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București, 3 Ianuarie 1894
Numeroase și dureroase lovituri au 

ivut, in anul ce trecu, sâ sufere Ro- 
nânii de peste Carpați din partea stă- 
iânitorilor lor Maghiari. Cu cât, în urma 
îarnicei activități a conducătorilor lor, 
>e strîngeau mai strîns legăturile dintre 
îceștia și poporul însuși, temeiul a ori- 
:ărei spornice activități politice, și se 
nteția ast-fel lupta de resistență, cu atât 
nai dușmănești și fără de regaz picau 
isupră-le loviturile, din partea acelora 
■are nu-și veci scăparea și menținerea 
stăpânirii de cât în stîrpirea, ca nea- 
nuri de sine stătătoare în Stat, a celor- 
’alte neamuri, câte locuesc, afară de 
Vlaghiari, în Ungaria.

Are totuși activitatea din 1893 și par 
ea sa mângâetoare; atât e de adevărat 
■ă numai reu nu poate să fie în lume, 
și că este, ori-ce sar ijice, o mișcare 
ot mai puternică în spre bine. Atârnă 
nsă de noi, ca să ajutăm acea mișcare, 
ucrând din parte-ne cu sîrguință și 
stăruință spre îmbunătățirea soartelor 
loastre.

încetul cu încetul, toarte repede însă 
Iacă ne gândim la scurtimea fimpu
ni în care acest resultat s’a dobândit, 
chestiunea română a depășit granițele 
’omânismului, a trecut și peste gram
ele Ungariei și a devenit^ ceea ce este 
idi, o chestiune europeană, a căreia 
mportanță nici nu se mai discută. A 
ost un timp, cu mâhnire trebue s’o 
’ecunoaștem, când nici în țara româ- 
îeescă, chestiunea Românilor din Un
garia nu era obiectul preocupațiunilor 
generale, ci doar câți-va oameni poli- 
ici prevăzători se interesau de ea mai 
ntensiv; publicul cel mare o făcea nu- 
nai în mod sporadic. Astă-țll, ea nu 
se mai discută sporadic, ci preocupă dil- 
îic pe lumea politică, și pe cea din Un
garia, unde ocupă acum locul de frunte, 
— și în România, unde a fost pusă 
leja pe planul întâiu al preocupațiuni- 
or politice, — și în străinătate chiar, 
mde a căpătat o importanță primară 
și unde adi provoacă mai mari îngri- 
iri de cât a provocat de pildă chestiu- 
lea irlandeză.

Acesta este un semn îmbucurător și 
el consolează de multe suferințe, pe 
cei care au trebuit și trebuesc să le 
îndure, pentru ca să atragă asupra po
porului lor atențiunea înduioșată a lu
me! mari și a celor care hotărăsc de 
soarta națiunilor.

Știe ații lumea întreagă că, din pri
cina stăpânirei asupritoare a Maghia
rilor, conflictul dintre ei și naționalități 
s’a înțetit până la punctul acel primej
dios, când isbucnirea violentă nu mai 
poate fi înlăturată de cât de recunoaș
terea și înapoierea în întregimea drep
turilor smulse, fie prin forță silnică, 
fie prin fraudă, de la stăpâniți. Con
flictul alt-fel poate isbucni la întâiul 
moment favorabil, dacă situațiunea de 
acum nu se va schimba, dacă naționa
litățile asuprite din Ungaria, între care 
și frații noștri de peste Carpați, nu vor 
fi mulțumite cât mai îngrabă.

Europa are nevoe de pace și de li
niște ; iar prin asuprirea lor, Maghiarii 
întrețin un foc viu chiar în mijlocul 
Europei. Europa mai are apoi nevoie 
de un zid puternic de” apărare în Ră
sărit. Grație politicei lor, Maghiarii au 
spart adînc și sparg tot mai adînc pe 
toată dina acest zid, parcă întră dins ar 
face-o, pentru ca mai lesne să poală fi 
inundat din răsărit Apusul Europei.

Sunt ast-fel interese permanente și 
interese mari actuale, care impun Eu
ropei să stingă focarul de nemulțu
miri adinei din Ungaria. Este o ches
tiune de prezervare chiar pentru densa 
și pentru civilisațiunea ei.

S’a dovedit însă că stingerea nemul
țumirilor, pe cale violentă nu se poate 
ajunge. In zadar au luptat atâta amar 
de vreme Maghiarii să stîrpească nați
onalitățile din Ungaria. In loc de li
niște, fia chiar ca la Varșovia, ei au 
aprins cea mai îndîrjită vrajbă și au 
aprins patimele până la cel mai pericu
los punct.

Nu rămâne pentru pacea chiar a Eu
ropei, pentru mai buna ei siguranță, altă 
soluție decât împăcarea naționalităților.

Greu a fost ca știința adevărului a- 
supra luptelor din Ungaria să străbată 
în lumea politică europeană. Odată ce 
aceasta a succes, urmarea firească a a- 
cestei cunoștinți de asemenea va tre
imi să vie.

Presa viul despre tata la Uu
Sub titlul «Prigonirea naționalităților în Un

garia» Deutsches Volksblatt din Viena pu
blică un remarcabil articol, din care extragem 
următoarele :

«Guvernul maghiar lucrează cu zel de foc 
a face naționalităților viața pe cât se poate 
de nesuferită, cu deosebire Românilor, care 
până acum au opus cea mal puternică resis
tență presiune! de maghiarisare. Români! trebue 
să suporte astă-<ll apăsarea și șicanele cele 
mal neomenești.

«Luptele publicisticii române cu autoritățile 
guvernului maghiar sunt oribile.»

Aci <fiaiul expune pe larg suprimarea foilor 
române Tribuna și Foaia Poporului, apoi 
procesul monstruos în causa Memorandului.

«In total sunt acusaț! 29 de conducători a! 
Românilor și după experiențele de până acum 
e sigur, că toți vor fi osândiți.

«Această furie ungurească de prigonire 
a produs cea mai mare înverșunare, nu 
numai in toate cercurile Românilor din 
Ungaria ci și în toată țara Românească.

«Nici o chestiune nu se discută a fii în 
România atât de viu ca acest proces 
monstru.

«Afară de acest proces, publiciști! români 
mai au încă alte cinci procese.

«De aci necesitatea unu! procedeu solidar a 
tuturor naționalităților.

«In scurt timp, precum suntem informați, 
congresul naționalităților va fi convocat pen
tru a se cimenta o veritabilă coalițiune a tu
turor naționalităților în contra supremației 
maghiare».

Aci qharul german publică comunicatul co
mitetului executor al naționalităților, referitor 
la programul politic și de acțiune pentru rea- 
lisarea pretențiunilor naționale.

Ce este Ungaria?
Un corespondent din Teiuș, al diarului 

budapestan Egyetertes îi trimite următoa
rea scrisoare, pe care nu putem resista 
ispitei de a o reproduce Tn întregime.

«Un străin dacă vine la noi din spre 
sud est, nu poate face deosebirea, unde 
poate incepe Ungaria ; se găsește între 
niște comune românești, parc’ar fi chiar 
în mijlocul României; iar dacă căletorul vine 
din spre miadă-di, dă peste un mare ținut 
locuit de adeverați șerbi, ca și care nici 
in mijlocul Serbiei nu se nasc,- înaintând 
o bună bucată spre nord, găsește niște 
nemți care vorbesc un dialect șvăbesc, de 
iți pare că ești în mijlocul Germaniei ; nu 
cunoaște că trece prin Ungaria de cât 
după bani și tăblițele cu tricolorul națio
nal aședate la respânteile drumurilor.

«Comunele noastre din sudul Ungariei 
nu numai că și-au păstrat caracterul na- 
țioal ? al lor în cursul unei îndelungate 
vremi, ci, durere, și-au mărit încă aspi
rațiile naționale, din caușa neîngrijirii cer
curilor guvernatoare. Neamțul e cel mai 



bun patriot dintre ei cee drept, pentru-că 
nu se entusiasmează de idea unei mari 
Germanii, dar totuși nu vrea să și-lapede 
caracterul german. Valahul numai deunăzi 
a dovedit ce idei are despre patria sa : 
despre Ungaria ; visează o Românie mare. 
Serbii, cu ochii injectați de sânge, nu a- 
șteaptă de cât ocasiune, ca să și poată da 
pe față visul lor despre o mare Sârbie. 
Nici-odală n’aii fost mai mândrii de na
ționalitatea lor Sârbească, cum sunt acum. 
Nu e de mirare deci, că străinul are să 
creadă, că Ungaria se compune dintr’o 
parte a României și a Serbiei. Aceasta e 
însă nu numai partea externă ; se vedem 
viața internă! In fie-care comună sunt2—10 
«conducetori al poporului», in cea mai 
mare parte popi, învățători (se ’nțelege că 
în secret numai), opincari, bărbieri, dul
gheri ; aceștia se ’ntâlnesc cu poporul in 
prăvălii, la moară, și in consecință cu firea 
lor îndeamnă pe popor la gravitare ex
ternă propagată de (Jiarele naționale exa
gerate, și il agită la ură neîmpăcată în 
contra patriei. Popii și învățătorii (in secret) 
lucrează să corupă tinerimea debilă, in- 
doioasă, ceea-ce nu e mare greutate; căci 
biserica lor este națională, care mult poate 
sub pavăza autonomiei, la control nu trebue 
să țină.

«Domnii noștri vînează, arangează aler
gări de cai, regate, înființează societăți vi
ticole, fac exposiții, dar să se îngrijească 
de o educație generală, națională, de la 
care depinde viitorul patriei noastre; pen
tru lucruri de felul acesta nici timp nici 
bani nu au. O activitate patriotică ca a- 
ceasta, pentru mulți e numai frasă goală.

«A umplea posturile așa cum le vine la 
socoteală, a aduna atâtea parale, ca să se 
poată retrage peste câți-va ani la o paci- 
nică odihnă, acesta este scopul lor de că
petenie.

«Principiile dezastroase a timpurilor noul 
s’atî ivit și în patria noastră. Banii, desfrâul, 
acestea sunt pentru cei mai mulți idolii, 
în adorația cărora imitează chiar și cei 
mai mici pe cei mari.

«Spre pildă, dacă un notar din nordul 
Ungariei (adecă Ungaria propriu clisă, vrea 
să spună corespondentul) ar vede cum i- 
mitează câte un coleg al lui din părțile 
despre mea^lă-țli (adică dintre Români) pe 
cei mari, când se plimbă în trăsură, de si
gur ar crede că e cel puțin vice-comite, 
pe vreme ce el, sărmanul, e silit să bată 
drumurile satelor vecine, prin pustietăți. 
Dar de, un notar din părțile sudice poate 
face lucruri de astea ; ajutorul de no
tar, copistul, ajutorul de copist, executo
rul (portărelul) toți aceștia adună bani, pe 
seama lui; el n’are timp nici pentru aceasta, 
căci doar destule are el de poruncit, el fi
ind și ministru și comite suprem și vice- 
comite și inspector școlar și perceptor și 
subprefect. Agitațiile naționalităților... o, 
acestea nu-i ard nici tălpile, nici conștiința ; 
căci doar dela alegeri știu prea bine: sub
prefectul, vice-comitele, ba chiar și cornițele 
apoi și ministrul—ce se întimplă prin satele 
lor. De ce să-și bată capul și el cu daraverile 
astea ? EI e mulțumit, că nu se amestecă 
nimeni în lucrările lui, că poate face plim

bări cu trăsura și vânătoare, că poate dom
ni pe placul lui; și ce-i mai trebue ?

«Poale cine-va, in o posiție ca aceasta, să 
aibă de grije că se va întimplă cu patria 
în ast-fel de împrejurări? Habar n’are! 
Dinlâiu vine egoismul material, apoi urma
rea acesteia, desfrinarea etc, patria... o, dar 
el fiind cuprins de lucruri mai ideale, n’are 
timp să se intereseze de densa: las s’o fe
ricească poeții flămândi, diariștii și învă 
lătorii!

«In chipul acesta vedem in toate părțile 
patriot! rei. In timpul din urmă ultfaiștii 
naționalităților declară pe față, că nici o 
dată nu-și vor trimite copii în kișdedo- 
vo-uri, ci vor înființa asile din mijloacele 
lor proprii pentru a putea fi ei înși-și stă
pâni pe ele Pentru ajungerea acestui 
scop împart liste de subscripții etc . , 
și mai principal e, că cu ocasiunea pe
trecerilor arangiate in scopul acesta, de
clară pe față acești concetățeni ai noștri, 
că sunt șerbi; la toate ocasiunile ni se 
presintă cu cocarde naționale sârbești și 
cu toate acestea nu se găsește nimenea să 
pună capăt acestor scandaluri publice. 
Unde o se ducă toate acestea ?

«Acel număr mic de Unguri, care lo- 
cuește în aceste părți ale Ungariei e expus 
celui mai mare dispreț și de multe ori e 
chiar insultat. Funcționarii statului, care 
ar fi chemați de a sprijini idea de stat ma
ghiar, afară din oficiu, nu vin in contact 
aproape cu nimenea, iar cei inferiori sunt 
pe partea naționalităților fiind de aceeași 
limbă.

«Ge e inse mai mult, am observat, că în lo
curi ast-fel expuse sunt aplicați ca diri- 
genți de oficii poștale omladiniști.

«Ori și cât de pacinice s’ar arăta relațiile, 
observatorul conștiincios cu toate aces
tea poate observa o formațiune vulca
nică, care există cu toate că vulcanul 
e acoperit bine.

«Care poate fi causa acestor situațiuni 
atât de negligiate? Causa acestor stări de 
lucruri, în primul rend, e guvernul.

«Din causa alegerilor, numai pentru ca 
să poată obține o majoritate, a gugulit na
ționalitățile, a cochetat cu ele, a trecut cu 
vederea svircolirile lor, și ast-fel aii de
venit naționalitățile încrezute, pretențioase, 
și ast-fel vor deveni poate și trădători.

«Am aims până acolo, că adi în părțile 
locuite d naționalități, omul maghiar, de 
și este in patria lui, nu se simte a fi a- 
casă; un spirit strein il incongioară, dan
surile și cântecele unor țări streine au ro
lul principal, pentru care ar trebui să a- 
runcăm în temniță pe răsfățații cântători, 
cum au făcut cu noi în epoca lui Bach, 
aici în patria noastră. Ei, dar domnii noștri, 
începând de sus până la un copist notarial, 
privesc desrășurarea lucrurilor prin altă 
prismă. Cine să se intereseze de astea, cine 
să-și vîre mânile în vespar !

«EI cred că cu un popor incult curând 
isprăvești; dacă va ave cutezanța a se 
svîrcoli, avem jandarmi, avem armată; 
las’ să trăiască și ei in petreceri nevino
vate ; doar și dumnealor petrec, de ce să-și 
turbure viața lor de «sport-man» cu tre
buri de astea.»
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AUSTRO-UNGARIA
O depeșă din Brunn cu data de Vineri a 

nunță că tinerii cehi din dietă au depus < 
propunere de desființare imediată a mă 
surilor excepționale din Braga. Președintei» 
n’a permis discuția acestei propuneri.

— Toate diarele vieneze anunță retragere; 
prințului de R.euss, ambasadorul Germanie 
pentru motive de sănătate.

«Fremdenblatt» (lice că Prințul de Reus 
a fost atins acum un an de o boală gravă 
care l’a slăbit până într’atâta în cât s 
nu-și poată îndeplini de cât cu greutat 
datoriele sale oficiale și sociale.

ANGLIA
Lordul Wiloughiby Eresny (consrevato 

a fost ales Vineri deputat în Horncastle î 
locul lui Stanhope decedat. A avut 4,58 
voturi contra 3,743 date candidatului Glac 
stonian.

— Camera Comunelor s’a amânat pâr 
la 31 Ianuarie.

— D-l și Doamna Gladstone au plecat 
Biarritz.

BELGIA
D. Beernaert a exprimat regelui intei 

țiunea de a-și da demisiunea, dacă Dreap 
nu primește propunerile guvernului. Pâi 
adi, luni, nu s’a luat nici o hotărire în 
ceasta privință.

danemarca
Regele a răcit și e nevoit să stea în pi

FRANȚA
-e

D. Challemel Lacour a fost reales pi 
ședințe al Senatului cu 132 voturi din 1 A 
votanți.

— Câți-va deputați socialiști vor adre 
d-lui Carnot o scrisoare în care vor i 
plora grația lui Vâillant; vor cere ca t 
deputății să iscălească scrisoarea.

— D. Waddington, fost ambasador 
Franței la Londra, a murit de albuminer

— Consiliul de miniștri a autorisat 
generalul Mercier să presinte camerii 
proiect, care să pedepsească, în cas 
răsboiu, comunicațiunile clandestine 
porumbei-călători și un proiect care 
înlesnească operațiunile de mobilisare 
mijloacele de transport.

— D. Clovis Hugues va interpela pe 
Raynal asupra atentatelor comise de £ 
vern în contra presei și a libertății in 
viduale.

— Relativ la o perchisiție făcută alaltăi 
la un anarch ist,al cărui nume e ținut seci 
«le Temps» declară că știe de la un 
misar de poliție, că publicarea acestui nu 
ar avea de urmare demisiunea sau de 
tuirea mai multor impiegați ai ministe 
lor, rude cu anarchiști.

GERMANIA
O depeșă din Berlin anunță, că Vin 

s’a deschis acolo Congresul comercial. 
Bcetticher a ținut un discurs în care a < 
că pacea este asigurată prin ințelepciui 
împăratului ; el a amintit succesul cou 
țului german la Chicago.

Președintele congresului a declarat, 



ire intenția de a convoca o a doua adu
lare generală a congresului pentru a se 
liscuta tractatul de comerț cu Rusia.

Congresul a adoptat cu o mare maiori- 
ate o moțiune, spunând că e loc de a se 
eme, ca proectele de imposite să nu îm- 
ledice activitatea economică a țăre'i și să 
iu reducă capacitatea națiune! pentru plata 
mpositelor.

— Reichstagul a Continuat Vineri dis- 
•uția im oositului asupra tutunului. Pleni- 
lotențiai d din Baden a expus foloasele 
iroectului in comparație cu sistemul actual 
le imposite.

Doi deputați au vorbit contra proectului; 
m conservator a vorbit pentru.

— Reichstagul a adoptat aranjamentul 
:omercial provisoriu cu Spania și a con 
inuat apoi discuția impositulul asupra fil
onului.

OLANDA
O depeșă din Amsterdam anunță că tele

grama din Ilaga cu data de 8 Ianuarie st. 
i., publicată de diarele străine și privi- 
oare j. agitația lucrătorilor fără lucru, 
;ste o invențiune. Nu s’a întimplat nimic 
a Haga. Socialistul Cohen, de care vor
bește depeșa, locuește in Anglia, unde s’a 
•efugiat ca să scape de condamnarea din 
88G pentru insultă în contra regelui Wil- 
îelm. Din când în când la Amsterdam 
amt niște bande de lucrători fără lucru, 
iuțin numeroase și în general pacînice.

RUSIA
Serbarea care trebuia să se dea de anul 

îou la împăratul și la împărăteasa in pa- 
atul de iarnă, a fost amânată.

— O depeșă din St. Petersburg anunță, 
iă profesorul Bergmann a amputat picio- 
ul generalului Gurko.
Țarul a oferit generalului un castel în 

Crimea pentru a sta acolo in convalescență; 
nsă, starea generalului nu permite a-1 
ransporta.

— Cu ocasiunea anului nou, d-1 Pobie- 
lowostzew a fost numit secretar de Stat, 
conservând in acelaș timp, postul seu.

D. Manassein ministru al justiței, a fost 
icos din funcțiunile sale, după cererea sa. 
LI a primit ordinul St. Alexandru Newsky 
n briliante. A fost înlocuit cu d-1 Muravi- 
cff. — D. Plehen a fost numit secretar al 
imperiului.

D. de Giers a primit ordinul St. Andrei. 
Decretul care îi conferă această distincți- 
ane dice, că de când d. de Giers a luat 
direcțiunea afacerilor străine, el se devo
tase cu totul gândului împăratului, care 
■ra de a menține relațiunile amicale cu 
cele-l-alte puteri.

D. Delianoff a primit ordinul St. Andrei 
in briliante, Contele Worontzow-Dachkow, 
ordinul St. Vladimir, l-a clasă, D. Durno- 
wo și Filippow, ordinul St. Alexandru New
sky cu briliante. D. Witte, ordinul St. Ana 
l-a clasă. D-nii Yermolow și Kriwoschein, 
ordinul St. Ana clasa 2-a. D. Dachn, mi
nistru pentru Finlanda, Vulturul Alb.

— Ministrul comunicațiunilor a cerut in 
străinătate 250 de locomotive și mai multe 
mii de vagoane. Cea mare parte din co
mandă a fost făcută în Austria și restul in 
Belgia.

SPANIA

Se comentează mult la Madrid numi
rea de către Sultanul Marocului a lui Aii 
al Rubio ca pașă al teritoriului din Melilla; 
Aii este un inemic al Spaniei și mareșalul 
Campos îl ceruse de zălog.

— Curierul imperial a fost atacat și ră
nit Sâmbătă între Maroc și Mazagan. Te
legramele au fost scăpate.

STATELE-UNITE
D. Carlisle a cerut in comisiunea fman- 

celor a Senatului autorișațiâ de a emite 
obligațiuni de Stat 3% cu scadență de 3, 
4 sau 5 ani, pentru a evita crisa visterici, 
care amenință. Veniturile guvernului con
ți uă a scade. Deficitul lunar se va urca 
probabil la 10 milioane dolari.

.'omisiunea n’a luat nici o hotârîre.
TURCIA

Buletinul din urmă asupra boierii din 
Constantinopole semnalează 2 decese și 4 
casari noi.

Nici o știre privitoare la epidemia din 
Andrianopole, Damolico, Salonic și Kir- 
kisse.

L............................<><><><>§§<O»<><><>—

0 nouă gazetă ungurească
Contele Bethlen, ministrul de agricultura 

al Ungariei a pus la disposiția lui Alexics 
Gyorgy o sumă de bani pentru înființarea 
unei gazete â la Moldovăn Gergely.

D-1 Alexics, acest prieten a lui Moldovăn 
a credut și el de cuviință să-și manires- 
teze și el ca toți renegați! patriotismului 
mughiar.

Scopul diarului, după cum putem ju
deca după faptele d-1 ui Alexics de până 
acum, nu poate ti altul de cât propagarea 
maghiarisării. Iată ce i se scrie «Gazetei 
Transilvaniei in această privință :

Pesta, 9 Ian. n. 1894.
Onorată Redacțiune!

Când veți primi această scrisoare veți 
primi poate și numărul întâiu al foaiei 
< Poporul-», edată cu spesele ministerului 
de agricultură,sub direcțiunea cunoscu
tului' Dr. Alexics Gyorgy". Foaia se va tri
mite gratis la toate comunele românești.

Lucrul s’a plămădit în secret. Cel puțin 
pană adi nimeni n’a avut cunoștință, că 
se pregătește aici, la centrul ocârmuirei, 
un organ popular in limba română.

Pe cât am aflat, foaia «Poporul» va apă
rea încă înainte de anul nou al nostru. 
Va tracta cestiuni economice, dar va aduce 
și articol! de instrucțiune poporală și po- 
esii populare culese de Dr. Alexics, afară 
de aceasta alte noutăți, iar limba acestei 
fol «patriotice» va fi, dice-se, cât se poate 
de populară, ca să o’înțeleagă țeranii noș
tri!, tară să mai aibă lipsă de explicațiu- 
nile dascălilor, sau a preoților lor.

Vedeți cum se îngrijește părintescul gu
vern de luminarea poporului nostru, care 
i-a căijiit, chiar acum numai — tronc la 
inimă!

Ne vom pomeni încă, că ne va înființa 
și câte-va gimnasii, scoale reale și in line, 
pupăză pe colac, vre-o doue Academii și 
o Universitate. Ce diceți?

Foaia d-lui Alexics apare odată în sep- 
temenă.

TURBURARILE DIN ITALIA
Palermo, 12 Ianuarie. Știrile sosite din 

provincie anunță o liniște complectă. 7,000 
de soldați și 130 de ofițeri au sosit; au fost 
primiți de o mare mulțime.

Palermo, 13 Ianuarie. Toată Sicilia este 
liniștită.

Roma, 13 Ianuarie. «L’Esercito» des- 
minte în mod categoric chemarea sub arme 
a celor-l’alte clase.

Palermo, 13 Ianuarie. Un decret afișat, 
acum, oprește introducerea in Sicilia a or- 
cărui fel de arme și ordonă tutulor cetă
țenilor de a remite autorităților ori-ce armă 
ar ave la ei.

Roma, 14 Ianuarie. Agenția Ștefani află 
din Carrara că Sâmbătă noaptea s’a făcut 
acolo o încercare anarchistă. Drumul între 
Carrara și Massa a fost baricadat, patru
lele de jandarmi au fost atacate, casarma 
gărzilor vamali a fost năvălită, gărzii au 
fost nevoiți să predea armele lor. Un jan
darm și un turburător au fost omorîți și 
un jandarm a fost grav rănit ; afară de 
acestea, bande armate cutreeră locurile 
dintre Carrara și Massa. Se așteaptă trupe.

Roma, 14 Ianuarie. Depeșele Agenției 
Ștefani din Palerma continuă să semnaleze 
liniștea.

Turin, 14 Ianuarie. Partidul socialist a 
ținut ații în teatrul național o ședința pri
vată pentru a protesta în contra eveni
mentelor din Sicilia. Oratorii, și mai cu 
seamă d-1 de Amicis, au fost mult aplaudați.

MEETINGURI DE PROTESTARE
La 9 Ianuarie va ave loc în Capitală și 

principalele orașe ale Țerei, meetingurile 
de protestare contra dărei în judecată a 
Comitetului Național din Sibiu, adică: 
contra aducerei în fața barei judecăto
rești a întregului popor român de peste 
Carpați. *

La întrunirea națională ce se va ține în 
Capitală vor lua cuventul oratorii din toate 
partidele politice și mai mulți studenți uni
versitari. %

Printre oratorii care vor lua cuvîntul la 
această întrunire, va fi și d. Ionel Grădiș- 
teanu.

*

Studenții universitari din Iași in unire 
cu Comitetul Ligei Culturale din această 
localitate, au decis a se ține și acolo o în
trunire de protestare.

*
Apelul Comitetului Național Studențesc, 

va fi lansat la 2 Ianuarie, iar nu la 9 Ia
nuarie, cum din eroare anunțase.

❖

Afară de capitală și Iași, se crede că se 
vor mai organisa întruniri în Brăila, Galați, 
Focșani, Craiova etc.

*
Orașele, în care nu se vor ține meetin- 

guri, vor trimete delegafiuni la Bucuresci 
și Iași.

La Iași, întrunirea se va ține în localul 
Circului Sidoli.

o-



„DESNAȚIONALISAREA-
— Dare de seamă —

II
Cum își mențin în Statele eterogene cu 

regim constituțional stăpânitorii domina- 
țiunea in mod silnic și artificial ? D-nul I. 
Novikow răspunde la această întrebare, 
citând exemplul Ungariei și arătând cele 
ce se intîmplă acolo, întemeiat de alt cum 
chiar pe statisticele oficiale maghiare, în 
care toată lumea știe cât de puțină încre
dere putem pune.

După acele statistice, poporațiunile Un
gariei se împart după limbile vorbite de 
ele, așa precum urmează (anul 1880):

Limba Maghiară vorbită de 6.206.000 inși
» Română » » 3.325.000 »

» Serbo-croată » » 2.325.000 >>

< Nemțească » 1.882.000
Slovacă » » 1.799.000 »

» Ruteană » » 344.000 >

Alte limbi » 257.000 »

Copii care nu vorbesc încă 500.000
Este de observat, după cum relevă în

suși d. I. Novikow, că israeliții sunt tre- 
cuți printre maghiari, spre a umfla nume
ral acestora, care nu era in realitate la 1880 
de cât de 5.500.000 inși. Dar, chiar și așa, 
vedem că in regatul Sf. Ștefan națiunea 
stăpânitorilor formează numai 40% din 
poporațiune. Cum se face că această mi
noritate, deși statul e constituțional, do- 
minează majoritatea de Români și de Slavi? 
Acesta e resuHatul legilor speciale de a- 
legere aplicate stăpâniților, al repartisării 
nedrepte a colegiilor electorale și al tutulor 
măsurilor de legislație și de administrație 
îndreptate intr’acest scop. Până acolo merg 
lucrurile că, de oare-ce legea dice că ale
gătorul care nu-și va plăti dările cu 6 luni 
înainte de alegeri, nu poate participa la 
vot, adese-ori in unele localități, percep
torii nu cer șerbilor și românilor imposi- 
tele când s’apropie alegerile, iar dacă ale
gătorii merg la plată găsesc casieria închisă. 
Firește apoi, că prescripția legală nu se a- 
plică Maghiarilor. E adevărat însă că, Ro
mânilor, care au adoptat pasivitatea, acest 
noii sistem de corupție a constituționalis
mului li se aplică mai puțin ; dar el este 
în floare la Șerbi și la Slovaci. Apoi, după 
legea maghiară, dacă dece alegători pre- 
sintă un candidat și dacă, in timp de % 
oră, nu i se opune un concurent, cel pre- 
sintat se consideră ales. Nimic mai lesne 
de cât folosirea acestui mijloc in biurou- 
rile electorale presidate de autorități ma
ghiare.

Camera deputaților din Pesta, care se 
compune din 413 deputați, ținend seamă 
de proporția poporațiunilor, ar trebui să 
fie ast-fel compusă :

Maghiari 190
Români 75
Slovaci 60
Nemți 60
Șerbi 15
Ruteni 15

In realitate însă, ea nu cuprindea la 
1880 de cât 3 deputați români, 8 nemți și 
0 șerbi, restul de 397 erau toți maghiari. 

Adi, mai reu încă, nici românii nu sunt 
represintați în Camera Ungariei!

Dacă este ceva mai scârbos de cât des
potismul, negreșit este această libertate 
mincinoasă. Și încă nu e tot. Ori-ce lege 
in Ungaria trebue să treacă prin Tabla 
Magnaților. Acolo, afară de 3 Croat!, toți 
cei-l’alți membri sunt Maghiari; ei sunt 
929 la numer. Nici Românii, nici Nemții, 
nici Slovacii, nici Serbii, nici Rutenii nu 
sunt represintați.

Și această «politică de violență» în ve
derea desnaționalisării nu se practică nu
mai in țerile unite cu Ungaria, dar și 
în Croația, care,dragă Doamne! are un fel de 
autonomie și guvern separat. In 1887, și 
adi încă tot așa, din 110 deputat! în Dieta 
Croației, 90 erau și sunt din partidul gu
vernamental unguresc, iar abia 20 oposi- 
ționali naționali. Ingerențele cele mai te
ribile se fac la alegeri in favoarea depu- 
ților maghiaroni și aceste ingerențe sunt 
înlesnite prin votul pe față, introdus in 
Ungaria. — D-l I. Novikow citează ast-fel 
cașul unui mare negustor din Agram, bun 
patriot Croat, care se plânge mai mult de 
cât ori cine de actuala stare de lucruri, 
dar votează cu Maghiarii, de teama rui
nării, care far aștepta când s’ar pune in- 
potriva administrației. S’a pretins că la 
1866, d-l de Beust ar fi dis unui om de 
Stat ungur: «Păziți-ve hoardele voastre, 
noi le vom păzi pe-ale noastre». E drept 
că poporațiile stăpânite din Ungaria sunt 
tractate ca hoardele.

*
* ;fs

Aceste sunt mijloacele politice, prin care 
stăpânitorii isbutesc, chiar in țerile consti
tuționale, să se mențină la guvern. Iar 
dacă au guvernul, am vedut deja ce lesne 
le vine să propage desnaționalisarea prin 
limbă.

După limbă și literatură, una din mani- 
festațiunile cele mai interesante ale națio
nalității, este arta. Până acum nu s’a dat 
o prea mare importanță artei, așa încât 
aceea a stăpâniților să fie pe față pro
scrisă, cum se întîmplă cu limba. Totuși, 
chiar și până acum nici odată stăpânitorii 
n’au,prețuit arta stăpâniților și nu au în
curajat-o. Inconștient oare-cum, ei inse 
tot au lucrat la dărăpănarea ei. In Rusia, 
când Statul dă subvenții pentru clădire 
de bisei 'ci, ele nu se clădesc de cât în 
stilul s ăpânitoriior. Asemenea și cele- 
l’alte edificii publice. In Ungaria, națiunile 
stăpânite își clădesc bisericile ele inșile ; 
altminteri și acolo s’ar observa ce se vede 
in Rusia și în India. Aci mai ales se ob
servă mai bine disprețul pentru arta stă
pâniților. Arta indiană negreșit e supe
rioară pretinsei arte de clădire modernă. 
Totuși, Englezii îi dau zor cu construcții 
in stil pretins gotic, chiar in India!

In inusică, de asemenea, stăpânitorii, 
prin urmare Statul, nu se preocupă de cât 
de musica lor, ori-cât ar 11 ea de înapoiată 
în raport cu a stăpâniților.

Dar apoi și ideile, sentimentele, mora
vurile, dreptul stăpâniților sunt proscrise, 
înlăturate și urmărite de stăpânitori, care 
pe toate căile urmăresc fantastica omoge
nei ta te.

In privința ideilor, adecă a științei și a 
filosoliei, opera de desnaționalisare nu a- 
pare destul de vedită, de oare-ce, las că 
știința și filosofia nu aii un caracter na
țional, ci mai mult universal, dar apoi 
guvernele până acum, s’au interesat mai 
mult de religiune de cât de filosofie. To
tuși. e de observat cum in gimnasiile, li
ceele și universitățile deschise de guver
nele stăpânitorilor, știința însăși ia o co
loare de partid contra stăpâniților. — Se 
introduce in acele institute de cultură fi
losofia care e simpatică stăpânitorilor: 
ast-fel, cu încetul poporul stăpânit se îm
bibă cu aceleași idei și concepliuni ce 
și stăpânitorii; desnaționalisarea e cu atâl 
mai lesne. Englezii deschid scoale in India 
In acelea, ei nu predau sistemele de filo
sofie ale lui Kapila sau Vedanta, ci ale lu 
Locke, Hume, Herbert Spencer. Mai de
parte merg Ungurii. In liceele și univer
sitățile lor, elevii națiunilor stăpânite as
cultă cum de pe catedră se 'alsifîCă pi 
d’intregul istoria chiar a poporului dii 
care fac ei parte, pentru a se glorifici 
neamul maghiar !

Un alt procedeu pentru impunerea ide
ilor este censura. Ea este de două feluri 
preventivă și penală. In cașul intâiu, ori
ce scriere trebue supusă, înainte de tipă
rire, censorilor, care o autorisă sau o in 
terdic. In cașul ai doilea, ori-ce scrieri 
care nu place stăpânitorilor este suprimată 
iar editorul, autorul și tipograful sunt pe 
depsiți. Un guvern, care controlează ast 
fel scrierile unui popor, nu poate negreși 
să oblige pe oameni a scrie lucruri con 
tra convingerilor lor, dar el poate totu-ș 
să împiedice propagarea ideilor care ni 
convin stăpânitorilor. Atunci, ideile favo
rabile acestora, au câmp larg deschis ina 
intea lor, capătă deci predominarea,și ast 
fel chiar și ideile stăpâniților sunt elinii 
nate de stăpânitori.

Adesea apoi guvernele stăpânitorilor si 
folosesc de diare și de cărți spre a faci 
propagandă între stăpâniți contra intere
selor lor. Ei plătesc pe unii din autor 
ca să scrie unele lucruri, care li-se pai 
chiar lor falșe, dar de care avi nevoie spn 
a amăgi lumea. Ast-fel în Ungaria sun 
plătiți câți-va renegați ai naționalităților 

*
sfe *

In afară înse de aceste, procedeuri res
trictive, stăpânitorii folosesc pentru des 
naționalisare și privilegiile și favorurile 
atunci când violența nu isbutește. Câne 
polonezii au putut guverna după pofta loi 
provincia Lituaniei (1569), ei ofereau mo 
șii celor care treceau la catolicism. Ad 
Rușii oferă în aceeași provincie moșii ce 
lor care trec la ortodoxism.

Tn țerile parlamentare, unde stăpâniți 
isbutesc a avea deputați in parlament 
corupția prin bani, prin titluri, prin dem 
nități e întrebuințată pentru a face pe de 
putați să părăsească causa compatrioți- 
lor lor.

** *
Este mai grea desnaționalisare pe tere

nul sentimentului, adecă în privința mo 
ravurilor. Aici, numai acei stăpânitori reu 
șese, care pot fermeca pe stăpâniți prii



calitățile lor personale superioare sau prin 
moravurile lor mai alese și mai seduce- 
oare. Dar, într’această privință, incă pot 
ucra și lucrează mult stăpânitorii pe cale 
legislativă. Schimbând legile și dreptul stă- 
pâniților, încetul cu încetul moravurile 
rebue să se modifice și ele și să se apro
pie de ale stăpânit.orilor. Firește, nimic nu 
3 mai greu de cât să se schimbe princi- 
fiile fundamentale ale dreptului unui po- 
ior, cele referitoare la organisarea pro- 
irietății și a familiei; însă trebue să ne 
'ândim că Englezii ari isbutiț să desființeze 
n India vechiul obiceiu al arderii vede
telor 1

** *
Aceste sunt în scurt măsurile de căpe- 

enie, de care se folosesc stăpânitorii 
lentru a desnaționalisa o societate. Intre- 
;imea lor ne arată, că desnaționalisarea 
iu e alt ceva de cât o politică de nedreptate 
iolentă.
a opri pe oameni să locuiască acolo 

înde le place, a poseda proprietăți, a clădi 
onstrucții religioase, a tipări cliare și 
ărți, etc. etc., sub cuvînt. că nu profe- 
ează religia sau nu vorbesc limba stăpâ- 
litorilor, este o scurtare de drepturi.

A obliga pe oameni să plătească un 
uit, care nu este al lor, sau a întreține 
coaie, unde li se predau învățături și 
mbi, care le sunt odioase, este a practica 
edreptatea.
întregimea măsurilor de desnaționalisare 

mate deci fi socotită drept practica celui 
aai reu despotism, și când naționalitățile 
tăpânite nu vor să se supună lor, ele nu 
te alt de cât să lupte pentru libertatea lor.

893
Indiferent de ceea ce s’a săvârșit în res- 

mpul celor 365 de dile, pleacă să seducă 
893, pentru a face loc colegului și urma- 
ului seu mai tîner 1894.
Dar pe cât de nepăsător ne părăsește, 

e atât, de puține regrete lasă în urmă.
In special, poporul românesc reține pu- 

ine amintiri plăcute din espiratul 1893. 
ât de multe sunt insă suferințele acestui 
rea încercat neam al nostru ! Cu deose- 
ire Românilor supuși coroanei ungurești 
ânea le-a fost nu se poate mai amară, 
■in toate părțile furtună, vârtej, velvoare. 
itemnițările s’au înșirat una după alta în 
espus de mare număr, și convoiul întem- 
ițaților trimiși în închisorile statului un
erase întrece pe acel al deportaților în 
iberia.
începând cu părintele Lucaciu, carele 
fost întemnițat în Ianuarie trecut în Se- 

liedin, de unde a fost transportat la Săt- 
lar și mai în urmă în Pesta, numărăm 
lire martirii cause! naționale pe Albini, 
l pe Rusii, pe Roman și Popa Necșa, pe 
tordea și pe Balteș, pe Popovici șrBrote, 
i pe alții atâția.
Și mai departe, ce regrete ne mai poate 

isa 1893, dacă nu amintirea vandalisme- 
>r de la Turda, când au fost dărâmate ca
ste lui Vlăduțiu, și amenințată viața sa ? 

Sau poate atacurile de la Oradea- Marp, 
când au fost dărâmate bisericile române, 
școala poporului nostru și palatul episco
pului Pavel?

Dar împușcările țăranilor români din 
Scărișoara ? Și pe care teren al vieții pu
blice n’a rost năpăstuit Românul ?

Legile din ce în ce mai draconice se fa
brică în atelierul deputaților din Pesta nu
mai în vederea maghiarisării și a formării 
statului unitar maghiar. Și ast-fel în sanc
tuarul școalei române lot mai mult și-a 
câștigat teren limba ungurească, și învăță
tori ca Vancu au fost alungați de la cate
drele lor, pentru motivul că nu cunoșteau 
perfect limba ungurească.

Nici casa lui D-deu n’a fost cruțată 
de atentatele ministrului de culte, și le
gile pentru introducerea limbii ungu
rești in administrația bisericească s’au vo
tat și continuă a se vota cu iuțeală uimi
toare.

In sfirșit, ce ne lasă în urmă 1893, dacă 
nu perspectiva de a vede întemnițați pe 
toți membrii comitetului național român 
de peste Garpați, și poate întivg poporul 
cunoscător de carte, căruia i s’a răpit și 
dreptul natural de a petiționa.

Ce amintiri putem ave din acest an, 
dacă nu aducerea aminte, că din causa 
comasărilor țăranul român pierde mica sa 
proprietate și e mânat cu repediciune spre 
o totală ruină, spre complectă distrugere.

Cine nu va ave in minte multă vreme 
curentul format printre Maghiari, cari în 
consiliile județene și comunale hotăresc a 
invita parlamentul să ia măsuri aspre pen
tru supravegherea băncilor de economie 
române, care sunt după ideia lor pepiniere 
de Daco-Romani.

Cine va uita vre-o dată cererile acelorași 
consilii de a se închide granițele față de 
România? cine n’are vii în memorie ame
nințările cu restrîrigerea libertății presei?

Cine în fine nu a vedut suprimată Tri
buna și Foaia Poporului și ast-fel păl
muită drept in față acea mult trîmbițată 
libertate din statul maghiar ?

Cine, dar cine poate să le înșire pe toate 
acele urmăriri și năpăstuiri, care se gră
mădesc pe capul bietului nostru popor ?

Și din mijlocul țipetelor de durere, care 
răsună din Ardeal, din vuetul furtunii, ce 
s’a deslănțuit asupra poporului nostru, din 
virtejul umplu al luptei, ce o duc frații 
noștri de acolo, ne amintim cu adevărată 
satisfacție, că in ciuda tuturor relelor so
lidaritatea românească a rămas intactă, 
conștiința națională mai vie ca tot-de-a-una, 
Românul mai hotărît la resistență ca în 
tot trocutul seu foarte furtunos. Și din 
evenimentele, care s’au rostogolit unele 
după altele în Ardeal, ne amintim cu o 
adevărată plăcere manifestarea cea mă
reață a poporului român în conferința de 
la Sibiiu, și interesul deosebit, ce l’a.u 
manifestat Românii din Țară față de frații 
subjugați.

Și dacă 1893 ne lasă în perspectivă un 
proces monstru prin natura lui, procesul 
Memorandului, anul 1894 ne zimbește pro- 
mițendu-ne congresul tuturor naționalită
ților supuse din Ungaria. Neapărat 1894 

n’are să fie mai puțin agitat prin duelul 
și mărimea luptelor, ce au să se dea, și 
prin întărîtarea celor doue armate duș
mane. Dar după teribila furtună urmează 
tot-de-a-una pacea și seninătatea firii, și 
din uraganul, care va mai bate naționali
tățile din Ungaria, cine știe dacă 1894 nu 
ne va aduce pacea și concordia făcute pe 
basa echității și a dreptății!

„Lupta Națională".

DIVEESE

O pățenie a contelui Tolstoi

In Tuia s’a jucat nu de muțt de o trupă 
de diletanțipiesa luiTolstoi: „Fructele Spo
vedaniei". La repetiție au invitat și pe re
numitul autor, care din întimplare se afla 
in acel oraș, ca să dea unele explicații 
aranjatorilor de scenă.

Tolstoi a promis că va merge. Se ho- 
tărise ca să nu iee parte public la repe
tiție, din care causă a fost pus la intrare 
un gardist, dându-i-se ordin, să nu lase pe 
altul să intre de căt pe contele Tolstoi.

De odată vine un țăran voinic, cu blană 
și cu căciulă și intră la teatru. Gardistul 
îl chiamă îndărăt; țăranul inse urcă scă
rile liniștit. Obrăsnicia țăranului revoltă 
pe gardist, care se repede la el, îl în
hață de guler și îl dă afară. Atunci stre
inul spune că el e contele Tolstoi, cel aș
teptat. Gardistul deschide ușa și contele 
intră in teatru. Tocmai începuse repe
tiția.

Unul dintre diletanți, un tîner aristo
crat, care avea rolul unui servitor, trebuia 
într’o scenă a piesei să dea afară din o 
sală de așteptare pe niște țărani; el inse, 
cu delicateța-i inăscută, o făcu aceasta cu 
atâta neoriginalitate, în cât contele Tolstoi 
nu a putut trece lucrul cu vederea și i-a 
făcut observația următoare : «Nu, cum i«ai 
dat afară d-ta, nu este original. Trebue s’o 
faci așa, cum s’a înlîmplat cu mine adi
neaori, pe scări»...

ȘTIRI TELEGRAFICE
Viena, 2 Ianuarie. — D-l Francisc Schiessl, 

fost consilier de ambasadă la St. Peters
burg, este numit ministru in Persia.

St. Gali, 12 Ianuarie. — O demonstrație 
s’a făcut Sâmbătă în fața museului, unde 
ofițerii dădeau un bal; ofițerii angajaseră 
o musică străină. Manifestanții au spart 
geamurile.

S’au făcut mai multe arestări.
Roma, 2 Ianuarie. — «Fanfulla» anunță, 

că d-l Grispi a avut, acum trei dile, o 
lungă întrevedere cu cardinalul Rampolla, 
dar acest diar nu cunoaște subiectul aces
tei întrevederi.

Paris, 2 Ianuarie. — D-na și d-l Glad- 
tone au sosit dimineața in deplină sănătate 
la Biarritz.

— Cererea de grațiere, adresată d-lui 
Carnot de către câți-va deputați în fa
voarea lui Vaillant, a fost trimisă nedesli- 
pită ministrului justiției și va fi supusă 
cu cele l’alte acte ale dosarului comisiunei 
de grațiere.
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Londra, 12 Ianuarie. — «Agenția Reuter» 
află din Honolulu, că guvernul provisoriu 
din Havai a protestat în răspunsul seu 
președintelui Statelor-Unite contra ames- 
tecărei acestuia în afacerile din Itavai; el 
refusă demisia cabinetului cerută de d-1 
Cleveland și declară, că va aștepta deci- 
siunea congresului american.

Rochefort, 12 Ianuarie. — Doi din ră
niți! explosiel torpilorului «Sarrazin» au 
murit.

CEOmOJL

Cu ocasia Anului nou M. S. Regele a 
dat următorul ordin de (Ji pe armată:

«Qstași,
«Anul cel nou sosind, pe voi ve găsește 

«tot credincioși apărători ai Țerei și ai 
«Tronului, iar pe mine mândru că sunt 
«căpetenia voastră.

«însuflețiți de sânta-ve datorie și eu si- 
«gur fiind, că în ori-ce impregiurare veți 
«răspunde la înalta voastră chemare, spri- 
«jiniți-ve tot-de-a-una pe îngrijirea și dra- 
«gostea Mea.

«Oficieri, sub-oficieri și soldați : ve urez 
«ani mul ți și fericiți».

«Dat in București, la 31 Ianuarie 1894».
•«-

Venerabilul Președinte al Comitetului 
central al Ligei culturale, d-1 Vasile A. 
Urechia, cu ocasiunea Anului noii și a 
onomasticei sale, a primit de la secțiunile 
Ligei și alți fruntași Români o mulțime 
de felicitări și urări pentru isbânda măre
țului ideal al Ligei culturale

♦
Biuroul Ligei culturale a primit ieri ur

mătoarea telegramă.
Sibiiu, 2 Ianuarie. — Procesul pentru 

Memorand s’a amânat, fără a se pune inse 
alt termen.

„Tribuna11 și „Foaia PoporuluV vor 
apare filele aceste. întârzierea a provenit 
din causa formalităților de trasmitere a 
proprietăței Institutului tipografic.

Comitetul Central al Ligei Culturele roagă 
pe toate direcțiunile de Ziare din districte 
și capitală și pe toate persoanele care mai 
au liste de subscriere pentru Fondul de 
protestare, a le înainta împreună cu su
mele strinse Cassieriei Centrale a Ligei str. 
Nouă No. 6 București.

Dumineca trecută s’a făcut la Sibiiu o 
frumoasă serbare in sala cea mare a școalei 
de fete a «Asociațiunei Transilvănene» cu 
ocasiunea desvelirii portretelor foștilor pre
ședinți ai asociației.

S’au desvelit portretele Mitropolitului 
Androl baron de Șaguna, unul din întemee- 
torii asociațiunei, al prepositului capitular 
Timotei Cipariu, al baronului Vasile Pop, 
al consilierului aulic Iacob Bologa și al 
lui George Barițiu, reposat anul trecut.

♦
«Unirea» din Blaj aduce vestea, că gu

vernul unguresc a aprobat alegerea cano
nicului I. M. Moldovan ca președinte al 
«Asociațiunei Transilvane».

Un copil ca de 11 ani, anume Costică 
Niculescu, din Fundătura Spitalului 66, se 
juca eri cu un pistol încărcat cu sburături 
de gloanțe. Pistolul descărcându-se, lovi 
pe un alt copil, Ion Fotea, în vârstă ca de 
10 ani, tot din acea stradă, făcându-I o 
rană la cap. El a fost dus la spitalul Fi
lantropia.

Femeia Anica Matei, in etatea ca de 70 
ani, cu locuința în strada Verdeți, a încetat 
eri subit din viață. — Corpul s’a dus la 
Morgă, ca să se afle causa inorții.

La Oltenița a fost ales primar d-1 N. 
Atanasiu.

♦
Poliția a arestat pe o moașă din strada 

Pache Potropopescu, care dăduse unei fe
mei medicamente pentru a lepăda, ceea 
ce a causa t moartea femeei.

Primim de la d. Nicolae Oprea, viticul
tor in Golești următoarele rîndun, relative 
la un nou m dicament contra filoxerei:

«Am citit in Ziare economice streine că 
in anul 1893 s’a aflat de către un podgo- 
rean mai special in viticultură, in via lui 
din insula Cipru, de sub proprietatea 
Anglii, un fel de iarbă așa numită Rhus- 
corwria (poate o fi așa numită pe româ
nește iarba ferii :) care conține amărăciune, 
și in interioriul acela unde s’a aflat această 
iarbă, viile nu ar fi fost de loc atacate, 
iar unde a lipsit aceasta, viile s’au uscat 
de către filoxeră. Acel podgorian observând 
cașul, imediat i’a raportat consulului An
gliei de acolo, care a făcut raport Angliei 
pentru a trimite o anchetă specială la insula 
Cipru. Se Zice» că Și Portugalia ar li 
încercat cu această iarbă și a reușit foarte 
bine. Prin urmare: aflătoriul ierbii are să 
capete Premiul de 200 mii franci de la 
Franța.

«Insula Cipru stă aproape de razele so
lare de sud și are o căldură superioară, 
prin urmare: această plantă poate să reu- 
șiască în Europa in părțile de Răsărit și 
sud, iar în cele de nord și Vest, crede că 
nu va reuși de oare-ce clima e mai rece. 
La noi în România âncă va reuși foarte 
bine.

«In interesul podgorenilor, ar fi foarte 
util ca Domnul Ministru al Domeniilor să 
bine-voiască a să interesa de causă, ca in 
primă-vara anului present să se facă dis
pozițiile cerute pentru a se aduce acea 
plantă nimicitoare de filoxeră și la noi in 
țară, ca barem părțile ne atacate, și pe 
cele puțin atacate de filoxeră să le putem 
mântui de flagelul acesta.»

Curia regească din Pesta a respins re
cursul de nulitate al d-lui I. Russu Siria
nul și Popa Necșa, pe care ii condamnase 
curtea cu jurați din Cluj.

D-1 Russu prin urmare nu va fi liberat 
din închisoare până după Paști.

♦
Mercuri s’â întrunit la Mitropolie comi- 

siunea însărcinată cu facerea unui proiect 
pentru ridicarea unei catedrale.

Propunerea pentru deschiderea unei mari 
piețe în centrul orașului, a fost primită în 
unanimitate.

Organisarea acestei lucrări se va începe 
după-ce propunerea va fi primită de con
siliul de miniștri.

S’au numit subprefecți d-nil Gh. lup- 
ceanu, actual ajutor de subprefect, la plasa 

Dumbrava (Mehedinți) șiN. Constantinescu, 
actual ajutor de subprefect, la plasa Herța 
(Dorohoi).

S’a primit demisia d-lui C. Iorga din 
funcțiunea de subprefect al plășii Prutu 
(Dorohoi).

♦
D-nii Th. Nica și G. Em. Lahovari aii 

fost numiți, încă pe un termen, din partea 
guvernului, întâiul cadirector al Băncei Na
ționala și al doilea ca censor.

-®-
S’aii rechematin activitate următorii d-ni 

ofițeri aflați in poliție de disponibilitate: 
Căpitanii Edmond Barozziși Ion Căplescu, 
locotenenții P. Vasilescu și St. Vasiliu și 
sub-locotenntul N. Florescu.

La 12 Ianuarie se face la Bârlad alegeret 
unul deputat la colegiul I.

♦
Consiliul județean de Dâmbovița a fus 

autorisat să facă un împrumut de 120 mii 
lei pentru a construi cazărmi.

Insula Sfintul Gheorghe din fața guriloi 
Dunărei va fi ananată la primăvară și băl 
țile cele multe care o acoper, vor fi secate

-O-
Un foc mare a fost astă noapte la Iași 

a ars casa d-lul Alexief, care costa 60,000 lei 
•e-

In strada Cuza Vodă s’a găsit moart 
femeiea Catrina veduva.

Cadavrul ei a fost dus la Morgă.
&

Comisarul secției 6, făcend eri o perche 
siție la femeiea Cati Sandu, din strada Li 
bertăței, a găsit in casă mai multe obiect 
furate de îa magasinul Luvru.

La Bârlad e mare cesrtă între guverne 
mentali.

La o întrunire ce s’a ținut clilele 1 rc 
cute, prefectul județului a luat cuvintul ș 
a combătut pe un orator, care susținea cai 
didatura d-lui Virgolici. De aci au urme 
destăinuiri de fapte necorecte și altele.

Cu numerul de aZi abonații noștri vc 
primi un prea frumos calendar de pereți 
oferit administrației Corespondenței R< 
mâne de către tipograful ce imprimă Ziari 
nostru.

Respingător pentru redacție Ion Slavici*

BIBLIOGRAFIE
A apărut revista Amicul copiilor număr 

8 și 9 cu următorul bogat sumar :
Pomul de Crăciun ; Cine priimește steaua fri 

moașă; Istoria unui țînțar; Pescera Stenfeli 
Asnar și Dochia (poveste); Doină; Soarele; Br 
marel; Copilul străin; Mercedes și Dolores (r 
man pentru copii); Gândacul și Maimuța (fabuli 
Scormon (nuvelă) de I. Slavici; Cea d’întâi p 
reche de mănuși; Aux enfants; Phoca (du 
Brehm); Șoimul și floarea fragului; Argonauții 
Problemă; Enigmă.

Revista Amicul copiilor este o revistă ini 
resantă și instructivă; redactată cu mare îng 
jire. După trei ani de existență această revii 
’și-a făcut în țară un renume bine stabilit.

Pentru abonament a se adresa la librăria I. 
Socec. Prețul abonamentului pe un an e de 101
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