

A
In comuna Babaița de lângă Giurgiu s’a 

găsit moartă in zăpadă o femeie betrînă 
a nume Rada ; se crede că densa a fost 
ucisă.

A
Abațoriul ce se va construi la Iași va 

costa suma de 1,859,693 lei.
*

D01 pantofari din Calea Moșilor luându-S' 
la ceartă, Iordan Teodorescu la impus ci 
foarfecile in pântece pe Tudor Gigașanu 
care a fost dus la spitalul Colțea într’ 
stare foarte gravă.

A
Candidatul oposiției la colegiul I de Se 

nat din Tutova este d. N. Costandahce ia 
la cameră d. G. Paladi.

Guvernul va susține candidatura d-h 
Prof. Virgolici la Cameră și pe aceia a d-h 
Vrăbii la Senat.

D. Ministru de Interne a respins dem 
sia, pe care și-o dase d-nu Emandi, prefei 
tul de Tutova și pe care «Constituționalul 
o anunțase cu atâta bucurie.

ȘTIRI TELEGRAFICE
Paris, 10 Ianuarie. — Circulă svonul, < 

o mașină explosivă, al cărei fitil s’a stin 
fusese găsită pe lângă palatul Iustiției. • 
Nu era inse de cât o cutie de sardele un 
plută cu nisip.

Viena, 10 Ianuarie. — Se desminte știri 
dată de țliare, după cari ministrul de interi 
austriac și cel ungar s’ar ocupa de un pr 
ect pentru monopolul explosivelor.

Colonia, 10 Ianuarie. — «Gazetta de Ci 
lonia» află din Stuttgart, că Regele ai 
intenția de a se duce pe la finele lui I 
nparie la Berlin pentru aniversarea nașt 
rei împăratului.

Palerma, 10 Ianuarie.—Liniștea contini 
în toată Sicil.a.

Rcspundător pentru redacție Ion Slavici.

In editura librăriei Sfelea din București, Foc 
Ilustrată pentru Familie,
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ACTE ȘI DOCUMENTE 
din

CORESPONDENȚA DIPLOMATICA
a lui

Mihail Kogălniceanu
relativă la

RESBOIUINDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1877- 
publicate de

Vasile M. Kogălniceann
apărute până acum primele 5 fascicule din voi.

Doctorul DRUGESGU
de la spitalul Filantropia

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

CALEA PLEVNEI 12 bis.
In dosul Băilor Eforiei.

Doctorul RAPPAPORT
Specialist în boale de copii

STRADA CARAGHEORGHEVICI No. 5
Vis-ă-vis de Banca Națională>

Consultațiuni de la 4—6 p. m.
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