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MILIOANELE

„Timpul11 jubilează! Gheltuelile sta
tului român ati trecut, peste doue sute 
de milioane de lei pe an, un lucru, 
pe care sunt acum doue-deci de ani 
numai puțini l’ar li credut cu pu
tință.

Așa este. Sporirea veniturilor statu
lui e o dovadă neîndoioasă despre des- 
voltarea economică, și putem cu toții 
să ne bucurăm, când ministrul de fi
nanțe ne spune, că anul viitor vom 
pute să cheltuim cu vre-o 12 milioane 
mai mult de cât anul acesta.

Ne uităm inse împrejurul nostru, și 
par’că firea nu ne iartă să ne bucurăm 
cu toată inimă.

D-l Ghermani, actualul nostru mi
nistru de finanțe, are reputațiunea de 
mare finanțiar și noi nu ne simțim nici 
chemați, nici destoinici de a clătina 
reputațiunea aceasta. Avem cu toate 
aceste și noi părerile noastre, în ceea 
ce privește finanțele.

Noi ne băgăm manile prin buzunări, 
scotocim bine și, dacă nu prea găsim 
prin ele nimic și aflăm, că tot ast-fel 
o pat și alții, credem a fi convinși, că 
nu avem bun ministru de finanțe.

£ o deosebire pe cât de simplă, pe 
atât de esențială între gospodăria pri
vată și cea publică : pe când preocu
parea celui ce chivernisește o avere 
privată, e ca o singură cassă să fie 
plină, cel ce chivernisește averea pu
blică caută mereu chipuri și mijloace, 
ca buzunările tuturora să nu fie goale.. 
După a noastră părere dar, bun e' nu
mai ministrul de finanțe, care știe să 
chivernisească ast-fel, ca contribuabilii 
să aibă buzunările pline, căci atunci, 
când ele sunt pline, are și „ fiscul“ de 
unde să iee.

Dacă dar ministrul de finanțe se po
menește la sfîrșitul anului cu un defi
cit de câte-va milioane, noi îl plângem 
pentru-că a făcut reîi socoteală, dar 
îl iertăm, fiind-că dăm cu socoteală, că 

n’a vqit să scoață prea mult din buzu
nările contribuabililor.

Nu iertăm înse nici o dată pe mi
nistrul de finanțe, care ne surprinde la 
sfîrșitul fie-cărui an cu excedente. Și a- 
cesta are pecatul de a-și greși socoteli
le, dar greșește tot-deauna în paguba 
contribuabililor.

Excedentul, cu care se fălește minis
trul, sunt bani, care n’ar fi trebuit să 
intre în cassele statului, unde nu era* 
trebuință de denșii și unde ei stau 
morți. In pungile contribuabililor banii 
aceștia ar ii fost capital viețuitor, care 
rodește și ajută mișcarea economică. 
Ne va înțelege deci ori și cine, dacă 
vom dice, că trebue să fii și nesățios, 
și nemilos și ren gospodar național, pen- 
t.ru-ca să te fălești cu excedente bud- 
getare regulate.

Singur echilibrul budgetar poate să 
fie idealul gestiunii financiare.

D-l Ghermani poate dar să fie un 
foarte destoinic bancher, un foarte bun 
chivernisitor pentru o gospodărie pri
vată, dar este un reu ministru de fi
nanțe, atât de reu, încât nici că e în 
stare să-și dea seamă, că excedentele 
budgetare regulate sunt chiar mai com
promițătoare decât deficitele.

Dar să intrăm în amănunte și să ne 
mărginim de astă-dată la unul singur.

„Timpul11 ne spune că sporul de 
peste 12 milioane ce se va realisa în 
anul viitor e „dat de trei condee mari» 
contribuțiunile directe, cele indirecte 
și veniturile monopolurilor".

E lucru știut, că numai clasele mari, 
adecă compuse din oameni muncitori 
și mai mult ori mai puțin săraci, pot 
să dee un spor însemnat, când vorba 
e de aceste trei „condee“. Sporul de 
un ban la sare ori la prețul tutunului 
de cea mai proastă calitate, o mică 
contribuțiune directă ori indirectă pusă 
pe sărăcime, ori o mică oprire a vămii 
pentru lucruri proaste dau un spor cu 
mult mai însemnat în veniturile sta
tului de cât mari sporuri de taxe ori 
contribuțiuni pentru articole de lues, 
consumate numai de puținele persoane 
cu obrazul mai subțire. Ni se va ierta 
deci, dacă vom dice că anul viitor să
răcimea din România va plăti în cas
sele statului cu peste 12 milioane de 
lei mai mult de cât a plătit anul 
acesta.

De unde plătește ?
I s’a sporit oare și averea în acelea-și 

proporțiuni.
Crede cine-va, se încumetă cine-va 

să a’firme, că în timpul anului curgă
tor avutul contribuabilului român s’a 

sporit — nu cu 12 milioane, ci cu atât, 
cât ar trebui să fie sporul, pentru-ca 
statul să poată risca un spor de 12 mi
lioane în încasările lui ?

Nu ! Aceasta nici chiar «Timpul» no 
afirmă, ci ne spune, din contra, drept 
un fel de scusă, că o mare parte din 
avutul Românilor nu e ancă impus și 
că peste 3 din cele 12 milioane, nu 
sunt, în adevăr, contribuțiuni none.

«Timpul» elice :
«Evaluarea contnbuțiunilor directe s’a 

făcut cu 3,330,000 lei mai sus de cât aceea 
a anului curent. In această sumă intră, pen
tru 3 milioane lei, taxa clerului înființată 
prin legea specială pentru îmbunătățirea 
soarteî preoților. De și taxa aceasta n’a 
existat până acum, nu° se poate spune că 
ea constitue un imposit nou. Locuitorii 
rurali plăteau până acum preoților cu mult 
mai mult; Statul n’a făcut cu taxa aceasta 
de cât să regulariseze relațiile materiale 
dintre săteni și preoți, scăpând pe cei din- 
tăiu de un bucluc și consolidând posițiu- 
nea celor din urmă.

Care va să (Jică, țăranul român plă
tea și până acum, și în schimbul ba
nilor, pe care ii plătea, avea popa lui: 
el va plăti, tot el va plătiși de adi îna
inte, dar popa nare să mai fie al lui, 
ci o slugă, de care ministrul se va fo
losi, după timpuri și împregiurări, și 
contra lui.

I-a mai rămas sărmanului român în 
țara aceasta, o mică parte de viață co
mună, în care era el singur chiverni
sitor al intereselor comune și putea 
să-și cultive simțiinentul comun și des
toinicia de a-și chivernisi însu-și inte
resele : fam scos și din această părti
cică de viață, am făcut un bir din ceea 
ce era dar de bună voie, și fiicem a- 
cum că că nu e nou birul.

Da e foarte nou și foarte greu și cel 
mai nedrept clin toate câte i se impun.

«Voi vorbi,— a (Jis d. D. Sturdza,— nu
mai in treacăt despre cererea autonomiei 
Transilvaniei, adecă a idee! de a se des
părți Transilvania de Ungaria. Dacă pot 
bine să-mi dau seamă, această cerere Ro
mânii din Ungaria au inscris-o în progra
mele lor de la 1848 în coace, mai mult 
pentru-că ei cred că această formulă este 
pentru denșii o garanție în contra tendin
țelor de maghiarisare. Singurul și unicul 
scop al mișcării românești de peste Car- 
pați este numai — să nu fie maghiarisați, 
să lămâie Români. Și ’mi tnchipuesc, că 
dacă ei ar afla această garanție in altele, 
unirea Transilvaniei cu Ungaria nu va



forma o dificultate de împăciuire dintre 
Maghiari și Români.

Pornind deci din doi deosebiți «dacă», 
d. I). Sturdza își inchipuește, că Românii 
nu ar mai stărui asupra autonomiei Ar
dealului, dacă libertatea lor de desvoltar.e 
națională ar fi pe din destul garantată în- 
tr’un alt fel oare-care.

Nu afirmă d. D. Sturdza, că Românii nu 
vor mai stărui, nu stăruie, ca el să nu mai 
stăruiască, ci ’și închipuiește numai, că 
ei nu vor mai stărui asupra autonomiei 
Ardealului.

Pentru-ca să nu mai remâie nici o în
doială asupra atitudinii cu clesevirșire re- 
servate, pe care o păstrează, d. D. Sturdza 
adaugă :

«Eu vorbesc ast-fel, fiinibcă am avut 
fericirea să cunosc foarte de aproape pe 
multi dintre conducetorii Românilor din 
Ungaria. Am avut prietenie de aproape cu 
doi din bărbații cei mai însemnați dintre 
ei,—cu reposatul Mitropolit Raron Șaguna 
și cu reposatul George Barițiu, a cărui 
carte «Istoria Transilvaniei» nu o pot in 
destul recomanda spre citire, spre medi- 
tare, spre învățământ.»

Lucru e pe cât se poate de lămurit : în 
urma lămuririlor primite de la «mulți din
tre conducetorii Românilor din Ungaria» 
și mai ales de la prietenii sei Baronul Șa
guna și George Barițiu, d. Sturdza «își în- 
chipuește», că Românii n’ar stărui asupra 
autonomiei Ardealului.

Cu toate aceste oratorul mai adaogă :
«Așa-mi inchipuesc eu, pentru-că ara ve- 

(Jut in bărbații de dincolo, nu de astă-^î, 
ci de mult, o așa pricepere, cumpăneală, 
pătrudere politică, in cât ei vor ști tot
deauna deosebi ceea ce e cu putință și 
inutil de ceea e cu neputință și util.»

Din aceste vorbe resultă, cel puțin in
direct, că după părerea oratorului auto
nomia Ardealului e cu neputință în împie- 
giurările de astă-di și ar fi inutilă, dacă 
libertatea de desvoltare a Românilor âr fi 
garantată.

Numai ast-fel, in mod cu totul indirect, 
se poate susține, că d. Dim. Sturdza a 
stăruit, ca Românii de peste Carpați să nu 
facă din unirea Transilvaniei cu Ungaria 
«o dificultate de împăciuire».

Dorind în toată sinceritatea, ca să fie re
solvat prin bună învoială conflictul dintre 
Români și Maghiari și știind că oamenii 
de stat ai Maghiarilor nu vor cu nici un 
preț să intre in discuțiune asupra «.uniu
nii*, a exprimat speranța, ca nu Românii 
vor face «dificultăți», când vorba e de 
restabilirea bunei înțelegeri.

Nu e acum timpul să cercetăm, dacă 
lucrurile stau ori nu așa, cum le-a înfă
țișat d. Dim. Sturdza. Aceia, care țin să 
se dumirească, n’au de cât să citească 
Memoriile lui Șaguna și «Istoria Transil
vaniei» a lui G. Barițiu.

Un lucru e însă neîndoios: că resolva
rea prin bună învoială a conflictului va ti 
dacă nu peste putință, cel puțin foarte a- 
nevoioasă câtă vreme Românii stărue ne
condiționat asupra autonomiei Ardealului. 
E deci un lucru firesc și ast-fel foarte ușor 
de explicat, ca aceia dintre oamenii de 

stat ai României, care doresc in toată sin
ceritatea ca conflictul să fie cât mai curând 
resolvat, să nu îndemne pe Români a 
stărui acum asupra autonomiei Ardealului, 
dacă alt-fel interesele naționale române ar 
fi din destul asigurate.

Cu totul alta e întrebarea, dacă Românii 
ei inși-și vor stărui ori nu : la această în- 
țrebare nici Comitetul Central al partidului 
național nu ar pute să dee astă-dl respuns 
lămurit. Sigur e numai, că Românii din 
țerile coroanei ungare doresc pacea și ar fi 
gata să-și impună de dragul ei multă jertfă 
de sine.

E deci lucru firesc și ast-fel ușor de 
explicat, ca aceia dintre oamenii politici 
din România, care țin ca conflictul dintre 
Români și Maghiari să nu fie resolvat prin 
bună învoială, să împingă pe Românii de 
peste Carpați mai departe și tot mai de
parte, să se folosească de toate mijloacele 
spre a înăspri lupta dintre Români și Ma
ghiari și să facă peste putința restabilirea pă
cii, aceștia ii vor îndemna dar pe Românii de 
peste Carpați să stăruie cu toată Incăpăți- 
narea asupra autonomiei Ardealului și să 
facă, în genere, ori-și-ce înțelegere peste 
putință.

Mare a trebuit deci să fie uimirea tutu
ror oamenilor de bună credință, când au 
vedut, că lucrul acesta se face în coloa
nele organelor guvernamentale «Țara» și 
«Timpul*.

Nimeni in lumea aceasta nu poate să 
școală din vorbele rostite de d-1 D. Sturdza 
intenția nea de a-i determina pe Românii 
de peste Carpați să renunțe la autonomia 
Ardealului. Anume și din adins oratorul a 
scos la iveală politica preconisată de Șa
guna și cea preconisată de Barițru;- ca să 
tragă cu cea mai scrupuloasă reservă con- 
clusiunea, că Românii nu voi face dificul
tăți, dacă se va ține seamă ^rerile 
lor legitime.

Cu toate aceste in coloanele « Timpului* 
și în ale «Țerii» se dă alarmă, ear «Con
stituționalul» tace, când dator ar fi să 
accentueze punctul de vedere al D-lui P. 
Carp.

Sunt în lumea aceasta o mulțime de lu
cruri, despre care oamenii cu bun simț 
și de bună credință nu pot să vorbească 
în public de cât cu perdea mai groasă.

Unul dintre acestea e și posițiunea „ Ju- 
nimiștilor11 față cu actualii lor tovarăși 
de lucrare. Sunt mari și tari „Junimiștii" 
și pot să facă, dacă vorba e de nimicuri, 
tot ceea ce vreau ; atunci inse, când vorba 
e de lucruri mari, nu le remâne de cât 
să tacă și să iee partea de respundere ce 
cade asupra lor.

Ast-fel și față cu instigațiunile pornite 
din cercurile guvernamentale, in ceea ce 
privește mișcarea română din Ardeal.

Singur Dumnedeu, a toate știutorul, poale 
să știe, dacă conflictul dintre Români și 
Maghiari se va mai putea ori nu resolva 
la timp și pe cale pacinică. Noi trebue deci 
să fim pregătiți și pentru una, și pentru 
alta și să facem tot ceea ce ne stă prin 
putințe, ca resolvarea să vie la timp și să 
se facă prin bună învoială.

Nimeni nu se îndoiește, că așa ved și 

«Junimiștii» lucrurile și că în cestiuneâ 
aceasta el sunt de bună credință : nimeni 
cu toate aceste nu a contribuit și nu con- 
tribue mai mult de cât dânșii la înăspri
rea relațiunilor din Ardeal și nimeni nu 
va purta de o potrivă cu dânșii vina, dacă 
resolvarea conflictului româno-maghiar nu 
se va putea face la timp.

De ce ?
Pentru-că au tăcut, când erau datori să 

vorbească, și au dat mijloacele pentru o 
propagandă primejdioasă, care fără de con- 
simțimentul tacit al lor nici o dată nu s’ar 
fi putut face.

Ori poate că nici nu-și dau seamă des
pre cele ce se fac cu consimțimentul ta
cit al lor.

Se poate, dar o scusă n’ar fi nici asta. 
Inten sul cel mare al nostru e, ca lumea 
să ne socotească, ceea-ce și suntem in a- 
dever, drept element de ordine și de bună 
înțelegere, și vinovat e ori-și-cine care, 
fie din adins, fie din nepricepere, contri- 
bue, ca lumea să ne socotească drept niște 
zurbagii. Ceea ce ar putea să facă oposi- 
țiunea, nu i se iartă guvernului 1

Păreri poate să aibă și*dorințe poate să 
exprime ori-și-cine în ceea-ce privește po
litica Românilor de peste Carpați : trebue 
inse să ne împăcăm cu toții cu gândul, 
că singur comitetul central al partidului 
național poate să știe ce se poate și ce nu 
se poate in Ardeal.

Pornită din massele mari ale Românimi!, 
mișcarea națională nu poate să fie, peste 
Carpați, condusă din cabinet, de oare-ce 
conducătorii trebue să ție la tot pasul 
seamă de simțimântul comun al masselor.

Aceia dar, care ar voi să determine din 
afară politica Românilor de peste Carpați, 
n’ar putea decât să producă neînțelegeri 
și desbinări și să ducă spiritele la o în
dârjire, ale căreia consequențe sunt incal
culabile.

Să-I lăsăm dar în pace pe Românii de 
peste Carpați, dacă fie impregiurările, lie 
convingerile noastre personale nu ne iartă 
să-i sprijinim, căci ei inși-și știu mal bine 
decât ori-și-cine, ce-i doare, unde-i doare 
și care sunt mijloacele de îndreptare, de 
care pot să dispună.Din ale „Dreptății"

Vorbind despre u:i articol publicat în lie- 
vue d'orient din Budapesta «Dreptatea» 
noastră din Timișoara fiiee :

«Confrații se ocupă cu discursurile ros
tite în parlamentul român și vorbind des
pre discursul d-lui Srurdza, nu numai că 
sunt din cale afară furioși, dar ajung de 
se zăpăcesc, spunând că d. Sturdza e ire
dentist și face o politică «hipocritâ, per
fidă, cu o nerușinare extraordinară.»

lubiții noștri confrați die, că sunt sine 
ira !

Tămăiază apoi puțintel și pe d. Carp pen
tru declarațiunea sa, că Ungurii față de 
Românii ardeleni au posiția de cuceritori. 
Nu e vorba, și de d. Al. Lahovary se vor
bește destul de grațios. Mai se ocupă con
frații și de discursurile d-lui Pana, Mâr-



;scu și ministrul Tache Ionescu. Se ințe- 
ge, că cestiunea e tractată studio, în 
>nsul de mai sus.
Spune intre altele articolul pomenit, că 
nartiriul» Românilor și urmărirea presei 
-mâne e motivată prin neastâmpărul și 
sultele, cu care românii se poartă față de 
itrie, provocând mișcări și in afară de 
ngaria.
Să mai ne spună cine-va că aceste elu- 
ibrațiuni de deliriu «patriotic» sunt pe 
isa unui studiu, fără ură!
Mai e inc’o slăbiciune omenească (citește 
îgurească): când nu te laudă nimeni, te 
udi tu singur.—Iată frasa : «... Ascultăm 
îguirile și speranțele senatorilor români 
i calmul indiferentism, pe care ni-1 in
tră conștiința hotăritei noastre superio- 
ăți materiale și morale.»
Credem să am aretat in deajuns publi- 
lui nostru cu cine avem de a face !» 
Credem și noi, că am aretat în deajuns pu
cului nostru cu cine avem a face și că tot 
î avem dreptate.

■ ---- -

Causa națională
Congresul naționalităților.—țharul Ma- 
arorszâg din Pesta aduce știrea, că con- 
esul naționalităților se va ține la Paști. La 
est congres vor participa nu numai națio- 
litățile din Ungaria, adecă Românii, Sto
cii, Serbii și Croații, ci și cele din Austria : 
hil, Rutenii, Slovenii, etc., cu un cuvînt, 
ite naționalitățile, care se găsesc asuprite 

hegemonia maghiară și germană din im- 
riul habsburgic.
Salutare martirilor. Sub acest titlu Pești 
apld confirmă știrea, că guvernul unguresc 
dat ordin procurorilor sei a trage la bara 
lecătorească pe toți acel Români—vr’o 120— 
re au trimis adrese de aderența osîndiților 

procesul Replied și Tribunei, piarul 
ponyist are sfruntarea a susține, că aceste 
rese de aderență s’ar fi făurit în redacția 
ribuneî. Inutil a releva tendința acestor inu- 
e insinuări.
Broșura d-lui Bălăceanu adresată con- 
ui Apponyi. —Mai toate fiarele ungurești 
i scurte notițe despre scrisoarea cunoscută 
resată d-1 Bălăceanu către d-1 Apponyi în 
usa ardeleană.
Pești Naplo dă un scurt sumar fără nici 
comentar. Mal ales relevează laudele adrese 
autor talentului și popularității contelu„ 

jponyi.
Egyetertes îșl încheie unicul seu entrefilet 
următoarele reflexiuni: «Am ruga și noi 
d-nul Bălăceanu să înceteze cu ilusiunile 

re nu sunt numai ilusiunl, ci o pledoarie de 
vocat nechemat.

** *
[n numerul nostru viitor vom da un re- 
nat al acestei broșuri politice a d-lui C. 
lăceanu.

O NEDUMERIRE
In numerul de adî al guvernamentalului 
Vira» s’a publicat următoarea notiță : 
«S’a spart buba.
«Intre colectiviști și comitetul Național 

din Sibiiu. s’a interpus un bolovan deghiață, 
pe care nici limba de aspic a d-lui Sturdza 
nu-l mai poate topi.

«Cu o tenacitate demnă de o cauză bună, 
cu o pătrundere in rele, pe care ar învi- 
dia-o multi din pensionarii colonelului 
Capsa, șeful partidului national-liberal din 
regat a lucrat ca să facă din chestia PiO- 
mânilor ardeleni o speculă de exploatat in 
temeiul căreia să se pronunțe un discurs 
searbăd la Orfeu, așa că astă-<Ji orî-ce re- 
lațiuni intre colectiviști și comitetul Na
țional din Sibiiu sunt absolut rupte.

«Vom da detalii intr’un numer foarte a- 
propiat. Cu prilejul acesta se va vedea că 
în chestia Românilor dio Transilvania co
lectiviștii au comis ultima infamie.»

In acela-și numer al aceluia-și diar s'a 
mai publicat și următoarea notiță :

«piarele Tribuna și Foaia Poporului, 
cari au fost suprimate de către tribunalele 
ungurești, nu vor reapare de cât săptă
mâna viitoare.»

Eîi am fost la Sibiiu Sâmbătă și Dumi
necă. Tribuna era la sosirea mea gata de 
a apare, nu s’a tipărit însă Sâmbătă, fund-că 
din causa unei neînțelegeri nu s’au putut 
împlini oare-care forme. Până Sâmbătă 
seara neînțelegerile au fost înlăturate, și 
Duminecă dimineața formele au fost îm
plinite. A rămas deci, ca Luni să se tipă
rească și să se expedieze cele două diare 
române, ba vorba era chiar să iau cu mine 
exemplare din Tribuna.

De unde știu «gazetarii» de la Țara, că 
Tribuna și Foaia Poporului nu va rea
pare de cât septemăna viitoare ?

Nu cum-va s’au ivit noue neînțelegeri 
după plecarea mea de la Sibiiu? Nu cum
va autoritățile maghiare au iscodit noue 
pedici? Nu cum-va s’au țesut noue intrigi?

Dacă da, atunci— cine a produs neînțe
legerile ?—cine a creat nouele pedici? cine 
a țesut intrigile ?—și de unde știu «gaze
tarii» de la Țara, că «nu vor reapare» 
organele de publicitate ale partidului na
țional ?

Eu repet : numerul 1 din anul XI al 
Tribunei era Duminecă gata și pedecile 
reaparițiunii erau înlăturate.

I. Slavici.

M. S. Regele a acordat d-lui Ghermani, 
ministru de finanțe, marele cordon al Co
roanei României.

S’a disolvat consiliul comunei rurale Ră- 
cătău (Roman).

-s-
S’a recunoscut calitatea de cetățean ro

mân d-lui Sigmund St. Dabrovski, din Bu
covina.

-o
La 1 Aprilie 1894 se va ține la Universi

tate un concurs pentru ocuparea cu titlu 
provisoriu a două catedre de limba fran- 
cesă, una la gimnasiul clasic din Brăila, 
cea-l’altă la liceul din Craiova.

-©■
Din inițiativa mai multor persoane cu 

dare de mână din orașul Brăila, s’a înfi

ințat un asii de noapte pentru săracii din 
acea localitate.

Fapta lăudabilă și demnă de imitat s’a 
sevirșit in urma muririi din causa frigului 
a cinci persoane.

♦
Toate pedepsele disciplinare în armată 

vor fi ridicate pentru diua de Bobotează.
♦

D-1 Dr. Felix, director general al servi
ciului sanitar, a fost delegat de ministerul 
de interne ca representant la Congresul 
internațional de medicină de la Roma.

Societatea de bine-pacere «Regina Elisa- 
beta» va da in acest an un mare bal cu 
tombolă in folosul săracilor.

Balul se va ținea în sala Teatrului Na
țional, la 22 Ianuarie în presența M. S. 
Regelui și a AA. LL. RR. Principelui Fer
dinand și Principesei Maria.

&

Cursurile școalei de gendarmerie vor în
cepe la sfirșitul acestei luni.

♦
D-1 căpitan G. Dimulescu din regimentul 

22 de infanterie a fost detașat la serviciul 
comănduirei pieței.

-©■
Tribunalul Ilfov, secția I, a judecat eri 

asupra cererei d-lui Th. Văcărescu de a se 
pune sub interdicție judiciară fiul seu Radu 
Văcărescu.

Tribunalul a admis cererea d-lui Th. 
Văcărescu, declarând pe d. Radu Văcărescu 
sub interdicție judiciară și numind pe d. 
Gr. Triandafil ca să’l asiste în toate actele 
civile.

D-1 advocat C. Popovici-Costi a remis Li- 
gei Culturale iO lei, costul biletelor sale de 
felicitare pe anul noii și roagă pe amicii sel 
să considere aceasta ca felicitare.

<•
Iată numele generalilor, care împlinesc 

anul acesta limita de ani de serviciu pre- 
veduli in legea cea nouă asupra posițiu- 
nei ofițerilor: G. Anghelescu, comandan
tul corpului I. de armată, Barozzi C., co
mandantul corpului III de armată, C. Bu- 
dișteanu, comandantul corpului IV de 
armată, St. Fălcoianu, șeful statului major 
al armatei, Vlădescu, șeful casei mililare 
regale, generali: de brigadă ; Dona, Ipă- 
tescu, Algiu și Oto Sachelare.

După lege inse, acești doi generali nu 
vor fi puși in retragere, de cât dacă ei 
chiar o vor cere.
Punerea în retragere este obligatorie nu
mai dacă ofițerii ating limita de virstă, 
adecă 62 ani pentru generalii de brigadă 
și 65 ani pentru generalii de divisie.

Relativ la lichidarea Zerlendi, Timpul 
spune că lichidatorii au primit acum câte
va dile o cerere de la administratorii ave
re! Zappa, de a le remite socoteli despre 
o sumă de 1 milion cu care Const. Zappa 
intrase in 4890 ca tovarăș la Bancă și 
pentru alte sume depuse de Const. Zappa 
ca proprii ale sale. Administratorii însă 
n’au dobândit răspuns și au adresat lichi
datorilor cererea lor prin portărei, avisând 
tot odată și pe Banca națională și pe Da- 
cia-România, care decisese să avanseze 
d-lui Zerlendi 1,800,000 lei.



Presa belgiană despre Români
Importantul Țar din Anvers, «Ze Precur- 

seur» publică în numerul seu de la 5 Ian 
1894 st. n., următorul prim-articol sub titlul 
Maghiari și Români.

«La 23 ale lunel va începe înaintea Curții 
cu jurați din Cluj în Ardeal un proces politic, 
care merită s’atragă luarea aminte a Europei 
liberale. El va fi probabil fecund în destăi
nuiri asupra modulul cum se înțelege regimul 
constituțional și cum se aplică doctrina na
ționalităților în Statele coroanei ungare.

«Eată pe scurt faptele care au dat naștere 
acestui proces.

«Față cu masurile arbitrare luate de gu
vernul unguresc ca să maghiariseze cât mal 
repede poporațiunile românești din Ungaria, 
acestea au trebuit să folosească mijloacele 
legale pentru a-și apăra libertatea și națio
nalitatea. Mișcarea s’a produs întâi în presă, 
apoi în întruniri, care s’au ținut în tot-dea- 
una în cea mal mare ordine și în modul cel 
mai paclnic, ceea-ce n’a impedicat ca guver
nul să le turbure mal întâiu brutal și apoi să 
le interzică. In ciuda acestor mSsuri de res- 
tricțiune și de apăsare, delegații aleși de dis
trictele române au decis să redacteze un me
morand în termenii cel mai respectoșî și mal 
moderați, și s’au dus la Viena în numer de 
300, pentru ca să-l înmâneze împăratului 
Francisc-Iosif, rege al Ungariei.

«Acest lucru- ni se pare foarte simplu, noue 
Belgienilor, care usăm în mod așa de larg de 
dreptul de a petiționa; dar în fericita țară 
a coroanei Sf. Ștefan, acest lucru constitue, 
pe cât pare, o crimă de înaltă tiădare.

«Intr’adevSr aceasta e acusarea ce se aduce 
celor 25 membri al comitetului partidului ro
mânesc, cari s’au aflat în fruntea deputațiunel 
și care sunt chemați înaintea Curții cu jurați 
din Cluj.

«Ceea ce face ca demersul lor să fie în- 
tr’un mod special criminal în ochii Maghiari
lor, este că el s’au dus cu Memorandul la 
Viena, iar nu la Pesta. Se vede că Francisc 
Iosif îșl pierde calitatea de rege al Ungariei 
îndată ce trece Leitha.

«Cine și-ar fi închipuit totuși, atunci când, 
în 1848 și 1869, Ungurii protestau așa de in
dignați contra arbitrariulul biurocrațiel aus- 
triace și în contra încercărilor eî de germa- 
nisare, că și el vor ajunge la acest grad de 
nerușinare în apăsarea și în absorbirea națio
nalităților puse sub hegemonia lor !

«Acestea, din parte-le, nu par de loc dis
puse a se lăsa să fie maghiarisate fără împo
trivire. Până acum, protestările lor, foarte pa- 
clnice, aproape sfioase, atât erau de cuminți 
și de prudente, n’au dat result ite, pentru că 
fie-care dintre ele este prea slabă spre a con- 
tra-balanța autoritatea maghiară. Dar această 
autoritate este foarte relativă. Poporațiunea 
regatului Ungariei și a Ardealului este într’a- 
dever de 17 milioane de suflete. Maghiarii nu 
intră în acest nunier de cât cu 6 milioane și 
jumState, împreună și cu cel 800.000 de ovrei, 
cari, etnograficește, n’au nimic a face cu fiii 
lui Atila. Cele lalte 10 jumetate milioane se 
compun din Români (3 jumătate milioane), Slo
vaci (2 milioane), Yugo-Slavi sau Șerbi 600.000), 
Nemți, etc.

«Deja Românii, Slovacii și Slavii s’au în
țeles în vederea unei acțiuni comune și, în 
fața acestei coalițiunî,Maghiarii vor fi nevoițî 
să facă unele concesiuni, pe care le reclamă 
inperios de la el de o parte dreptatea, și de 
alta logica principiilor naționaliste, pe care 
el înșiși s’au întemeiat ca să lupte contra utii- 
tarismului austro-german.

«Astfel opera de dislocare și de sfărticare 
care s’a făcut deja în sînul monarchiel aus- 
triace, promite — sau amenință — după cum 
va vroi orl-cine — să urmeze în regatul Un
gariei. Și iată deci că principiul naționalită
ților, calul favorit de bătae al Maghiarilor, 
saltă sub el și-t amenință cu trănteala.»

CRĂCIUNUL IA BUDAPESTA
Tinerimea universitarii la Dr. Lucaciu
S’au împlinit 2 săptămâni de când pă

rintele Dr. V. Lucaciu, pus in libertate 
condiți nată, s’a retras la «Crucea Roșie» 
din Buda, spre a-și restabili sănătatea 
sdruncinată în pușcării. Chilia strimtă Nr. 
13 din edificiul I. formează locuința celui 
ce se luptă pentru libertatea națională a 
asupritului popor român. 0 canapea, 2 
sofale, un pat formează mobilierul locuinței 
fără multă podoabă- 0 înfrumusețează insă 
chipul romantic și figura simpatică a ne
înfrântului luptător, care,insuflă respect 
și dușmanilor. Mai este și-o masă, pe care 
pe lângă mai multe sticle cu medicină de 
ochi, se află un teanc de jurnale vechi și 
noi și o carte de rugăciuni. Din aceasta 
înalță cererile sale ferbinți către cel ce 
conduce destinele popoarelor pentru feri
cirea scumpei sale națiuni române și (tia
rele îi servesc spre orientare in chestiu
nile politice proaspete și mai vechi. La e- 
șirea din pușcărie era, precum însuși s’a 
exprimat—«ca o găina beată». N’avea nici 
o cunoștință despre starea poporului, pen
tru care surere și peste tot despre situa- 
țiunea lumei.

Regulamentul temniței abia i-a permis 
citirea jurnalului: «Ueber Land un i Meer» 
din anii d£ mult trecuți. 5

La eșire din pușcărie n’avea nici ideie 
despre cele întâmplate la Oradea, Bocsig 
etc. Istorisindu-i-se aceste întâmplări, a 
fost cuprins de mirare; ear tinerilor ce-l 
înconjura, le-a dis : «Vedeți, dragii mei ! 
0' mână nevedută a provedinței divine 
ia parte la luptele pentru sfintele drepturi 
ale poporului nostru.»

La «Crucea Roșie» este dilnic cercetat 
de prieteni și cunoscuți, mai ales de tineri 
universitari, care din privirile-i călduroase 
sorb curaj pentru luptă națională,—ce este 
declarată neamului lor.

Aci a petrecut sărbătorile Crăciunului, 
din incidentul cărora junimea academică 
română a decis a-1 saluta. 0 comisiune a 
primit onorul a fi interpretul tinerime!, în 
numele căreia d. Elie Toplițanul i-a adresat 
următoarea alocuțiune.

Părinte Lucaciu !
Praznicul Crăciunului din anul acesta 

este pentru noi Românii timpul, care Pa 
făcut D-șleu, ca îndoit «să ne bucurăm și 
să ne veselim intr’insul». Să ne bucurăm 

nu numai din motivul, că astă-di — sosind 
plinirea vreme! — trimite Tatăl cel ceresc 
pe unul născut fiul seu, ca prin patimile 
sale pe cruce, scoțând din robia întuneri
cului neamul omenesc, să-’l ducă la mân
tuire ; ci mai ales și din motivul, că astă-di 
— înainte de împlinirea vreme! — avem 
fericita ocasiime de-a saluta în mijlocul 
nostru pe Sfinția Ta, care prin patimile 
suferite în robia și pușcăria dușmanilor, 
ai delăturat multe pedeci din calea, pe 
care vom eși din starea apăsătoare, în care 
ne aflăm, și vom merge spre mântuirea 
națională.

îngerii cântă : „Mărire întru cei de sus 
lui D-deu“, care vine pe lume, ca să în
vețe, cum trebue să. lucrăm, să ne însu
flețim și jertfim pentru isbânda unei cause 
sfinte; astă-di noi prea-mărimvada. onoa
rea și respectul, pe care ți l-ai câștigat în 
fața întregului Românism.

Magii de la Răsărit. — conduși de-o stea 
cerească — aduc danul Mânt. Isus Chris
tos, care ia trup de om ca să rescumpere 
pe cei de sub lege ; ear noi fii ai popo- 
porului românesc — conduși de schinteea 
națională, aprinsă in sufletele noastre încă 
din leagăn de mamele noastre — vrnim să 
felicităm pe părintele Lucaciu. care luând 
chip de rob sufere, ca să scoată poporul 
seu de sub robia și apăsarea nedreaptă, 
venim «să ne închinăm patimilor» sfinției 
Tale, care ne arăți cum trebue să se lupte 
și să sufere fiul unui popor asuprit, pe 
care iubindu-1 mai presus de toate, țlorește 
a-1 scoate la deplina — libertate.

N01 nn venim cu daruri, n’avem aur, 
nici smirnă și tămâie ; dar avem credință 
în D-deîî, care ajută pe cei ce represintă 
o causă justă, și avem o inimă română, 
care se încăldește, se aprinde de dragostea 
poporului nostru șipecarecu drag o jert
fim pe altariul cause! române, la care cu 
atâta mândrie și vrednicie servești.

Noi venim cu modestia păstorilor la a- 
cest «Vifleem al Turdei», ca în numele 
întregei unimi române din toate 4 un
ghiurile Răsăritului românesc să-Ți adu
cem omagiile sale, pentru ca — precum 
«cei trei tineri", nebăgând samă nebuna 
poruncă a tiranului celui păgân și nein- 
spăimîntându-se de groaza focului celui mis
tuitor,—au binecuvântat pe Domnul — așa 
sfinția Ta—neluând în considerare tirana 
pedeapsă, ce Ți s’a dictat și neingrozit de 
întunerecul pușcăriilor, prin care ai fost 
vîrit — ai susținut sus și tare și susții 
causa neamului suferitor.

Pentru aceasta, Iți dorim ca Dumnedeiî, 
care vede sfințenia luptelor noastre, re- 
dându-Ți sănătatea sdruncinată să Te redee, 
întreg, cinstit, sănătos și n înfrânt popo
rului, care cu dor te așteaptă și a cărui 
fii astă-di nu-Ți oferă de prinos, de cât. 
promisiunea solemnă, că vor țintui pe ușa 
vieței lor devisa: «'fotul pentru scumpa 
națiune română! pe care Dumnedeu s’o 
învrednicească cât mai curînd de uri trăiri 
și libertate națională».

Acestor cuvinte a răspuns Sfinția sa cu 
elocința-i nemeșteșugită și cu glasul, care 
avend un timbru caracteristic și neimita- 
bil, pătrunde până în fundurile și ascun- 



șurile mal adinei ale inimii, făcând coar
dele ei să vibreze viu la suflarea caldului 
foc al simțimintelor, ce i tălmăcesc in
ternul.

Regret, că memoria nu ne ajută a da de 
cât o palidă și neîntregită icoană a înțe
leptului seu respuns.

O bucurie neexprimabilă me cuprinde, 
—dice d-sa. de câte ori ved Jinerimea ur
mărind cu interes faptele și jertfele betrâ- 
ailor intru fericirea poporului mult încer
cat, ba luând chiar parte activă la luptele 
grele, ce ni s’au impus.

Aceasta este o garanție, că ideile propa
gate de conducetorii și apostolii neamului 
?ad pe pământ fructifer și promit a pro- 
juce roade cu belșug.

Un popor, a cărui tinerime — abdicând 
le plăcerile ademenitoare ale tinereții a- 
leseori ruinătoare—se angajează la muncă 
serioasă și basată pe principii sănătoase, 
rebue să aibă «viitor de aur».

«înainte!» numai dragii mei! D-voastre 
sunteți chemați a ține nelegați de greută- 
ile realității sus flamura aspirațiunilor po- 
i or ului.

Noi,—cei mai bătrâni — intrați in luptă, 
,m lucrat pentru deșteptarea poporului și 
lentru ridicarea lui la înălțimea, ce i se 
uvine in patria, a cărei cetățeni străve- 
hiu este; dar în generai luând, nu lucrăm 
le ajuns.

Timpurile sunt grele ; necasurile se în
mulțesc și măresc ; în urmare tot Româ- 
;ul să fie treaz ca o sentinelă și să desvolte 
i sfera cercului seu o energică activitate, 
u atât mat virtos, că responsabili suntem 
tât înaintea strămoșilor, care ne au lăsat 
loștenire limba, naționalitatea și virtuțile, 
u care ne mândrim, cât și față cu urma- 
ii, cărora datori suntem a preda aceste 
unuri eredite nepângărite și curate.
Până acum ne-ain mângâiat cu împre- 

îrarea. că poporul nostru — oțelit in cur
ul veacurilor — infeuntă și știe suferi 
oate loviturile, fie acele cât de apăsă- 
ătoare.
Atât inse nu-'i destul!
Trebue să arătăm lumii, nu numai că 

tini suferi, ci mai ales că și știm lupta 
entru drepturile, ce ne compet.
Călduroasele xuvinte adresate mie de 

-voastră, le primesc ca manifestarea situ
ațiilor junimii față de suferințele inele, 
ar nu pentru că ași fi făcut d. stul spre 
nici rea poporului «al căruț bine tuturor 
'ebue să ne zacă la inimă».
Ori cât am lucra, ori-și cât ne am jertfi 

u-i de ajuns; destul va fi numai atunci, 
ând ținta, spre care nesuim, va li ajunsă 
l scopul nostru reali-at.
Vorbitoriul d-voastre a accentuat cre- 

ința in D-deu și in reușita cause!. Me 
ivesefește aceasta, căci credința este is- 
șrul, care alină suferințele, care ne în- 
irește convingerea, că. causa justă nu 
iere și din care sorbim putere și insu- 
ețire pentru continuarea luptei și învin
gea piedecelor prosaicei realități.
Mulțumindn-ve de felicitările^aduse, ve 

ig să împărtășiți junimii dragostea, ce 
o păstrez.
După aceste, depărtându-ne, am dus cu 

noi mângâierea de a ne fi făcut dorința 
față de un bărbat bine meritat al Româ
nismului.

(„Ds’eptâtea'')

Viața la Seghedin
«Românul» de adi publică o corespon

dență din Seghedin, in care aflăm urmă
toarele despre viața arestaților din temnița 
de Stat ungurească :

«Acum de sărbători a fost aici fratele 
mai tiner al d-lui Albini, Liviu. A cerut 
se poată visita și pe prietenii sei Pmssu și 
Roman. I s’a refusat, pe motiv că fiind 
împreună, «vor continua cu uneltirile po
liticei...» Mai (Jilele trecute a venit la Se
ghedin o deputațiune de țerani români, se-i 
ofere d-lui Russu mandatul de reprezen
tant al lor in congresul bisericesc. Direc
torul nu i-a lăsat se intre pe motiv că re
gulamentul nu permite să visiteze un nu- 
mer mai mare de cât 3 pe arestanți. Chiar 
advocatului dr. Ștefen C. Pop din Arad i-a 
făcut observații, că ce tot îi visitează pe 
robii român’.

«In ce chip sever sunt tratați aici lup
tătorii naționali, se poate judeca mai ales 
dacă voiri cita următoarele dintr’o broșură 
ă unui medic maghiar (Andreanskylenoi 
«Aci — scrie medicul maghiar — abea mai 
este deosebire între temnița de stat (poli
tică) și. temnița criminalilor ordinari». A- 
tâta doar, că deținuțitor politici nu li se 
impune munca in ateliere și pot să-și pro
cure haine și hrană (băutură nu) ear în 
ceea-ce privește munca spirituală, li se a- 
cordă doar numai aparențele, că se pot o- 
cupa cu așa ceva.

«Acele favoruri, cari făceau să se creadă, 
că temnița de stat este «loc plăcut» adi 
nu mai există, au încetat, și prisonierul 
d’alcl simte in fie-care clipă greutatea e- 
normă a pedepsei. Nainte de asta le-au 
fost asigurate o mulțime de favoruri' și erau 
cu adevărat liberi in comparație cu regi
mul actual, escepțional de aspru... llurban 
agitatorul slovac, in șapte luni a îmbătrâ
nit și încărunțit atâta de mult,în cât cine 
Va cunoscut înainte, a^l nu l’ar mai re
cunoaște. — Așa scrie un medic maghiar. 
Yur Budapesti Hirlap din luna trecută re
cunoaște, că aceste aspre disposițiuni sunt 
îndreptate mai ales in contra Românilor. 
In adever, dintre actualii deținuți numai 
românii și slovacul Durban sunt condam
nați pe urai multe luni (1, Român pe un 
an). Ungurii stau câte 8 — 44 dile, pentru 
duel mai ales.

«Cât de mult stăpânirea ungară s’a pus 
cu tot dinadinsul să nimicească pe luptă
torii români, mai bine se poate vedea inse 
din următorul fapt. Espirând termenul pri
mei sale osânde, d. Russu Șirianu ar li 
trebuit să fie pus ieri in libertate, deoare
ce hotărirea privitoare la a doua osândă 
(in procesul de la 22 Dec. a „Foii Popo
rului) n’a sosit încă (corespondența portă 
data de la 1 Ianuarie). Toii ne așteptam, 
ca mult încercatul diarist, care in acest an 
a făcut cunoștință cu tot felul de temnițe 
ungurești (a stat la Sibiu in temniță «pre
ventivă», la Cluj in temhița «ordinară» și 

acum in temnița de stat») să scape pe 
câte-va dile. Care nu i-a fost înse mirarea, 
când în loc de a primi certificatul că și-a 
făcut deja osânda și ast-fel poate pleca, 
directorul temniței îi face cunoscut, că nu 
va li eliberat de cât la 12 Maiu. A vrut 
să trimită atunci îndată telegramă minis
trului de justiție, directorul la oprit inse. 
D’asemeni a refusat să expedieze telegrama, 
prin care vestea pe amicii sâi din Bucu
rești despre această nelegiuire, deși atât 
telegrama către minister, cât și cea bucu- 
reșteană era redactată în termenii cei mai 
reverențioși. însuși Ungurii, trei la număr, 
câți au audit despre această ne mai po
menită ilegalitate, s’au scandalisat și și-au 
exprimat, de la grațiile ferestrei celulei, 
indignația lor contra puvlărci turcești a 
temnicerului.

«Ba un coleg de la despărțământul d-lui 
Russu, un ungur cu numele Toții Kâlmân, 
care scapă poimâne, a dis, că va ruga pe 
amicul seu, deputatul Sima, să interpeleze 
pe ministru. De sigur inse, că chiar dacă 
acest deputat, ascultând vocea dreptății, 
ar interpela pe ministru, i-ar face numai 
popularitate între Unguri, căci camera în
treagă ar aplauda audind, cum guvernul 
«patriotic» (?) știe să potolească pe agita
tori».

«Abia i s’a permis d-lui Russu, să în
științeze pe advocatul seu dr. Stefan Pop 
și pe venerabilul president al partidului 
național dr. I- Raț. Ș’acestora directorul 
numai așa a expediat telegrama, că d-1 
Russu a scris-o pe ungurește..

«hui Hurban i s’a făcut ililele trecute 
perchisiție «domiciliară» — in temniță. în
suși organul kossuthist «Magyaroszâg», 
scriind în numerul seu de la 29 Dec n. 
despre acest fapt, batjocorește autoritățile 
neghioabe, cari se compromit cu asemeni 
stupidități. Tot lui Ilurban (la care nu s’a 
găsit de alt-fel nici o hârtie compromiță
toare) i s’a confiscat o iadă de alimente, 
peni’ii că între ele se găsia și o sticlă cu 
rachiu. Zadarnic a cerut intervenirea pro
curaturii să i se dea alimentele (vînaluri), 
deși regulamentul oprește numai introdu
cerea in temniță a băuturilor. I s’a re
fusat».

Cuvinte sufletești de 1. C. Lavater
Falsitatea nerușinoasă, să ne învețe a păs

tra sinceritatea !
Examinează totul, păstrează ce e bun, 

și folosește ce este adevărat!
Dacă nu poți face un lucru mare, atunci 

fă cel mai mic, numai să-l faci cu cre
dință !

Dacă putem crede că esistăm, să ne în
doim vre odată că vom esista *?

Fii îndestulit cu ce ai, și folosește ce ai 
cu înțelepciune !

Cine a dat indurare inimeî mele, acela 
și de mine se va indura!

Iubirea, care nu sacrifică și nu sufere, 
este fără iubire !

Și cel mai neînsemnat dintre oameni se 
ține de iubirea lui Dumnedeu!

AI făcut un bine atunci gustă bucuria 
binelui făcut!



Bucuria nici odată nu lipsește acolo, 
unde lucrul, ordinea și credința au loc !

Fă fapte nemuritoare și atunci poți erede 
in nemurire !

Și cerul cel mai limpede este câte odată 
acoperit de norii cei negri.

Când te afli în singurătate, adună-’ți pu
teri pentru sgomot, in sgomot inse învață 
a afla pofta pentru sîngurătete !

Pănă nu ai învins nu spune nimic despre 
luptele tale cele mai ascunse!

Fă lucrul cel mai mic și cel mai mare 
cu voie serioasă, cu iubire și cu vred
nicie.

Fii amicilor tei un esemplu și rudeniilor 
tale bine-cuventare.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

AUSTRO-IJNGARIA
La Praga s’a urmat er.i procesul omla- 

diniștilor.
Principalul acusat Hilzbach, (Jiarist, pre

cum și cei 75 coacusați, cea mai mare 
parte lucrători și câți-va diariști sunt ur
măriți pentru crimă de înaltă trădare și 
de les-majestate, precum și de alte di
ferite delicte, ca furt, păgubi aduse pro- 
prietăței, etc.

Martorii sunt in numer de 100, intre cari 
și 20 agenți de poliție.

Citirea actului de acusație s’a isprăvit 
in timpul serei. Nici un incident ; numai 
câte-va protestări in public.

O depeșă din Viena anunță că împăra
tul a plecat la Budapesta unde va sta câte-va 
săptăminî.

GERMANIA
Reichstagul din Berlin a urmat ieri dis- 

cuțiunea asupra impositului pe tutun. D-l 
Miquel a dis cu acea ocasiune că tracta
tele comerciale au micșorat veniturile im
periului cu 35 milioane mărci insă au su
primat taxele asupra mărfurilor alimen
tare.

Impositul asupra venitului este imprac
ticabil. Dacă Reichstagul respinge proiec
tul in discuțiune, un alt Reichstag va veni 
și va decide alt-fel. Adoptarea acestui pro 
iect statele federate și va li cel d’intâiu 
pas către regularea definitivă a flnancelor 
imperiului, și ale statelor lederate (apla
uze).

După ce mai mulți oratori au luat cu- 
vintul pentru sau contra, proiectul a fost 
trimes comisiunii pentru impositul de 
timbre.

— țliaristui Maximilian Harden a fost 
condamnat eri la 600 mărci amendă și ia 
cheltueli de judecată pentru ofensă publică, 
către Cancelarul imperiului.

Anexarea Bosniei și Herțegovina la Croația
piarele oposiționale croate din Agrani pu

blică un manifest al tinerime! academice bos
niace și herțegovinene de la universitățile din 
Viena, Graz, Innsbruck etc., în care se ac
centuează caracterul croat al celor douS pro
vincii ocupate de Austria. Manifestul încheie 
ast-fel: «Incheiăm cu dorul ferbite, ca tu 
națiunea noastră, căreia îl aparține viitorul, 

să te deștepț! și să accentuezi triumful Croa- 
tismuiui în Bosnia și Herțegovina. Triumful' 
este sigur. Trecutul ni-1 garantează. Grija 
noastră și a ta să fie ca și viitorul să-i fie 
asigui at*.

Furtul de la Banca Națională
Ieri dimineață s’a descoperit Ia Banca 

Naționala un furt, care se urcă la suma 
de 6750 lei. Casierul central a observat cel 
întâiu lipsa mai multor cupoane de scri
suri funciare rurale 5 la sută, care fuse
seră verificate de un funcționar anume 
Ion Ionescu. In același timp se observă, 
că un funcționar anume Ionescu a lipsit 
Luni de la serviciu.

Incependu-se cercetările, s’a descoperit, 
că Ion Ionescu, in virstă ca de vre-o 20 
ani, ședea de cât-va timp la unvîndător de 
lemne—deși avea părinți și o leafă relativ 
bună.

In qliua de 31 Decemvrie tinerul scri
sese părinților să-i trimită o algebră, iar 
seara s’a întors acasă cu haine noue, o 
blană scumpă și o căciulă de astrachan. 
Pe la ora 8 și jum. a venit intr’un cupeu 
de și-a luat geamantanul cumpărat tot in 
(Jiua aceea, și a fost veclut dând 20 lei 
birjarului, ca să-l ducă la gara de Nord 
in galop și să apuce trenul de 9 ore și 
40 m.

Până acum nu s’a putut da de urma 
dispărutului; se fjice inse, că in (Jiua de 
anul nou a fost vedut la Tecuciu.

Sub cuvânt, că se va duce la Hali, ca 
să-și complecteze studiile, Ionescu își 
scoase pașaport aproape cu o lună de diie 
mai înainte. încă de pe atunci colegii sei 
îl vedeau foarte îngrijat, și erau întrebați 
mereu câte dile trebuie cui-va ca să ajungă 
până la Viena, Paris, Poma, etc.

Numerele cupoanelor dispărute sunt pu
blicate in «Monitorul Oficial».

TURBURARILE DIN ITALIA

Palermo, 16 Ianuarie.—întăriri de trupe 
continuă a sosi. Liniștea e perfectă în toată 
Sicilia. Spiritul public e mai tare. Desar- 
marea a început, conform ordinului gene
ralului Morra dat la 13 Ianuarie.

Mas»a, 16 Ianuarie.— Autoritățile, bănu
ind presen ța unei bande armate pe coli
nele ce despart Massa de Carrara, au tri
mis trupe pentru a supraveghia linia fe
rată Massa-Spezzia.

— Un foc de pușcă s’a tras in contra 
trenului de la Avenza; nici un rănit, nici 
o pagubă materilă. O încercare analogă a 
1'ost semnalată in contra trenului din Tos
cana între Serraveza și Massa.

Un escadron de gendarmi călări a sosit 
la Luca.

---------- -—-------------

ULTIME INFOBNiaȚIUNI

Consiliul de miniștri a aprobat aplicarea 
taxelor conform legeî maximului și la co
muna Focșani.

&

Despre alegerea făcută alaltăeri in jude
țul Bacău pentru delegații colegiului 3-lea 
diarele spun că s’au făcut ingerințe nepo
menite în favoarea candidatului guverna
mental și chiar falsuri in acte publice. Na
ționalul publică un proces-verbal încheiat 
de locuitorii comunei Botești, din care re- 
sultă, că primăria acelei comune făcuse, 
incă din ajunul dilei de alegere, toate cer
tificatele de delegați și încheiase alegerea. 
Acest fals a fost constatat de locuitori prin 
procesul lor verbal, contra-semnat alt-fel 
chiar de primar.

&
Duminecă seara D. M. Carp, din strada 

Romană, a fost victima unui furt. Duoi o- 
vrei, funcționări in magasinul «La doue 
ancore», din calea Victoriei, i’aiî urmărit 
până in tutungeria din fața cișmelei roșii, 
și i-au furat un portofoliu cu 400 lei și 
mai multe cupoane.

Ovreii au fost prinși și arestați.
&

Plata pensiunilor civile pe luna Ianuarie 
ce va începe la 14 ale acestei luni,

■jfcf

Trecerea corespondenței și a mărfurilor 
pentru Dobrogea se fac la Galați cu sania, 
de oare-ce gliiața de pe Dunăre este groasă 
de aproape un metru.

A
O anchetă s’a început de către comen- 

duirea armatei în privința bătăei suferite 
de la un ofițer de un soldat, care acum 
zace in localul autorităților militare de pe 
strada Știrbei Vodă.

Nenorocitul soldat a fost bătut până la 
sânge.

A
Astă-di de dimineață un început de re* 

voltă a fost intre deținuți! de ia peniten
ciarul Văcărești.

S’a adus imediat armata spre a se as* 
tempera arestanții, care se opuneau garni* 
zonei militare de la Penitenciar. Acuin de
ținuți! s’au liniștit. Se spune că pricina 
revoltei este, că nu se^fâcea foc in ateliere 
unde lucrau.

S’a începutfo anchetă de către direcția 
penitenciarelor.

A
D-l Gokscu, -directorul casei de depu

neri. a elaborat un proiect de lega despre 
reorganisarea casei de depuneri și econo* 
mie. Acest proiect de lege se va distribui 
d-lor deputați îndată ce se va deschide 
Camera.

A
Consiliul de miniștrii a aprobat punerea, 

în aplicare a taxelor legii maximului pen
tru orașul Pitești.

Consiliul de miniștrii in ședința de ieri 
a discutat proiectele de legi ce se vor de
pune pș biuroul corpurilor legiuitoare după 
vacantă.

*
Legea jandarmeriei rurale nu se va pune' 

în aplicare de cât la 1 Aprilie, de oare-cd 
ministrul de Interne nu are fonduri.

La 8 Ianuarie este convocat consiliul ju
dețean de Dorohoiiî spre a decide între al
tele sumele pentru construirea de cazarme,. 
scoli rurale, și un palat administrativ.

D-l N. Mânu, prefectul de Argeș, a sosit 
în capi tată spre a se înțelege cu ministrul 
de interne in privința alegerii de la 8 Ia
nuarie.
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