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Se va implini in curând un pătrar de 

.col de când tinerimea universitară ro- 
iână a pus la calo serbarea de la Putna, 
dina, manifestare generală a conștiinței de 
uitate culturală a poporului român.
S’a ținut atunci, in sufrageria mănăstirii 

ilernei.de de Stefan cel Mare, și un con- 
■es al studenților și s’a discutat multasu- 
■a unm program de acțiune comună pro- 
is de reposalul Mihail Eminescu, șecre- 
r al comitetului central din Viena.
După acest program întreaga lucrare a 
ierimii trebuia să aibă caracter cu de- 
vlrșire cultural și deocamdată numai cul- 
ral. Preocuparea noastră era, ca să fie 
lăturate cât mai curând deosebirile pro- 
îse de deosebitele inriuriri străine in ceea 
ivește limba, gustul și deprinderile, pen- 
u-ca Românii cât mai curând să vor- 
iască, să gândească, să simtă și să vie- 
iască sufletește in acela-și fel. Ear mij- 
acele alese de noi pentru ajungerea acestui 
op erau curat culturale, cărți ieftine, pu- 
icațiuni periodice și înființarea unui diar 
lotidian, care să represente interesele tu- 
ror Românilor și ast-fel să lie pretutin- 
nea citit.
Alții erau inse purtați de gânduri mai 
iri și mai intrăznețe. Pornind din cre- 
ița, că unitatea culturală nu se va pute 
stabili de cât după ce Românii vor fi 
runiți cu toții intrun singur stat, ei 
iau ca ’ tinerimea să pornească o luptă 
litică contra celor trei împărății, care 
ipânesc părți din poporul român.
Nu s’a putut lua dar nici o hotârire; dar 
1 luat înțelegere noi cei ce porniam din 
nvlngerea, că poate unitatea culturală să 
restabilită și fără ca Românii să fie puși 
toții sub acea-și stăpânire.

In virtutea acestei înțelegeri am plecat 
in anul 1884 la Sibiiu, ca. să primesc 

lacțiunea diarulin „Tribunal.
Era lucru știut, că eu nu împărtășesc 
ru toate vederile cuprinse în programul 
bilit in conferența de la 1881 Am luat 
•ă angajamentul de a susține cu toată 

botărîrea acest program și fam și susți
nut, (iind-că in lucrarea politică ile-care 
dintre noi trebue să aibă abnegațiunea de 
ase supune simțimentuluicomun și liind-că 
preocupările mele personale nu erau po
litice, ci literare și, in genere, culturale.

Ancă de mult erau la Brașov, la Caran
sebeș, la Arad, la Năsăud și mai ales la 
Sibiiu, precum și la Cernăuți și la .Su
ceava, oameni, care se pătrunseseră de con
vingerea, că Românii de pretutindenea tre
bue să primească direcțiunea dată din 
România in ceea ce privește viața cultu
rală. îmi era deci mai mult ori mai puțin 
indiferent succesul politic : ceea ce rac a- 
dimenea era gân Iul de a continua in con- 
dițiuni mai priincioase lucrarea culturală 
pornită de aceștia.

Și ori-și-cât de deosebite ar fl părerile 
in ceea ce privește succesele politice ale 
«Tribunei», toți oamenii ne preocupați 
vor trebui să admită, că mult, foarte mult 
au contribuit „Tribuna11, «Biblioteca po
porală a Tribunei» și «Foaia Poporului» 
la restabilirea unității noastre culturale.

Eară eu sunt unul dintru intemeetorii 
«Tribunei». S’ar fi făcut, 'ară îndoială, 
cele ce s’aiî făcut și fără de mine ; nu e 
inse, mai puțin adevărat, că am jertfit ani 
din viața mea, am ostenit, am suferit, ani 
petrecut nopți nedurmite și dile pline de 
frământări sufletești, ca să dau acestui 
diar și intregei mișcări literare caracterul 
și importanța, pe care le are. E deci un 
lucru firesc, dacă me nelinișțesc și eu, 
când lumea de dimprejurul meu se neli
niștește din causa, că « Tribuna» și «Foaia 
Poporului* au fost suprimate și nici după 
o lună de tjile n’au reapărut.

N’are deci nimeni să se mire, dacă am 
profitat de sfintele sărbători, ca să ine duc 
la Sibyiu, și să mă încredințez despre cău
șele adevărate ale amânării.

Mi se cuvenea, așa cred, și mie să ine 
interesez de lucrul acesta.

Am fost și in’anț încredințat, că amâna
rea s’a făcut in urma intrigilor țesute de 
aici din București de niște oameni, care 
nu prea știu de ce e vorba in lumea a- 
ceasta.

Alaltă-ieri pedecile aii fost înlăturate 
și dacă nu va mai 11 intervenit vre-o nouă 
crimpiță, « Tribuna» și «Foaia Poporului» 
au apărut ieri și vor sosi cu poșta de as- 
tă-di la București.

N’ar fi inse adevărul întreg mărturisit, 
dacă ași dice, că am fost la .Sibiiu numai 
spre a mă încredința despre căușele amâ
nării in ceea ce privește «Tribuna» și 
«Foaia Poporului».

In urina unei scurte convorbiri, pe care 
am avut-o cu d-l Fitz Gerald in localul 
redacțiunii noastre, deci față de colegii 
mei de redacțiune, am fost cuprins de

sîmțimentul, că s’a ivit în oare-care cer
curi temerea, ca nu cum-va Moții să se 
răscoale fie cu ocasiunea pertractăiii fi
nale a procesului intentat comitetului cen
tral, fie după-ce comitetul va Iț, fost arun
cat in temniță.

După informațiunile, pe care le aveam, 
— și eu am bune informațiuni, — temerea 
aceasta era lipsită cu dessvirșire de on- 
si-ce temeiu. Munții apuseni, așa știam eu, 
sunt foarte bine organisați, și nimic acolo 
fără de știrea și fără de învoirea Comite- 
tuiui Central nu se poate îiflimpla; nici 
un agent provocator nu poate pătrude 
intre Moți; nici o surprindere de acolo 
nu ni se poale pregăti. — Așa știam eu, 
dar, când vorba e de asemenea lucruri, 
numai cea mai deplină siguranță poate să 
no dec liniștea sufletească.

Am rugat deci pe unul dintre amicii 
mei din Munții apuseni, ca să vie la Si
biiu, să ne întâlnim acolo, să punem pe 
d-l Dr. loan Rațiu și pe cei-lalți membrii 
domiciliați in Sibiiu ai Comitetului în cu
rent despre cele pe se petrec și să mă duc, 

j dacă va cere nevoia, ir. lunții apuseni.
M’am încredințat, că in adevăr guvernul 

ungar a luat în Munții apuseni măsura, 
pe care cel italian a luat-o in Sicilia, a- 
decă a adunat armele de pe la Moți: mă
sura e insă nemotivată, de oare-ce Moții, 
deși foarte nemulțumiți, sunt liniștiți și 
tare hotăriți de a nu lăsa să între în mij
locul lor nimeni fără de știrea și învoirea 
Comitetului Central. De aceea m’am întors 
liniștit de Ia Sibiiu, căci ii știu pe Moți 
ca cei mai vrednici de încredere dintre 
toți Românii, și nici că i-am vorbit d-lui 
Dr. I. Rațiu despre Moți și despre causa 
principală a întâlnirii mele cu amicul meu 
din Munții apuseni. Era de prisos, și nici 
că ‘se^’cuV&aea^să neliniștesc pe venerâbi-. 
Iul bătrân acum, in ajunul intrării lui în ? 
temniță.

După-ce mă întorc acum la București, 
citesc in numărul de 4 Ianuarie al guver
namentalului «Țara» următoarea notiță:

Ni se spune că d. Slavici ar fi plecat 
Vineri la Sibiu, cu misiunea de a îndem
na pe membrii comitetului național al Ro
mânilor din Transilvania, ca în vederea 
procesului ce li s’a intentat pentru duce
rea lor la Viena cu memorandul, să fugă 
toți in România înainte de a se înfățișa 
procesul.

Dăm această știre sub rezervă.

Nu s’a pomenit de când e lumea o mai > 
mare nemernicie, și e rușine pentru gu
vernul, care se lasă să fie ast-fel seî’vif.

«Ni se spune» și «dăm știrea sub re- 
servă» sunt cele mai miserabile forme spre 
a face o denunțare.

Eu sunt, așa cred, destul om, ca să-mi 
susțin convingerile, și dacă am convinge

ilernei.de


rea, că nu trebue comitetul central al 
partidului național român să se ducă pe 
banca de acusați, sunt .in stare să-mi și 
susțin convingerea. Pe mine dar nu me 
denunță, ci numai ine provoacă slugile 
nemernice de la «Țara». Ei denunță inse 
pe membrii comitetului central din Sibiu, 
și ii denunță in virtutea unui «Ni se spu
ne», — «sub reservă».

In virtutea unei asemenea denunțări a 
fost arestat d-l Aurel Popovici la Predeal; 
in urma unei asemenea denunțări a tost 
ținut d-l A. Popovici in arest preventiv și 
a trebuii să depună o cauțiune de 5000 
florini.

E lucru de necreclut!
■ In coloanele unui organ guvernamental 

din România guvernul ungar e indirect 
provocat să facă și cu alți 29 fruntași ro
mâni ceea ce a făcut cu d-l A. Popovici ?

Ast-fel se tratează cestiunea națională iu 
România? Aceasta va să clica bucătărie 
guvernamentală? Aprobă actualii consilieri 
ai Majestății Sale Regelui Carol I. aseme
nea proceder! ? E acesta lucru românesc? 
e omenesc ?

Chiar adevărat dac’ar li ceea ee «li s’a 
spus» acelor nemernici, ei n’aiî să bata 
toba cea mare, n’aiî să spună mai departe 
nici chiar «sub cea mai mare reservă.» Cu 
•atât mai mare li-e nemernicia, când spun 
ceea-ce nu-i adevărat.

D-l Dr. I. Rațiu trăeștc âncă, și are des
tulă autoritate, ca să poată desminți pe 
delatorii de la «Țara».

Doue dile am pe'’;ecut la Sibiiu, și in 
timpul acestor doue dile n’ani stat o sin
gură clipă eu singur cu d-l dr. I. Rațiu.

Sâmbătă, diua de sc. Vasile, pe la a- 
meaclă-di, m’am dus să felicit de anul noii 
pe venerabilul președinte al partidul ui na
țional și am avut onoarea de a li poftit la 
masă. Nici înainte de masă, nici in timpul 
mesei nu am stat singur cu d-l Dr. I. Ra
țiu. De la masă am plecat cu unul dintre 
membrii comitetului și m’am întors pe la 
șase Însoțit de același membru al comite
tului și de ancă alți doi domni. Sunt, deci 
martori la mijloc,, care pot să adeverească, 
că nu am atins nici pe departe cestiunea, 
despre care se vorbește in coloanele 
« Țării».

Ear alți martori pot să adeverească, că 
Duminecă nu am mai ayut oi -area de a-1 
vede pe d-l Dr. I. Rațiu, fiind- ă n'am fost 

.o singură clipă singur, ci mer u însoțit de 
unii ori de alții dintre amicii mei, de care 
m’am despărțit abia noaptea, pe la II, la 
poarla hotelului.

Române deci, ca d-l Dr. I. Rațiu să dee, 
dacă va crede de cuviință, desmințirea, pe 
care eu o pot. ast-fel lua și de la cei ce au 
fost de față, când am avut onoarea de a 
vorbi cu d-sa.

Nici cu graiii viu, nici în scris, nici di
rect, nici indirect, nu am atins cestiunea, 
care era resolvată âncă din cea din urmă 
ședință a Comitetului și care mai ales a- 
cuin, după-ce pertractarea finală a proce
sului a fost amânată, nici nu mai avea nici 
o importanță actuală.

Dar nici le prea pasă «gazetarilor» de la 
«Țara», dacă e ori nu adevărat ceea ce 

spun : vorba e pentru dânșii numai să în
venineze relațiunile se producă conflicte.

Ast-fel cred ci a servi can a—nu a Ro
mânilor, ci a guvernului, caic-i ține in 
simbrie.

Me îndocsc, că e mulțumit guvernul de 
asemenea servicii.

I. Slavici.-- - ■ CBU-» - ------------  

„Dreptatea11 și dreptate
Citim in Nr. 1 al diaruluî Dreptatea din 

Timișoara următoarele rinduri într’un foi
leton iscălit Bil-A-Zam (Dr. V. Branisce) 
și privitor la impresiile ce-a produs apa
riția de probă al numițului diar:

«In redacția «Corespondenței Române» 
mare agitație. A sosit Dreptatea mult aș
teptată. De la director până la ultimul co
laborator caută accente «moderate» in co
loanele diaruluî bănățan. Sunt aproape de 
desperație, când din fund strigă, cât îl line 
gura meter-en-page-ul: Heureca, heureca 
și arată cu degetul pe pag. 7 a Dreptății.

Toate fețele se înseninează.
Era negru pe alb tipărit, că tipografia 

sud-ungară tipărește «moderat».
Crede prin urinare Dreptatea că noue 

ne-a părut reu că n’am găsit «accente mo
derate» in numerul de probă. Se inșală, 
căci ast-fel s’a dovedit, ceea ce noi mai 
de mult spunem, că «moderați» nu pot fi 
dincolo și că «partid moderat» nu există, 
cum s’a susținut pe la noi.

Ne-a părut din potrivă bine, liind-că ast
fel e clar, că dacă d. Al. Lahovarv va fi 
avend «Dreptatea», noi avem «dreptate».

Ar greși refl acela care, preocupă ndu-se 
de chestiunea Românilor da peste Carpați, 
ar considera-o pur și simplu ca o ches
tiune potitică-națională. Precum in toate 
acele chestiuni, care in timpii din urmă 
au fost cunoscute sub numele de ches
tiuni naționale, o gravă chestiune socială- 
economică este altoită, și in aceasta, peste 
chestiunea politică, și de neam.

și e firesc să. fie așa.
Stăpânitorii Maghiari nu se avântă așa 

de îndârjiți asupra Românilor și asupra 
celor-l alte naționalități din Ungaria numai 
și numai pentru dorința de a’șî spori nea
mul lor propriu, conduși de cine mai știe 
ce ideal politic nebulos. Ei au un interes 
imediat de stăpânire și de bun train al 
unei anumite clase a lor în desnaționali- 
sar a celor l-a Ho neamuri câte trăesc in 
Ungaria. Vreme îndelungată, sute de ani, 
stăpânitorii Maghiari au trăit fără să cerce, 
in măsura de acum, ca să desființeze carac
terul distinct al naționalităților, fără să 
caute a le contopi in neamul lor. încer
cări singuratece, firește, s’aiî făcut multe 
într’acest sens, dar acelea aii fost numai 
sporadice, nu au constituit o conduită po
litică statornică și permanentă a Statului 
in vederea omogeneității poporațiunei sale. 
Ele constituiau oa're-cum mai mult, o linie 
de politică personală a cutăruia sau cu- 

tăruia rege sau stăpânitor, linie de politică 
pe care i-o dictau mai adese împrejurările 
și care, chiar de i-ar fi dictat-o o preve
dere mai petrumjetoare a. viitorului, ea 
încă nu a rămas de cât tot politică perso
nală. Insă acum, nu mai poale li vorba 
de nimic personal iu politica, pe care Sta
tul unguresc o urmărește in potriva ne
maghiarilor. Politica de stirpire a neamu
rilor din Ungaria ca neamuri de sine fiin- 
țăloarc, este o dogmă pentru toți oamenii 
politici Maghiari. Intre ei osebire asupra 
acestui punct nu există, și cei mai violent! 
intr’această privire sunt cei care se ridică 
mai sus in toate privințele; iar acei mai 
domoli, dacă aii curaj să se arate blajini, 
sunt curând morți politicește.

Este negreșit in această pornire și un 
punct, de vedere pur politic; mai presus 
de toate insă, ideia primară care conduce 
pe Maghiari in contra naționalităților cu 
atâta violență, este ideia garantării, mân
tuire! dommațiunei și a profiturilor ei ma
teriale.

Mișcarea generoasă dela 1848 a avut iu 
special mari resultate in favoarea stăpâni- 
ț.itor de peste tot locul. La suflarea ei pu
ternică s’aîi rupt vechile raporturi de ro
bie dintre clasa de sus exploatatoare și 
clasele muncitorime! exploatate. Din ne
norocire, mai nicăeri ea n’a fost destul de 
puternică spre a obon definitiv clasa de 
sus și a-i smulge pentru tot-deauna pu
tința exploatării. Ast-fel, lupta atunci is- 
bucnită in vileag urmează mai pretutin
deni până astă-di.

In Ungaria, mișcările de la 1848, redând 
țărănime! drepturile dc om și de cetățean, 
deslănțuind-o din iobăgie și redându-î pă
mântul de muncă și de hrană, aii avut și 
o parte de violentă lupta între popoare. 
In special Românii, reduși până atunci la 
înjosită stare de robi muncitori spre bu
nul train ai stăpânilor Maghiari, au cer
cat atunci să scuture pentru tot-deauna 
ori-ce fel de supremați i maghiară, in țara 
lor. Suferiseră atâta amar de vreme atâte 
nemernicii, induraseră atâte dureri, încât 
numai in propria lor stăpânire pe pămân
tul lor aveau credință pentru viitor. Vigu
roasă le-a fost lupta, dar combinațiunile 
politice externe au adus căderea lor și mai 
apoi i-au readus sub supremația politică a 
Maghiarilor.

Gondițiunile de viață ale naționalităților 
insă erau deja altele acum, când Maghiarii 
reluaiî deminațiunea, decât atunci când o 
părăsiseră. De o parte, prin mișcarea dela 
1848, se spărseseră vechile legături, Marte 
lesnicioase pentru stăpânitori, dintre aceș
tia și stăpâniți. Rodul muncei acestora nu 
mai putea fi ușor smuls de la dânșii. De 
altă parte, stăpânitorii aveau in față-le ce
tățeni ai Statului, oameni cu drept de cu- 
vînt in guvernământ. Beneficiile chiar ale 
puterii puteau deci li periclitate pentru 
Maghiari. In fine, o veche luptă foarte 
dârză aprinsese in inimele stăpâniților nes
tinsă ură pentru stăpânilor! și dorul de a 
le știrbi tot mai mult și mai adine supre
mația. Nu putea fi, firește, aceasta de loc 
în concordanță cu poftele stăpânitorilor, 
care de o parte vroiau în ori-ce preț 



să-și mențină supremația și dom in ați unea, 
pentru ca ast-fel mai ușor să poată trăi 
bine, fie din beneficiile directe ale guver
nului și administrației, fie din acele indi
recte, prin exploatarea, cu ajutorul legilor 
și in marginea lor, a stăpâniților. Pe cât 
de lesne venia aceasta stăpânitorilor, Ma
ghiarilor, pentru însuși poporul lor, pe atât 
de anevoios era pentru cele-lalte popoare, 
care înainte de toate vroiau îndreptățirea 
lor egală la guvern, pentru a se garanta de 
exploatările eventuale și probabile.

Intr’această luptă, in care unii căutau 
să-și apere produsele muncii lor chiar, 
alții sa le răpească in folosul lor propriu, 
Maghiarii n’au vedut altă mântuire de cât 
.să î-educă toate neamurile din Ungaria la 
unul și același, la neamul maghiar, care 
s’a arătat tot-deauna blând și supus față 
cu clasele lui dominante și nici măcar 
pretenția de a se amesteca in afacerile pu
blice n’a aretat-o încă destul de pronunțat, 
după cum la alte neamuri o arată poporul* 
Se împăcau de altcum interesele materiale 
și cu nizuințele lor politice. Și ast-fel, dis
trugerea neamuiilorjdin Ungaria, ca nea
muri de sine liințătoare a devenit, o poli
tică permanentă, ideia primară a politicei 
de stat ungurească.

Și că e vorba mai nainte de toate de in
terese materiale, lesne putem să ne con 
vingem din chiar lucrarea Maghiarilor față 
de naționalități. Când vrei să capeți in 
partea ta un popor strein de tine și care 
nici prieten nu-ți este, și când tot de o 
dată lovești fără cruțare in căpeteniile 
sale, dupe cum fac Maghiarii, este un 
ce elementar, dacă nu ai într’același timp 
interesul să spoliezi pe poporul acela, 
ca să cauți a-i face viața materială așa 
de bună, să-l descarci de sarcini atât de 
mult, să i oferi avantaje mat riale așa de 
multe și de mari, in cât, departe de a mai 
asculta pe căpeteniile sale, care-1 povățuesc 
la resistență, el nici să se miște câtuși de 
puțin in presența loviturilor ce dai acelor 
căpetenii, ba chiar să se apropie de la 
sine cu drag de tine. Și așa fatal trebue 
să se întimple, pentru că firește omul își 
caută de interesele sale materiale in pri
mul rind, și cu cât e mai mic, cu atât mai 
mult se interesează întâi de starea Iui ma
terială si numai apoi cugetă la alte con 
siderațiuni morale și intelectuale, mult 
mai subtile.

Cu desăvârșire din potrivă procedează 
Haghiarii.Ca stăpânitori,ei următesc acum, 
idată cu stirpirea căpeteniilor naționalită- 
ilor, sărăcirea complectă a țărănime! a- 
jestora.

Noi ne-ain obicinuit să ne preocupăm, 
orbind de chestiunea Românilor de peste 
dunțl, numai de loviturile ce Maghiarii le 
tduc in privința limbei și a cultured Ches- 
iunea insă e departe de a se mărgini la 
imbă și la cultură. Prigonirea contra cul- 
urei române este un corolar, o parte nu
na! din marea prigonire, care se mani- 
estă pe toate terenele și in deosebi pe cel 
conomic.
Au făcut mai de mult deja Maghiarii o 

3ge pentru comasarea păriiînturilor. In vir- 
utea acelei legi, pămintele țeranilor și ale | 

proprietarilor, risipite ici colea pe moșii, 
trebuiau mesurate și înlocuite apoi printr’o 
singură bucată de păment, de egală întin
dere cu toate câte le avusese fle-care. Prin
cipiul legei putea fi bun ; aplicarea ei a 
fost rnișelească. Pretutindeni, ca sistem, 
s’au luat de la țăranii români pămintele 
bune, pe care le lucraseră nainte de 1848 
și peste care erau acum stăpâni, și s’au 
înapoiat proprietarilor Maghiari, dându-se 
in schimb țeranilor acele părți care au 
lost mai slabe pe moșii, rovinele, mânca
turile de pământ, rîpele. A fost o sărăcire 
in mare a întregului popor, această coma
sare, care a lăsat pe drumuri mii de familii 
și pe care până adi o blestemă toată ro- 
mânimea de dincolo.

Dar segregarea pădurilor, in virtutea că
reia țeranii, deși proprietari pe păduri, 
n’au drept să mai scoată lemne din ele, 
de cât în anumite condițiuni oneroase ?

Dar ap I secfestrarea averilor grăniță- 
rești ? Noi despre aceea iară am vorbit 
numai in cât privește fondurile școlare ale 
grănițerilor; am uitat insa că, odată cu 
fondurile școlare, s’aiî răpit drepturi de 
avere din vechi a mii de țerarn români in 
favoarea Statului unguresc sau chiar și a 
particularilor Maghiari.

Apoi, nu este oare un mijloc de sără
cire a poporului, îngreunarea continuă a 
taxelor ce el trebue sa plătească peniiu 
școală și biserică, căci continuu Maghiarii 
ridică in mod indirect acele taxe, ridi
când continuu minimumul de salariu pe 
care un învățător, lie și confesional, tre
bue să-l primească pentru ca să poata 
funcționa. Intr’aceiașii vreme insă, impo- 
sitele ce Românii plătesc Statului se duc 
toate in folosul desvoltării Maghiarilor și 
numai a lor.

Nu este apoi o gravă manifestație de 
luptă socială, altoită pe cea națională, fap
tul întindere! pe toată diua a administra
ției de Stat, pentru ca ast-fel să se spo
rească posturile, în care Maghiarii să ca
pete hrana in paguba și pe spinarea na
ționalităților? Lupta cea înverșunată, pe 
care Maghiarii o duc împotriva naționali
tăților își găsește cea mai bună explicare, 
în năzuința lor de a stăpâni pentru a ex
ploata in propriul lor folos pe toate cele- 
1-alte neamuri, și de oare-ce nu le pot ex
ploata ușor, dacă ele se vor desvolta ca 
neamuri aparte, firesc este din partea Ma
ghiarilor să caute a le împedica ori-ce 
desvoltare proprie.

Și atât e de adevărat, că lupta nu este 
pur.politică-natională, in cât chiar par
tidul de luptători de peste Carpați e com
pus în imensa lui maioritate tot numai i 
din țărani. Conducătorii partidului chiar 
nu sunt de cât tot acei care, eșiți de cu- 
rind din opincă, având pe tată-seu ori pe 
moșu seu la coarnele plugului, trăesc in 
cele mai strînse legături cu poporul. Ori
cât am socoti de desvoltată țerănimea de 
dincolo, ori-cât ar fi ea deja multă și ac
cesibilă ideilor oare-cum abstracte, tot nu 
putem trece ușor peste faptul, că ea par
ticipă, că ea dă tonul luptelor in potriva 
Maghiarilor. O doare, sermana, adînc su
premația Maghiarilor, o doare în traiul ei |

de toată șliua și de acea este atât de dârză. 
Stapânitorii o exploatează fără milă, și ea 
nu vede mântuire la necazuri de cât in 
scuturarea supremației Maghiare. Sub îm
brăcămintea luptei naționale de dincolo 
se ascunde o gravă chestiure socială. Și 
aceasta face cu atât mai primejdioasă ches
tiunea Românilor de peste Carpați și re
clamă cât mai grabnic soluțiunea ei, scă
parea exploataților de exploatatori.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

AUSTRO-UNGARIA
Eri a început la Draga protesul «Omla- 

dinei», societatea secretă a cehilor. Poliția 
a împrăștiat cu înlesnire grupările de per
soane ce se formaseră dinaintea tribuna
lului. Tribunalul a respins protestările in 
contra insuficienței localului. Președintele 
a infrenat cu energie mcercările de tur- 
burări ce s’au produs în cursul ședinței. 
Tribunalul a respins propunerea procu
rorului de a se rosti cu ușile închise.

Aiji se va ceti actul de acusație. O'îm
bulzeală se formase dinaintea redacțiunii 
diarui ui bătrân ceh villas Naradna», mul
țimea a fost împrăștiată de poliție.

Intr’o conferință a partidului liberal un
guresc ținută eri la Pesta, președintele a 
rostit un discurs și a anunțat, că 13 mem
brii ai partidului au declarat că vor să se 
retragă.

După dorința d-lui de Wekerle conferința 
a declarat că adversarii proiectelor ecle- 
siastice nu pot să remâie membri ai par
tidului.

BELGIA
O depeșă din Bruxeia anunță că in urma 

unei întruniri de eri dimineață a dreptei 
crisa ministerială a fost aplantată. Gu
vernul va depune in curând un proiect 
relativ la representarea proporțională.

FRANȚAt»
D. Dupuy, luând fotoliul președențial, a 

rostit o alocuțiune, in care a reamintit că 
țara așteaptă de la Cameră o muncă seri- 
serioasă, niște deliberări liniștite și demne.

D. Burdeau a depus un proiect de con
versiunea rentei 4I/2%. Detentorii vor pri
mi pentru fle-care rentă 41/2% un noâ 
titlu 31/2®/o cu cuponul de la 16 Februarie, 
garantat până in 1902 contra unei noue 
conversiuni. Beneficiul anual resultând din 
conversiune va fi de vr’o 58 milioane.

Camera după cererea d-lui Burdeau a 
decis cu 345 voturi contra a 144 trimite
rea proiectului Comisiunii.

Comisiunea creditelor, după o scurtă 
desbatere, a adoptat în unanimitate pro
iectul de conversiune. D. Pointxcarre a fost 
numit raportor. Mâne își va depune ra
portul.

GERMANIA
Reichstagul a continuat eri discuția proiec

tului de imposit asupra tutunului, care a 
fost trimis comisiunii pentru impositul tim 
brelor.



DIN BUCOVINA
Avere românească încăpută pe mâni străine

Este vorba de averea țerănimii româ
nești clin ținutul Rădăuțulul, care a încă
put mai toată acum în mâna Galițienilor 
și nu aduce nici chiar cel mal mic folos 
Românilor. Qiarul poporan „Deșteptarea", 
care apare în Cernăuți, aduce, in numeral 
seu de la 1 (13) Ianuarie a. c., un articol, 
in care explică modul formării acelei a- 
veri, cunoscută sub numele Fondul ham
barului din Rădăuți, și tot odată lămu
rește și în ce chip acest fond a scăpat 
din mâna Românilor. Articolul este scris 
de un betrân de 87 ani, căruia părintele 
seu, care trăia chiar in vremea formării 
fondului, i-a spus chipul intemeerei lui. 
Tată ce orie bătrânul:

< Fondul hambarului din ținutul Ră- 
dăuțului(Radautzer Speicherfond), cu care 
chivernisește astă-cțl comitetul țSril și de care 
se folosește toată lumea străină și Galiția și 
numai ținutul Rădăuțulul nu, este averea CU- 
rut numai a ținutului Rădăuți.

«Adecă pe timpul patrimonial, cum îl <Țic 
domnii, va să Pe timpul boerescului era
legea, că patronul sau domnul moșiei să dee 
ajutor la timp de nevoie la supușii sail po
danii ce-I avea, anume la oamenii de pe mo
șia sa, fiind-că oamenii erau aceia-ce lucrau 
moșia de boeresc.

«Și dacă slăbeau și se împuținau oamenii 
de rCul nevoiel sau foametei, apoi slăbeau și 
se împuținau și lucrătorii moșiei, cădea așa 
dară și moșia, și stăpânul el.

«Moșiile de prin prejurul Rădăuțulul erau 
ale mănăstirilor și le stăpâniaii mai de ales 
egumenii, care-șl luase folosul.

«Pe atunci ședea îti Rădăuț și vlădica, sau 
cum ii <jic în <Țua de a<ji episcopul. El se 
chiama vlădica Dositeiu și era om foarte bun 
și milos cu oamenii cei săraci și, dacă se în- 
tîmpla că era foamete și oamenii nu aveau 
pâne nici de mâncare, nici de semănat, apoi 
năvăleau cu toții la episcopul din Rădăuț, 
știindu-’l om milos, și-’l rugau sS-’i ajuto
reze.

«Ce-’I drept, episcopul da cât putea și avea, 
dară la toți nu putea da nici el, pentru-că 
pe atunci el nu avea leafă, cum au acuma 
episcopii, ci avea numai o moșie și din aceea 
trebuia să se ție și el și cel de pe lăngă 
dînsul.

«Inse vecjend episcopul, că sărăcia din an 
în an tot crește și nevoia este tot mal mare, 
s’a sfătuit cu egumenii din mănăstiri, cum ar 
face, ca să li dee oamenilor ajutor la timp 
de nevoie. Și sfătuindu-se așa, ce-ati hotărît 
ei ? Aii hotărît să facă un hambar mare și 
acolo să pue atât episcopul, cât și egumenii 
mal multe corețe de pâne de tot feliul, care 
pane să o capete oamenii nevoieșl în împru
mut la vreme de lipsă și de foamete.

«Cum li-au fost sfatul, așa aii și făcut, au 
făcut adecă un hambar mare, care sta acolo 
unde stă astă-qll școala de călărie; eacă, acolo 
au pus pânea acei părinți milostivi.

«Când aveau așa-dară oamenii nevoie de 
pâne, se duceau la hambar și căpetau pâne 
de tot felul în împrumut. Și cum o căpătau ?

«Eacă așa : Toți oamenii nevoiași, cari aveau 
lipsă de pâne, se duceau la dregetoriul satu

lui, adecă la vornicul, le da o scrisoare ori 
mergea singur cu denșit la priveghitorul ham
barului, care era pe atunci unul dintre călu
gării mănăstirilor. Călugărul acela însemna 
numele vornicului' care avea să fie chezeș pen
tru pânea împrumutată, și tot-odată și numele 
oamenilor și apoi și câtăși ce fel de pâne le da.

«Dară împrumutul se făcea așa, că oamenii 
aveau să întoarcă la termen pâne pentru pâne 
și într’una tot de aceea pâne unul sau și done 
garnițe ca dobândă sau procent.

«După cum sboară albinile la miere, așa 
veniaii oamenii din toate satele la hambarul 
din Rădăuț și se ajutora care cum avea ne
voie.

«Sosind timpul de dat împrumutul înapoi, 
vornicul, care era chezeș, purta de grijă, ca 
fie-care să ducă împrumutul și procentul la 
hambar.

«Câte odată se întâmpla însă că unul sau 
altul din datornici n’avea de unde da pânea 
și procentul, ori poate că până la timpul ho
tărît unul sau altul din datornici murea, apoi 
ce era de făcut ? Vornicul împărția împrumu
tul pe alți oameni mai avuțl și făcea mână 
dela mână și ducea la hambar cu procent cu 
tot.

«Așa veniaii oamenii toamna sau la timpul 
aședat ca ploaia din toate părțile de puneau i 
pânea înapoi în hambar. Pânea se îmnulția cu 
garnițele procentului și ajungea la sute de co
rețe, încât oamenii nu mal aveau nevoie a 
merge la episcop, ca să-i ajute în timp de lip
să ; ei se duceau de-a dreptul la hambar ca 
și când s’ar fi dus la cămara lor.

«Acestea erau așa pe vremea călugărilor, 
cum spunea tată-meu, Dumnezeu să-l erte.

«Dară eacă a venit timpul ca să se deoa- 
chie treaba ; episcopul s’a mutat de la Ră
dăuț la Cernăuț, călugării s’au tras la mănăs
tiri, și moșiile au ajuns îni mâna împărăției, 
eară hambarul In seama diregătorilor împără
tești.

«Tată-meu spunea că, pe când direcția a 
luat moșia în seamă, aii fost peste 400 de 
corețe de pâne strînse în hambar, afară de 
pânea ce era împrumutată pe la oameni.

«Insă și direcția a chivernisit cu hambarul 
tot așa, că da adecă oamenilor pâne cu pro
centul așezat și cu chezășia vornicului în timp 
de foamete, cum aii fost mai cu seamă anii 
i83i, 1832, 1847 și 1848 și, când crăpa măse
lele de-a panii în toată lumea, la noi ham
barul era plin și ne ținea, după cum ține o 
vacă bună de lapte o casă întreagă de copil.

«Dând ani mai buni și oamenii ducând- 
mai bine după ridicarea boerescului, ei nu 
mal umblau așa de des la hambar ca să 
facă împrumut; pe de altă parte fiind multă 
în hambar, ca să nu se strice, s’a prefăcut 
în bani. Banii aceia purtau numele banii ham
barului și la început chivernisea cu denșii 
representanțiî ținutului Rădăuți, iar după des- 
ridicarea representanței ținutale au venit ei 
în chivernisirea comitetului țării și poartă 
astă <,1i numele: fondul hambarului din ți
nutul Rădăuți.

„Acest fond este așa -dară cu tot dreptul 
averea, proprietatea satelor din ținutul Ră
dăuțulul și cu tot dreptul se cuvine, ca să 
remâe în folosul comunelor și să-’l întrebuin
țeze ele cu atâta mai vertos, fiind-că pe tim
pul carnetelor jidovești și băncei rusticale din 
Galiția mulți au scăpetat, fiind' înșelașțt de. 

lipitorile străine, și și-au perdut și pămentul 
strămoșesc, pe când din Țondul hambarului, 
din averea lor proprie ce putea să-’l scape 
din nevoie, se da bani în împrumut prin Ga
liția și numai cu 5—6 procente, eară Galițienii 
veniau chiar cu banii noștri, de ne lua 36, ba 
adese și mai multe procente, până-ce în urmă 
ne scotea în drum cu copii cu tot.“

Articolul se termină cm sfatul dat țăra
nilor din Rădăuți să ceara, prin deputății 
lor din Dieta Bucovinei, deschisă de cu
rii,id, a 1, se da ’napoi fondul hambarului. 
cu care apoi să facă o bancă românească 
in linului Rădăuțulul, cu un director ade- 
verct român, ca să nu mai alerge pe la 
ovrei și pe la. bănci streine, care-i jupoaie 
cu carnete grele.

înaintări în armată
Pe ijiiui de 1 Ianuarie s’au făcut următoa

rele înaintări în armată :
In infanterie. — La gradul de colonel : 

d-nil lt.-colonell T. Boldescu, reg. 27 Bacău 
și V. Bădulelscu, reg. 16 Suceava.

La gradul de lt.-colonel : d-nii maiori Da
mian D. în reg. 27, Orleanu G. în reg. Dragoș- 
Vodă No. 29, și Rădulescu At. în regimentul 
8 Buzefî.

La gradul de maior: d-nil căpitani: Gar- 
descu Ion, Tetrat G., Saegiu A., Ostian V., 
Misirliu C., Brusescu V., Mărășescu N., But
narii I. și Rădulescu C.

La gradul de căpitan : dnit locotenenți : 
Urdăreanu, Marghiloman A., Cornățeanu A., 
Stoianovicl A., Crețescu I., Mehedințeanu Gr., 
Parvanovici, Bibescu, PetrovicI, Dimitrescu D. 
și Teodorii T.

La gradul de locotenent : d-nii sub-locot. : 
Badilescu Gr., Năstase Victor, Dobriceanu C.. 
Capeleanu V., Constantinescu A., Velescu I, 
Epureanu V., Bilciurescu I., Rosetti Ercol, 
Șerbănescu P., Casianopol G. și Zoiculescu V.

In cavalerie. — La gradul de coloneii: 
D-nil locot.-coloneii : Zosima Gr. în regim. 3 
roșiori și Latnbrino Al. în reg. 7 călărași.

La gradul de locot.-colonel : D-niî maiori: 
Vițu, în reg. 1 de roșiori, Danielopol G., în 
reg. 3 roșiori, Constantinescu N., în reg. 10 
călărași (Vlașca).

La gradul de 'maior: D-nil căpitani: A. 
Averescu, directoi al școalel de resbel. și A: 
Mustața în reg. 11 călărași.

La gradul de căpitan: D-nii locotenenți : 
Goroneanu M. și Gherman G.

La gradul de locotenent : D-nii sub-locot. : 
Gaicu D., Naumescu G., Mânu I. C., Guriță 
N. și Tele man N.

In artilerie. — La gradul de colonel d. 
locot.-colonel Perticari.

La gradul de locot.-colonel : D-nil maiori : 
Drăgulănescu și A. Zăhăreanu A.

La gradul de maior : D-nii căpitani: Cos- 
tescu C., Russo Emil și Paraschivescu.

La gradul de căpitani : D-niî locotenenți : 
Rădulescu G., PopovicI, Haralambie D., Lu- 
pescu A., Berueanu G., Miclescu Ad., Vasiliu 
I. Năsturel, Dimancea D., Sclia C., Luncescu 
I., Rădulescu și Verzea V.

La gradul de locotenet: D-nii sub-locote- 
nențl: G. Chirițescu, Stavăr C., Stoica Ang., 
Grigorescu A , Protopopescu N., Glodeanu D.i
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Condeescu N., Moscu A., Sofronescu N., Bu- 
tunoiu A., Rudeanu V., Macarovicî V., Cos- 
tescu C., Vlădescu L, Constantinescu M., Bu- 
joreanu, Bejulescu I., Iacobescu C., Magheru 
M., Măgâlea P., Mărgăritetscu I. și Mustacof N.

In geniu. — La gradul de căpitan : D-niî 
locotenenți : P. Gheorghiu, Caloinescu M., Gri- 
gorescu A. și Opreanu I.

La gradul de locotenent : D-niî sub-loco- 
tenenți: Mihăescu Ilie, Neda M., Grigoriu Ang., 
Cihoski G. și Zottu V.

In Flotilă. — La gradul de căpitan : 
D-niî locotenenți : Iorgulescu și Genoveanu.

La gradul de locotenent ; D-niî sub loco- 
tenențî: Negru Ștefan și Săvescu P,

Sanitari — La gradul de medic de di- 
lizie : D. medic de reg. cl. I. Papilian C. la 
diviziunea 4 de infanterie.

La gradul de medic de regiment cl. I: 
D-niî medicî de reg. cl. II. Palauz A. (reg. 3 
irtil.), Demetrescu I. (flotilă) și Dobriceanu 
7 artilerie).

Farmaciștii. — D. Bărzănescu T., farma
cist de batalion este înaintat farmacist de 
egiment.

Administrație. — Administratori cl. III la 
jradul de sdministratot cl. II: D-niî Teodo- 
escu A., Ionescu G., Andreescu C., Bilciu- 
escu Gr., Columbeanu V., Nenea D., Iaco- 
>escu V., Niculescu C. și Ciocazan P. Admi- 
listratorul clasa II Georgescu M. este înainta 
.djunct cl. II.

Guarzi de artilerie. — D-niî Nestor și 
lărăcineanu, guarzi clasa III, au fost înain- 
ațî la clasa I.

---------------- ooooggoooo-----------------

)aruri luptătorilor națio alt
Primim din Sibiu, știrea, că subscripțiu- 

ea deschisă intre fetele române din Ar
eal pentru a oferi de sărbători daruri I lip
itorilor naționali a produs suma de peste 
)0 florini. Au subscris peste 560 de fete 
unârie.
Daruri foarte frumoase au fost cumpă- 

ite din acei bani și oferite d-lor Albini, 
usu, Roman și Durban Vaianski, aflători 

1 temnița Seghedinului, cum și părinte- 
ti Lucaciu, care se află in spital la Pesta.
Darul oferit d-lui Lucaciu a fost un pre- 

as potir cu toate accesoriile, cumpărat 
n Viena de capelanul militar Vlasa; a- 
ist potir a lost dat părintelui Lucaciu de 
delegațiune studențească, după însărci- 
irea primită de la subscriitoare.

CEO^TIC^

De la curte:
M. S. Regele a priimit, din partea A S. 
•incipelui Muntenegrului, -o scrisoare de 
licitare, drept răspuns la notificarea ce 
s’a făcut de către Augustul Nostru Su- 
ran, pentru nașterea A. S. R. Principelui 
irol.

*
«fi

Diua de 1 Ianuarie fiind salutată prin 
le simțite felicitări adresate Regelui din 
ira întreagă și din străinătate, Majesta- 
.1 Sa a Însărcinat pe d-l ministru-preșe- 
dinte al consiliului să exprime cele mai 
ie mulțumiri înaltului cler, d-lor repre- 

sentanți ai națiune!, autorită iior civile și 
militare, comerciului, diferitelor corpora- 
liuni și tuturor persoanelor particulare 
cari prin adrese și telegrame, ca și prin 
înscrieri la Palat, s’au grăbit să manifeste 
cele mai călduroase simlimînte de iubire 
și devotament pentru Tron și Dinastic.

Majestatea Sa le urează tuturor anul nou 
cu fericire.

Recepțiunea membrilor nou! ai Acade- 
mi 1 Române va ave loc la 15 sau 20 ale 
lunei Martie.

Cu acea ocasiune, iie-care din membrii 
noi primiți anul trecut, va țme un discurs 
de recepțiune.

D 1 Ioan Kalinderu, care și a depus deja 
discursul la Academie, va tracla despre 
viața și operilă răposatului Melchisedec.

D-l Dimitrie Sturdza, secretarul general

Total 2L458 telegr.
Numărul persoanelor este aproximativ 

293.493.

al Academiei, va respunde la acel dis-
curs.

fata, statistica telegrameloi primite și
expediate de direcțiunea generală a poș-
telor și telegrafelor cu ocasia Anului nou:

l’resentate, interioare : 2044
» externe: 672

Sosite, interioare: 7892
»’ externe: 812

Pentru Stat: 56
Interne, transite: 9240
Externe, » 3842

-o-
In curind se va ridica la lași, in strada 

Golia, pe locul institutului Notre-Dame, o 
biserică catolică in stil gotic, cu bogate 
ornamentațiuni. Banii necesari aii sosit de 
la institutul Sacre-Coeur din Paris iar pla
nurile au fost lucrate la Paris.

Architectul care va conduce lucrarea va 
fi D. Iacob Marcovici.

Unul din tribunii români de peste munți 
de la 1848, d-l Aron Crainic de Bolgarfalva 
a încetat din viață în București.

Condoleanțele noastre familiei.
-®-

Comisiunea însărcinată cu inventariarea 
avere! defunctului episcop de Biizeu, după 
ce a găsit o parte din efectele de Stat care 
nu se găsiseră odată cu borderounle, va 
urma cercetările sale dilele acestea. Ea-și 
luase vacanță pe sărbători.

Până acum s’a găsit o sumă de 350,000 
in numerar și în erecte.

Lipsesc încă efecte in sumă numai de 
70,000 de lei.

Permutări de ofițeri superiori :
D. Lt-colonel Stamatopol P. din regim. 

Dragoș No. 29, este permutat in reg. Ște
fan cel mare No. 13.

D. LI. colonel Rudeanu este numit co
mandant al regimen:uhu No 20 Teleor
man.

D. Lt. colonel Boteanu D. din reg. Ște
fan cel Mare No. 13, este permutat in reg. 
Radu Negru No. 28.

D. Lt-colonel Iliotu din reg. Radu Ne
gru No. 28, este permutat in reg. 4 Ilfov 
No. 21.

D. maior Miliăilescu, șeful statului major 
al divisiunei a V-a de infanterie, este per
mutat in reg. 5 No. 23 Ialomița.

D. maior Dimitrescu Ștefan este permu
tat in reg. No. 33.

D. Fitz Gerald, corespondent al diarului 
englezesc D Ally-News, care a rost câtc-va 
dile in București, a părăsit Duminecă di
mineață Capitala.

-a-
In urma amânare! procesului Memoran

dului, comitetul național al studenților a 
hotărit amânarea intrunir. î de protestare 
ce o hotărise pentru dina de' 9 Ianuarie, 
stil vechiu.

Această amânare s’a comunicat telegrafic 
și comitetului național studențesc din Iași, 
spre a se amâna și acolo întrunirea de 
prolestare pentru aceeași di.

•o
Este vorba, că <Jiua de 24 Ianuarie, ani

versarea unirei principatelor și a inliințărei 
Ligei, să fie serbată printr’o serală națio
nală in palatul Ateneului.

-©-
Vineri seară a sosit in Capitală valorosul 

luptător al causei române, părintele Vasile 
Mangra, fost profesor ia seminarul de teo
logie de pe lângă episcopia greco-orientală 
din Arad, îndepărtat de acolo din causa 
atitudinei sale de luptător național.

Se anunță că conducătorii Românilor de 
peste munți au hotărit să organiseze rne- 
etinguri de protestare in toate comunele in 
cari locuesc români, in țerile de sub co
roana Ungariei.

Comitetul central al Ligei culturale aduce 
viile sale mulțumiri d-lui C. Bălăceanu care 
a dăruit pentru biblioteca acestei Societăți 
50 exemplare din scrisoarea sa deschisa 
către contele Albert Appony.

-®-
. Decorările, care după obiceiu se făceau 
de Anul nou, se vor face pentru 10 Maiu.

Mișcare în administrație :
D. Zaharia I. Zaharia, sub-prefect al plă- 

șei Dânibovița fMehedinți) a fost mutat la 
plasa Motru-de-sus, acelaș județ.

D. Grigorie Davidescu, actual ajutor de 
sub-prefect, a. fost numit sub-prefect al 
plășii Coșula (Dorohoi).

-©-
Se anunță că nici căpitanul CălimannicI 

serg; ntul-major Georgescu nu vor face re
curs contra sentinței consiliului de resboiu, 
dată contra lor in afacerea morței lui Țf- 
tiimu.

Credem că, liind osîndiți la minimum 
pedepsei, nici căpitanul nici sergentul-ma 
jor n’au de ce face recurs.

Dar comisarul regal ?

TURBUBAKILE DIN ITALIA
Livorno, 15 Ianuarie. — Circulațiunea 

tram valurilor a încetat din causa turbură- 
rilor de pe stradă. Prăvăliile sunt închise. 
S’a găsit o bombă lângă poarta «Asocia- 
țiuni'i Monarhice». S’a putut evita o ne
norocire, grație unui locatar, care a atras 
prin strigătele sale un gardist de poliție, 
care a stins fitilul.

Massa, 45 Ianuarie.— Liniștea e perfectă. 
E teamă de turburăm la Carrara, unde res- 
vrătitorii vor să împedice pe lucrători să 
lucreze la carierele de marmoră.
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Tâlhăria și omorul din județul Ialomița

0 indrăsneață tâlhărie s’a comis in pă
durea Chirana de lângă comuna Țandarei 
in seara de 26 Decembrie. Doi o'amenl, 
Tudor Vasile Chiriac și Cristache Stoian, 
cojocari de meserie, din Brăila, au lucrat 
in toamna aceasta la comuna Saraiu din 
județul Constanța, și acum se întorceau 
acasă cu economiile ce. putuseră face. Ve
nind din Ilârșova, acolo aii găsit la un 
han, uiți doi oameni, imbrăcați munte- 
nește1 tineri, care voiau și ei să treacă 
Dunărea in țară, și așa s’aii unit toți 
patru și au închiriat o luntre care i-a adus 
la Piua-Petrei. De aci aii plecat toți patru 
pe jos ca să meargă la gara ȚăndăreiȘ) Mer
gând pe drum i-a apucat seara la margi
nea pădureț Chirana, și cei doi munteni, 
mai prevăzători aii rupt câte un lemn din 
pădure, explicând celor l’alți că poate să' 
le iasă lupii înainte. Dar când au mai îna
intat în pădure, s’a vedut că lemnele nu 
eraiî pregătite pentru lupi. Cei doi mun
teni aii început a lovi cu ciomegile in cap 
pe tovarășii lor*de drum și a le cere bani. 
Unul din ei, Christache Stoian, scoate tot 
ce are și le da, apoi fuge, pe când mun
tenii remân să discute cu cel-lalt. După 
puțin timp Christache Stoian ajunge in 
sat la Țăndărei și povestește ce li s’a in- 
timplat. In același timp primarului i se 
vestește că in marginea pădurei Chirana 
se află un om mort. El merge acolo și 
constată faptul.

Din niște hârtii găsite la mort se dove
dește că el era Tudor Vasile Chiriac, ear 
cadavrul a fost mai pe urmă recunoscut și 
de Christache S.toean. Acesta s-a ales cu 
câte-va lovituri la cap, fără gravitate, și 
cu o mană umflată de lovituri. Punendu-se 
in urmărirea criminalilor, primarul ii des
copere la gară și ii arestează. Ei aii măr
turisit pe deplin faptul.

Sunt de fel din comuna Baicoiu județul 
Prahova și in vara trecută aii fost pân- 
dan la cătunul Cartai din plasa Hârșova.

Clima în sept emana a 2-a
(De Luul 8 până Duminecă 14 Ianuarie 1894 st. nou,

Septemâna ce trecurăm a fost geroasă, 
și frigul se înăsprește pe fie-ce di. Cerul 
a lost închis in primele dile.

țiilele de Sâmbătă și Duminecă, de și 
cele mai friguroase dar foarte frumoase și 
senine, atât Ziua cât și noaptea.

Timpul frumos continuă și frigul crește. 
Mijlocia septemânală a temperaturel a fost 
- 8°4.
Nici intr’o di termometrul nu s’a urcat 
mai sus de zero grade: cel mai mare frig 
a fost — 16°0 Duminecă.

Barometrul a fost ridicat tot timpul. — 
Acum scade încet.

Soarele a strălucit Joi, Sâmbătă și Du
minecă.

Solul este acoperit cu zăpadă, Vineri a 
nins puțin; zăpada care acopere solul are 
o grosime de 19 centimetri.

Chiciură multă in ultimele dile ale sep- 
temânei.

Inst. Meteor.

ULTIASE INFORMAȚIUNI

O depeșă din Coburg anunță, că eri seară 
principele Ferdinand și principesa Maria 
aii plecat, împreună cu micul principe 
Carol, la Sigmaringen.

Un tiner Ignat Carol și o tânără Cons- 
tandina Costache, care locuește in stada 
Sprîncenată, erau de mai mult timp in 
dragoste. Ei vedend că multe sunt piede- 
celo, cari se pun la iubirea lor, seliotări- 
seră să se omoare și pace.

Pentru aceia, ieri se duseră la hotelul 
Nemțoaica și acolo preparați cu otravă a- 
veau de gând să ’ș'i pue capăt amăritelor 
ior dile.

Dar. . . aci e aci: au fost prinși asupra 
faptului de încercare de sinucidere și in 
loc să moară unul in-brațele altuia au fost 
duși lie-care in brațeie a câte unui ser
gent de stradă .și închiși la secția 31.

&
Președintele comitetului central al Ligei 

culturale d-i V. A. Urechiă a primit ieri 
următoarea telegramă de la Curtea de 
Argeș :

Am onoare a ve incunostiinta, că cetă- o *7
tenii din Curtea de Argeș la o grandioasă 
întrunire ținuta aseară m mijlocul unui 
entusiasm de nedescris, au proclamat înfi
ințată secțiunea Negru-Vodă a Ligei cul
turale.

Danîîi SSerescu 
Președintele secțiunei.

Serbarea dileî Bobotezei se va face cu 
cer. monialul obișnuit.

La orele 10 dimineața se va celebra o 
ceremonie religioasă in biserica Zlătari ; 
apoi va urma sfințirea apelor in presența 
M. S. Regelui și a autorităților. M. S. va 
primi din pavilionul ceremoniei defilarea 
trupelor.

In momentul când crucea va fi arun
cată în apă, 101 tunuri se vor da in Dealu 
Spirei.

A
«Timpul* anunță că d-1 ministru de 

interne a respins d,emisiunea d-lui G. E- 
mandi din postul de prefect al județului 
Tuto va.

De asemenea s’aii respins demisiile pri
marului, consiliului comunal, precum și 
ale membrilor consiliului județean și ai 
comitetului permanent din Berlad.

A
In vara aceasta primăria capitalei va în

cepe exproprierea locurilor Zlse Gropile 
Neptun, care vor fi astupate, făcând inse 
ast-fel să dispară un focar de infecțiune 
din acea localitate.
, Gropile Neptun vor fi transformate intr’o 
piață, pe lângă care se vor deschide mai 
multe strade înlesnind circulația din strada 
Sculpture! cu stradele Neptun Soarelui etc.

&
Iu județul Bacău s’a făcut en alegerea 

de delegați care va trebui să aleagă la 12 
Ianuarie un deputat la colegiul III ; la 
Bacău, și Moinești au reușit candidați! 
puși de guvern.

Vineri va debuta la opera Italiană cele
bra cântăreață Adela Borghi. în opera Car- 
menii.

*

Consiliul de miniștri in ședința de ieri 
a aprobat cererea comunei Pitești de a 
pune in aplicare taxele comunale conform 
lege! maximului.

*
Agenția Română ne comunică a<li ur

mătoarea notă :
«Până la ora 10 a? m., serciciul nostru 

de noapte nu ne-a sosit âncă.»

Consiliul comunal din Botoșani a fos 
disolvat Zilele aceste.

£
Sâmbătă se face la Pitești alegerea unu 

senator al colegiului 11 de Argeș, in locu 
decedatului Miltiade Teodosiade.

BIBLIOGRAFIE

A apărut revista Amicul copiilor numeru 
8 și 9 ca următorul bogat sumar:

Pomul do Crăciun ; Cine priimește steaua fru
moasă; Istoria unui țînțar; Pescera Stenfeld 
Asnar și Docliia (poveste); Doină; Soarele; Bru 
niărel; Copilul străin; Mercedes și Dolores (ro 
man pentru copii); Gândacul și Maimuța (fabulă) 
Scormon (nuvelă) de I. Slavici; Cea d’întâi pe 
reclie de mănuși; Aux enfants; Plioca (dup; 
Breiim); Șoimul și floarea fragului; Argonautul 
Problemă; Enigmă.

Revista Amicul copiilor este o revistă inte 
resantă și instructivă; redactată cu mare îngri 
jire. După trei ani de existență această revist; 
’ș'f-a făcut în țară un renume bine stabilit.

Pentru abonament a se adresa la librăria I. V 
Socec. Prețul abonamentului pe un an e de 10 lei

A apărut in editura librăriei C. Sfetea 
un frums carnet de buzunar, care cuprind; 
partida fie-cărui elev pentru un întreg ai 
școlar, precum și un repertoriu pentru no 
tarea absențelor dilnice conform noulu 
regulament. Prețul lei 2.

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

Darwin șl Darwinism, conferință de Z. 
Arbure.

Respundător pentru redacție !&n Slavici»

ACTE ȘI DOCUMENTE
din

CORESPONDENȚA DIPLOMATICA
a lui

Mihail Kogălniceanu
relativă la

RESBOIUINDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1877-7 
publicate de

Vasile M. Kogălnieeanu
apărute până acum primele 5 fascicule din vol. 1

Ooctoiml RAPPAPOHT
Specialist în boale de copii

STStADA fio. 5
Vis-â-vis de Banca Națională

. Consultațiuni de la 4—6 p. m.

doctorul DRUGESGU
de la spitalul Filantropia

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

CALEA PLEVNEI 12 bis.
In dosul Băilor Eforiei.
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REGLEȚl, QUADRAȚl ȘI TOT FELUL DE ALBITURI 
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DOLE VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT |

Având peste 400 de tablouri!!—-©u pref de 10 iei 1
Aceste volume conțin: Un romanț pentru copii, scris de D-ra Julia B. llasdeu; Un cântec de leagăn (cuvinte g? 

de D-ra Julia B, Ilasdeu, unusica de G. Stefănescu, profesor de conservator); o mulțime de nuvele, istorioare, 
povești, baspae, anecdote, descrieri de voiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigme, etc.

Oegatas spre vmsfare iernai Ps iâbrarâa L ¥. SOCSC.
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PENTRU
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ILUSTRAT

cuPORTRETELE PREȘEDINȚILOR SECȚIILOR LIGEI DIN ȚARĂ
PRECUM ȘI O FOTOGRAFIE REPRESINTĂND

INAUGURAREA BUSTULUI LUI MIHAIL KOGÂLNI&EANU
PARTEA LITERARA ESTE DATORITĂ DOMNILOR

V. A. Urechia, De la Vrancea, Vlaliuță, Th. D. Speranția
Nicolae Țincu, Cornelia din Moldova, N. Bădulescu-Niger, Artur Stavri, St. Periețeanu-Budeu 

Al. Macedonsky, I. Rusu Sirianul, C. I. Tudor, Gr. f. Holban-Lear, 0. Carp
Colonel Gh. Boțeauu, Th. M. Stoenescu, Traian Demetrescu, De la Căscioare, și alții
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