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augure!
De mal multe septemâni de dile în 

ircurile politice din București se dis- 
ită mereu cestiunea, dacă bine ar fi 
î nu, ca parlamentul român să fie 
is în posițiunea de a manifesta viua 
igrijire, de care e cuprinsă România 
t fața înăspririi relațiunilor dintre Ma- 
iiiari și concetățenii lor Români.
Nu se putea cere, ca fie guvernul, 

e vre unul dintre membrii mai de 
unte ai partidului guvernamental să 
una cestiunea în parlament; se spera 
eci, că oposițiunea liberală națională 
va face aceasta, ear guvernul- și sus- 

itorii săi se vor mărgini la o atitu- 
idine reservată, la un fel de neutrali
se binevoitoare față cu Românii.
Sunt însă între susțiitorii actualului 

uvern și oameni, care stăruiau, ca gu- 
ernul să se pronunțe fără de reservă 
entru Români, și sunt ear alții, care 
ereau, ca guvernul să desaprobe fără 
e reservă încăpățînarea Românilor ar- 
eleni. Astfel posițiunea guvernului era 
rea.
Nu mai puțin grea eră însă posiți- 

nea fruntașilor oposițiunii liberale na- 
ionale.

Se vorbea cu multă stăruință despre 
i.eînțelegerile ce sar fi reivit între mern- 
irii guvernului și între deosebitele gru
puri ale majorităților parlamentare. Unii 
iintre membrii partidului țineau deci, 
a tocmai acum, în ajunul unei crise, 
lartidtul să nu se avânte la mani- 
estațiunl, care ar pute face pe un timp 
>are-care imposibilă revenirea lui la 
>utere. Alții însă stăruiau, ca interesele 
taționale să fie puse mai presus de cele 
le partid, ba s’a scăpat chiar vorba 
nai bine să rămânem încă câți-va ani 
n oposițiune de cât ca să ni se poată 
lice, că nu ne-am făcut datoria tră
dând luarea aminte a terii și a ami
cilor ei asupra primejdiei ce ne ame- 
îință din Ardeal.

Despre toate aceste nu se putea spune 
îici o vorbă prin coloanele organelor 

de publicitate, căci interesele de partid 
cereau cea mai deplină discrețiune. Avea 
fie-care partid secretele lui, pe care le 
afla fără cea mai mică întârcliere și cel- 
1-alt partid, dar categoria a patra a pu
blicului, marea mulțime a oamenilor 
neangageați în partide, — prostimea pro
fană nu putea să știe nimic.

S’a aflat în curând, că în cercurile 
liberale naționale au ajuns de-asupra 
cei ce stărue ca interesele naționale să 
fie puse mai presus de cele de partid, 
ba să știa chiar care anume dintre 
fruntașii partidului liberal stăruia în 
acest sens.

S’a început deci în coloanele orga
nelor guvernamentale o strașnică cam
panie contra acestora, și confrații noștri 
guvernamentali înjurau negru pe alb 
de-ți era milă de dânșii, căci puteai să 
știi, că nu pot să-și dee seamă, de ce 
anume trebue să scoată la iveală cât 
se poate de multe pecate în sarcina 
d-lor Sturdza, A. Stolojan, E. Carada 
și a fruntașilor liberali in genere.

Iar cititorii, sărmanii de ei!—n’aveau 
de cât să se bucure, dacă erau aderenți 
devotați ai partidului. Pm,in le păsa 
scrietorilor, că oamenii net (reocupați se 
întreabă: De ce oare tocmai acum a- 
ceste înjurături !

Prea bine ! Așa e politica în înțele
sul ordinar al cuvântului, și confrații 
de la Constituționalul au spus-o foarte 
lămurit, că noi suntem tot-dea-una cins
tiți și cu minte, iar adversarul e tot- 
dea-una mișel și gugoman.

Ce sunt însă oamenii, la care ne a- 
dresăm? Ei nu sunt adversari. De ce 
să-i mințim? de ce să ne dăm silința 
de a-I amăgi ? E mare lucru să știi, că 
mii de oameni citesc ceea ce scrii: nu 
e oare păcat de Dumnezeu să nu profiți 
de ocasiune, ca să lămurești cestiunile, 
dentru-ca din di în (fi să crească con
tingentul celor ce iau cu toată inima 
și cu destulă pricepere parte la lucrarea 
comună ?

Să admitem, că era o cestiune de 
tactică să nu se discute în presă ces
tiunea română de cât după-ce ea a fost 
discutată în parlament.

Dar acum, după-ce discuțiunea s’a 
făcut în parlament?

Nu e nici acum vrednică țara aceasta 
să afle, de ce se ceartă boierii între 
dânșii ? Nu e nici acum datoria publi
ciștilor să lumineze pe cei ce n’au nici 
timp, nici ocasiune de a se lumină ei 
înși-și de sine?

Am reprodus în întregimea lor câte-va 
din articolele, prin care confrații de la 
„TimpuV1 și cei de la ',„Constituționalul“ 

s’au pronunțat asupra discuțiunii ur
mate în Senat.

Rugăm pe cititorii noștri să-si dee 
seamă, dacă au găsit în acele articole chiar 
și numai int?nțiunea de a lămuri cestiu
nea. Nu! Preocuparea de căpetenie e, ca 
lumea să-I socotească pe adversari și 
imbecili, și mișei.

Ba unul dintre confrații de la „Con- 
stituționaluV' le strigă chiar Românilor 
de peste Carpați: Au credeți, nu nâ- 
dă/duiți, căci sunt fățarnici și mincinoși și 
mișei toți cei ce ridică glasul pentru voi!

Și totu-și augurii știu cu toții, că dis
cuțiunea, așa cum ea s’a făcut în Senat, 
e un mare eveniment în viața noastră 
contimporană. Românii de peste Car
pați nu sunt atât de imbecili, ca să nu 
înțeleagă, că întreagă această discuțiune 
n’a fost numai o cerere de intervenire, 
ci o intervenire în cea mai energică formă.

Oii-și-care ar fi respusul dat de gu
vern, cele (fise de oratorii liberali na
ționali au să fie citite cu deosebita luare 
aminte pretutindenea, unde oamenii sunt 
interesați, ca conflicttul dintre Români 
și Maghiari să nu mal fie înăsprit prin 
experimentări făcute în lipsă de cu
noștință de causă. Vor fi însă citite mai 
ales la Budapesta și la Viena cu aceea-și 
luare aminte, cu care a fost citit «M?- 
morandul».

Chiar și dacă numai atât ar fi, Ro
mânii din Ardeal sunt mulțumiți; pu
țin le pasă ce vor fi făcând liberalii 
naționali după-ce vor fi venit iar la 
putere: lucrul de importanță generală 
e, că acum s’au pronunțat pe față.

Se admitem însă, că intervenirea a 
fost o mare greșeală politică. Aceasta 
greșeală nu poate să remâie fără de 
consequențe. întrebarea e dar: ce far 
cern mai departe ?

întrebarea aceasta e destul de seri
oasă și de grea, pentru ca să lăsăm 
zeflemelele și animositățile și să discu
tăm cu inima deschisă, cu dignitate și 
cu pricepere.

«Au credeți, nu nădăjduiți/»—(fie con
frații de la ’^Constituțil^did^. Nu li-ar 
române deci Români lorSdljfejțte Car
pați de cât să se supună/smRînsă si
guri patronii confraților de la „Consti
tuționalul11, că Românii se vor supune ?

Eu sunt, din contra, sigur, că ajunși 
la desnădăjduire, Românii din Ardeal 
vor face ca la 1784 și la 1848.

Aceasta o voește guvernul ? Aici vor 
confrații noștri de la „77m^uZ“ și de Ia 
„Constituționalul- să mâne lucrurile ?

Suntem oameni. în toată firea: să nu 
ne jucăm cu focul, pe care alții vreau 
să-l aprindă.



Scrisori din Ardeal
II.

Ori și din care punct de vedere am privi 
apropierea între Români și Maghiari, trebue să 
ajungem la conclusiunea, că aceasta este o impo
sibilitate.

Ei îșl tem supremația; ei se sperie de o 
mare Daco-Românie; ei se înfiorează, când ved 
elementul unguresc din Ardeal expus perirei în 
marele colos românesc. Pentru eî în tot locul 
există o groapă de perire, numai pentru noi 
Românii nu există altă mântuire decât conto
pirea în cavalerescul popor împintenat.

Pentru ce cearcă ei drumul Ia București ? 
Pentru ce impută ei mereu guvernului român, 
ca nu înfrâna presa românească? șî in special 
pentru-ce nu isgonește pesto granițe pe fiii Tran
silvaniei treeuți peste granițele acestei țeri în 
mănoasa Românie ?
j Atâta! Lor le sunt toate permise! ? Ei pot 
să meargă la București să încheie înfrățiri, ei 
pot merge — precum au mers la Petersburg 
mai asta-vară, și la Berlin până pe Ia anul 
1866 — să înclieo alianțe după plac...! 1

Da, el pot agita în favorul patriei și spre 
fericirea alesei națiuni maghiare, pentru-că, <Jic 
el, pămîntul acesta numit «Ungarie» e numai 
al Ungurilor cu tot ce se afla pe el.

Spre orientarea frațitor noștri din România 
le împărtășim că nu cearcă, nu au cercat, și 
nici nil vor cerceta Maghiarii Bucureștii de 
dragul Românilor, fie de dincoace, fiie de din
colo de Carpați, ci scopul lor pur și simplu e 
să fie siguri și numai pe un an de (Iile, că 
pot cu consiințimentnl cercurilor conducătoare 
politice bucurestene, să ne mai jupoaie după 
plac și modru. 1).

Nu li se va face pe plac din partea politicilor 
români, ei numai decât întrarmă foaia. Hellfy 
Ignatz strigă în incinta parlamentului: să ne 
cercăm puterile să vedem care din doi e mai 
tare, adecă România sau Ungaria, sau mai pe 
scurt: Românii sau Ungurii aii dreptul de exis
tență pe aceste plaiuri...!!

Căci, — scrietorul acestor șire e de părere— 
sunt numai niște ilusiuni deșerte pașii ce se 
<)ice că se întreprind pentru împăciuirea Româ
nilor și a Maghiarilor.

Inzadar vom vorbi și vom scrie volume de 
de milioane de coaie în această materie, ade
vărul va rămânea tot- deauna unul și același: 
Ungurii sau Românii trebue să dispară de pe 
pământul ce-1 ocupă astăzi, căci acestea doue 
națiuni nu vor pute trăi nici când lângă olaltă 
împăciuite și în libertate, dacă Maghiarii nu 
vor înțelege.

Să descoper un adever tăinuit... O Ungarie 
liberă și independentă este — sau ar fi — pen
tru Europa un vespar, de la care ar purcede 
toate relele, toate revoluțiunile, și de unde ar 
isbucni cel mai crâncen resboiu oriental, care 
a și străforma charta Europei. Aceste fiile le 
așteaptă și le dororesc Maghiarii, ș’apoi noi să 
ne ferim de ele ?

Acelea (Jile, care vor veni, vor hotărî soarta 
acestor doue popoare.

Datoriile noastro ca Români sunt să fim cât 
se poate de resboinici, să nu ne avîntăm cu com- 
patrioții noștri! — să nu-f imităm în vorbele 1 

1) Sunt de mai mulți ani Red. „Coresp Rom.

lor goale, și mai cu reamă, să nu le dăm cre- 
(Jemînt cuvintelor seducătoare de «pace» și «/’ra
ție» : Ear dacă «pace vreau, atunci nu Bucu
reștii pot hotărî pacea între noi și Maghiari, ci 
Sibiiul, comitetul partidului național, respective 
un mare congres al Românilor asupriți.

Pacea insă nu se poate face numai cu Ro
mânii, ci și cu toate cole-lalte naționalități. Noi 
Românii nu jucăm și nici nu voim a juca po
litică săsească. A ne declara ca Sașii de guver
namentali de dragul căpătuirii câtor-va oameni, 
așa de scurt veijetori nu suntem. De altcum și 
firea noastră nu e ca a Sasului.

Atât d-1 de Horvath, cât și ministrul Hie- 
ronymi pot să fie în privința atitudine! poli
tice a Românilor din Transilvania și Ungaria 
pe deplin orientați din celea puțin descoperite 
purici aci. I. M.

RESPUNSUL REGELUI
M. S. Regele a dat erî următorul respuns 

comisiuniî senatului, însărcinată să-i presente 
adresa de respuns la mesagiu :

Sunt tot-d’a-una fericit, când primesc din par
tea senatului expresiunea sentimentelor sale de 
dragoste și de credință. Astă-di însă, mai mult 
de cât ori când, inima mea este plină de bu
curie, vetjend iubirea, cu care reprezentanții na
țiunii încongiură familia mea, ear prin noul 
vlăstar sădit pe acest păment și-a întărit și 
mai temeinic legăturilo sale cu scumpa noas
tră Românie. Dacă acest fericit eviniment se 
poate privi de generația actuală ca o resplată a 
lungelor sale stăruințe întru conservarea operei 
naționale, el se presintă pentru generațiile vii
toare ca chezășie plina de speranță.

Legile însemnate ce se vor supune desbate- 
rilor Senatului, deschid și în sesiunea aceasta 
un câmp întins activității domniilor voastre. 
Sunt convins, că, însuflețiți de dorința binelui 
obștesc, veți da guvernului meu un sprijin în
țelept pentru a duce mai departe opera înce
pută, adecă îmbunătățirea legislațiunii și desvol- 
tarea forțelor productive ale țerii.

Plin de încredere în patriotismul încercat al 
Senatului, nu me îndoesc, că el va lucra cu 
rîvnă și bărbăție la împlinirea acestei înalte 
misiuni. Cât pentru mine, condus fiind numai 
de simțimentul datoriei, singura mea țintă, ca și 
singura mea dorință este de a se așeja statul 
român pe temelii neclântite, care să-i asigure 
viitorul șeii.

Vc mulțumesc, d-lor senatori, din tot sufletul 
în numele Reginei și al meii precum și în nu
mele principelui moștenitor și al principesei Ma
ria pentru călduroasele urări ce ni le aduceți; 
ele nu sunt scumpe și găsesc în inimele noastre 
un adânc resunet de recunoștință.

--------------------cx>00§§0000—............ -

Formarea cabinetnlni Italian
* __

Roma, 3 Dec. Cabinetul s’a format ast-fel : 
D-nii Crispi, președinția și interne; baronul 

Albert Blanc, externe, Calenda, justiție ; Sonnino 
finanțe și interimul tesaurului ; Saracco, lucrări 
publice; Morenni, resboiu ; Morin, marină; Ba- 
celli, instrucție publică; Boselli, agricultură ; Fer
raris, poștă și telegraf.

Miniștrii ah depus jurămîntul după amiaJI. 
Parlamentul e convocat pentru Marți.

DIVERSE

Predilecțiile artiștilor
OrI-ce scrietor sau compositor are o slăb 

ciune particulară pentru una din operele sal 
* Figaro*, făcend întrebări în Paris relativ 
această chestie, a primit următoarele respui 
suri: Scrietorul dramatic Henri Becgue <Ji< 
că cea mai bună lucrare a sa este piesa c 
teatru «Les corbeaux». Romanțierul Cherbuli 
își adoră romanul «Meta Holdenis*. Franțo 
Coppee nu se atașează de nici una din luci
rile sale, susține însă, că cea mai bună es 
acea, care a înreurit mai mult în spre bin 
Alpphonse Daudet socotește de cea mai but 
lucrare a sa romanul «Numa Roumestan 
fliind că el a căutat să fie cât se poate c 
original, în acea lucrare. Bătrânul dramatur 
d'Ennery socotește de cea mai eminentă li 
crare a sa pe bucata «Don Cesar de Bazan 
Louis Halevy dă intiitate povestirii sale «I 
familie Cardinal». Musicantul Foncieres p 
dează pentru opera sa tCele din urmă di 
din Pompeii. Charles Lecocq împărtășește pi 
rea lumii întregi, că adecă opereta sa «Mi 
dame Angot» este cea mai bună de câte a ser 
el. Romanțierul Pierre Loti <Jice că „De 
petite et de la Mort“ îi displace mai puțin dii 
tre operele sale. Mihlhac qlice, că între c 
mediile „Mica Marchiză“ și „Decorații11 da< 
ar fi să aleagă, ar preferi «Mica Marchizi 
Eduard Pailleron a răspuns întrebării lui F 
garo: Vreți să știți adevărul? Autorul < 
obiceiîî își iubește bucata cea mal nereușită - 
dar prin aceasta el nu vrea să cjlică cum că ac< 
e cea mai bună. Jean Rickepin e perplex în 
răspunde. „Inchipuiți-vă, scrie el, că pune 
unui părinte a 12 copii întrebarea, pe care d 
12 îl iubești mal mult. — ce v’ar răspunde dîi 
sul ? Probabil ca nimic. Și eu sunt în aceea 
categorie. Iar Zola scrie în chipul următor :

„Eu nu acord preferința nici uneia din opt 
rele mele. Dar din fie-care iubesc cu deos> 
bire părțile, în care am putut spune hotăr 
ceea ce doream să spun. Am terminat odăi 
o lucrare, și am pus-o la disposiția publiculu 
ea nu mai există pentru mine... Cărțile mei 
sunt pentru mine ca niște mormînturi a uno 
prietini sau rude mult iubite«.

Un periculos adorator al artei
Un tablou din pinacoteca din Hamburg 

representând un superb peisagiu, tablou eva 
luat la 3000 ne mărci germane, a fost tăia 
din ramă și a dispărut împreună cu hoți 
X, a cărui valoare poliția pân’acum înzada 
s’a încercat prin toate ecuațiunile polițieneși 
s’o găsească.

Intr’un restaurant
Mușteriul, căruia i se aduce un beefsteai 

să adresează către antreprenor: Dacă nu t 
super, domnule restaurator, beefsteacul c 
mi-ai dat e foarte mic.

Antreprenorul: Doamne ferește, domnule, n 
me super 1

Sr.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE
* ________

AlSTRO-INCxARIA
Camera deputaților din Viena a adoptat ei 

cu o mare majoritate budgetul provisorili, î 
urma unui lung discurs viu aplaudat al minis 
trului de finanțe.



D-l Plener a arătat ca veniturile celor <Jece 
mi din 1893 au avut resultate cât se poate de 
ivorabile. A mai declarat apoi că, regularea 
alutei va rămâne ținuta neclintită a guverneler 
.ustriel și Ungariei; el a constatat că, bilanțul 
imercial începe sa se îmbunătățească, și a promis 
3-a nu combate agilii prin mijloace violente. 
,aportându-se la discuția politică din ultimele 
ile, ministrul a constatat ca, marele partide 
ițeleg bine noua lor situație; el speră că, co- 
isația se va întări prin alte fracțiuni impor- 
mte; regretă organisarea oposiției în grupuri, 
mdamnă atitudinea tinerilor cehi, ale căror 
detențiuni sunt opuse la toate oondiționile de 
cistență .ale Austriei. Guvernul nu va ceda 
iaintea amenințărilor și intimidațiunilor. El va 
ce în Boemia o administrație fermă și ener- 
că, favorisând în acelaș timp interesele mate- 
ale ale țării. Nu e vorbă de minister, ci de 
de mai mari bunuri ale vieții publice, pentru 
mservarea ordine! sociale, atât de des amenin
ța, pentru menținerea Austriei, care a făcut 
■obele sale in istorie.
— Se desminte din isvor autentic știrea dată 

) diarele din Paris, că Austro-Ungaria ar fi 
at inițiativa unui schimb de vederi între pu
ri .n chestiunea anarclriștilor.

BULGARIA
Se anunță in med oficial terminarea primei 
irțî a liniei ferate Sofia-Pernik. In curând va 
e loc inaugurarea solemnă a liniei.

FRANȚA
Vr’o (Jece hotărîri de expulsare aii fostnotifi- 
te ieri anarchiștilor străini, cu ordinul de a pă
și Franța în 8 cjile. Poliția continuă a căuta pe 
mplicii lui Vaillant.
— Importul în luna Noemvrie a fost de 333 
ilioane franci contra 292000.000 în 1892. Ex- 
rtul a fost de 255 milioane contra 315 din 
eaș perioadă în 1892.
— Camera a adoptat fără discuție proiectul 
upra explosivelor. D-l Avez, socialist, a pro- 
stat contra impedicării discuției; mai mulți 
imbri din extrema stângă strigă că este <sur- 
indere de făcători de rele». D-l Charpentier 
sține, că proiectul e nefolositor; legile care 
istă sunt suficiente. (Aplause la extrema stângă). 
D-l Flandin, raportor, apără proiectul, care dă 
nouă armă societății amenințate. (Aplause). 
îpă câte-va observațiuni, discuția generală se 
chide.
D-l Goblet cere ca proiectul să se trimiță în- 
răt comisiunei, fiind-că termenii lui sunt ne- 
tărîțî.
Această cerere e respinsă cu 406 voturi con- 
i 123. întreg proiectul e adoptat cu 4G4 vo- 
ri contra 39.
Proiectul asupra creditului de 820.000 fr. pen- 
î poliție, pe care îl combate d-l Avez, socia- 
t, în termen violenți, e adoptat cu 445 voturi 
ntra 43.
Interpelarea d-lui Tirrel asupra relațiunilor 
merciale cu Austria este amânată pe astăzi.
Drl Goblet a depus la Cameră o propunere 
modificare a legislației minelor ; el a reclamt 

gența, pe care d-l Casimir Perier a primit-o 
pe care Camera a adopt-o. Proposiția s’a trimis 
aintea unei comisiuni.
— Delegații minerilor tuturor basinurilor hui- 
re au sosit la Paris pentru proiectul de 
se de retragere. Minerii au convorbit cu gru- 
.1 socialist din Cameră; ei au declarat, că fe- 

derațiunile regionale ale minerilor se vor grupa 
în federațiuni naționale. In curând se va con
voca un congres național, care va elabora sta
tutele federațiunei.

GERMANIA
Eri a început înaintea tribunalului imperiului 

procesul celor doui ofițeri francezi acusați de 
spionagiu, că au făcut desemnuri și fotografii d’ale 
punctelor strategice germane și au pus mâna 
pe niște obiecte, a căror secret este în interesul 
apărării naționale, pentru a le comunica guver
nului francez.

— Reichstagul a adoptat în definitiv cu o mare 
majoritate tratatelo de comerciu cu România, 
Spania și Serbia. Iu urmă s’a amânat până la 9 
Ianuarie. In discuția generală comună pentru 
cele trei tratate, contele de Bismark declară că 
d. de Caprivi este liber-schimbist, cea ce explică 
marea minoritate ce a avut-o în contra trata
telor, oratorul cjice că situația în Balcani se 
poate modifica de acum peste 4^ce ani.

E foarte probabil că grânele rusești vor fi In
troduse prin contrabandă prin România. D-sa nu 
crede că respingerea tratatelor ar atinge pres
tigiul imperiului. Baronul Marschall amintește 
cuvintele prințului de Bismark în anii 1878 și 
-1879. Densul arătase atunci, că reducerea drep
turilor asupra grânelor este cu putință. Contele 
de Bismark tratează rău chestiunea. D-sa nu in
dică pentru ce tractatele sunt dăunătoare agri
culture!. Propunerea d-lui Kanitz de a da trac
tatelor o durată de un an numai este cu totul 
ciudată, căci ar face ca țările contractante să 
peardă tot beneficiul concesiunilor lor mutuale. 
Industria are nevoe de stabilitate în condițiunile 
de export. Respingerea tractatelor ar pricinui 
prejudicii atât țăranilor, cât și muncitorilor ger
mani.

D. Beck, liberal, vorbește în favoarea trata
tului cu România. D. Kanitz își aperă propune
rea. D-nii Karadoff, partidul imperiului, Schultze- 
Henno, național-liberal, Schippel, democrat so
cialist, Vilose, centru și Richter au luat cu
vântul.

Propunerea Kanitz e respinsă. Au votat pen
tru conservatorii și partidul imperiului.

GRECIA
Camera a votat în prima citire aranjamentul 

financiar. O dedepeșă din Berlin anunță, că Banca 
Națională germană îndeamnă pe purtătorii de 
titluri grecești să ocrotească interesele lor con
tra intențiilor guvernului grecesc.

ITALIA
Cercurile autorisate desmint suposițiile câ

tor-va «Țâre, că d-l Iswolski ar fi presintat Papei, 
în audiență extraordinară la 7 Decembrie, un 
proiect timjend să facă biserica catolică din Po
lonia dependința de guvernul rusesc.

piarele pretinseseră că s’a și stabilit o înțele
gere asupra acestui lucru.

RUSIA
In St.-Petersburg s’a oferit ambasadorului Fran

ței un prânȚ la care au luat parte membrii consi
liului de Stat, miniștrii, senatorii, demnitarii 
Curții, etc. S’au ridicat mai multe toasturi în 
onoarea Țarului, Rusiei și Franței.

— Exportul de la 1 Ianuarie până la 1 
Noemvrie a fost de 473.430,1100 ruble contra 
377.736,000 în 1892. Importul a fost de 
350.970,000 ruble, contra 308.032,000, în timpul 
aceleași perioade din anul trecut.

—------ --------------------------------

csorric^
O depeșă sosită aiji din Berlin cu data de 

ieri auunță cele ce urmează:
țliarul oficios «.Norddeutsclie Zeitung» con

firmă, că împăratul a felicitat telegrafic pe d-nii 
de Caprivi și Marschal in urma votării trata
tului de comerț cu România. împăratul și-a ex
primat de asemenea satisfacția pentru abilitatea, 
cu care representanți guvernului au apărat 
tractatele în Reichstag.

♦
La întrunirea săptămânală de astă seară Sâm

bătă a Ligei vor mai vorbi d-nii V. A. Urechiă, 
care va face «O dare de seamă» și Delavrancea 
despre «Ochi și sprâncene».

Reamintim membrilor Ligei, secțiunea Bucu
rești, că întrunirea generală a acestei secțiuni, 
convocată pe (}iua de 28 Noembre, neîntrunind 
numărul de membri cerut de Statute, conform 
art. 24 al acestor Statute s’a amânat pe mâne 
Duminecă, 5 Decembre, orele 2 p. m., la Athe- 
neul român, și că se va ține cu ori-ce număr 
de membri s’ar presenta.

Ordinea dilei coprinde: raportul secretarului 
despre mișcarea secțiunii; raportul casierului și 
complectarea comitetului prin alegerea a doi 
membri în locurile rămase vacante.

Norddeutsche Zeitung anunță, că contele de 
Solms, ambasadorul Germaniei la Roma, a fost 
pus în retragere, după cererea s.a

<•
0 depeșă din Londra anunță, că regina An

gliei a conferit principesei Maria a României 
ordinul «Coroanei Indiane«.

Monitorul de astă-<Ji publică tabela taxelor 
comunale celor noue, aprobate de minister pentru 
comuna Iași, conform legii maximului.

♦
S’au aprobat și publicat în Monitorul de as- 

tă-()i regulamentul comisiuni! farmacetuice, al 
consiliului sanitar superior și al comisiunil ve
terinare.

♦
Numiri și permutări în administrație :
D-l Corneliu Budu a fost numit director al 

prefecture! Bacău.
D-l C. Samsonovici, subprefect al plășiî Moldova, 
jud. Roman, este transferat la plasa Bistrița de 
jos, jud. Bacău.

<■
D-nii C. Erbineanu și Preotul Al. Mironescu, 

profesori la facultatea de teologie, au fost de
corați cu medalia Bene-merenti Cl. I.

Timpul anunță, că vestea disparițiunii averii 
răposatului Episcop de Buzău e neexactă. Abea 
adi se vor ridica precețile de pe averea răpo
satului.

♦
Constituționalul anunță, că guvernul rus se 

va pune în înțelegere cu cel român pentru re
gularea brațului Dunării Kilia.

♦
Scarlatina bântue groasnic în orșul Iași. Con

siliul sanitar a luat măsuri de remediare.

Plata scrisurilor fonciare rurale eșite la sorți 
la ultima tragere de la 1 Neemvrie și a cupoa
nelor cu scadența de 1 Ianuarie 1894 va în
cepe la 1 Ianuarie.

D-l Lascar Catargiu primește o scrisoare ofi
cială de la președintele consiliului general al 
județului Dolj, prin care i-se denunță o serie 
de abusuri săvîrșite de primarul Ulise Boldescu.



ARDEALUL
Do câți-va ani încoace cercurile politice din 

Europa urmăresc mișcarea națională a Românilor 
din țerile coroanei ungare cu atențiune din ce 
în ce mai binevoitoare. Aceasta fără îndoială 
6ind-că faptele ajunse la cunoștința generală au 
întărit tot maî mult convingerea, ca e mare ne
dreptatea ce li se face Românilor în regatul un
gar, și popoarele europene nu pot să remâie ne 
păsătoare, când o mare nedreptate se face în 
mijlocul lot.

Mai sunt însă la mijloc și interese de o na
tură mal positivă, și mișcarea română e urmă
rită cu atențiune și pentru-că ea stă în legătură 
cu marile cestiuni europene.

Conflictul dintre Români și Maghiari s’a pro
dus mal ales din causa, că marele Principat al 
Ardealului a fost desființat fără de învoirea Ro
mânilor, care constituiesc trei pătrimi din po- 
porațiunea totală a țerii.

Aceasta cestiune de autonomie provincială nu 
are, în sine, de cât o importanță locală; con
flictul dintre Români și Maghiari câștigă im
portanță generală numai prin aceea, că el slă
bește monarchia Austro-Ungară.

Ardealul, o țară muntoasă, se află la hotarele 
orientale ale monarchiei și a fost considerat în 
toate timpurile drept o fortăreață naturală în 
lunga linie de aperare a Carpaților. E peste pu
tință ca cine-va să înainteze c’o armată pe lângă 
Ardeal fără ca să se fi asigurat mai nainte, ca 
nu va fi apucat din această formidabilă fortăreață 
pe la spate.

Prin această posițiune a lui Ardealul devine 
anume astă-Ți una din țerile asupra cărora se 
indreptează privirile taturora, și Românii au deș
teptat prin luptele lor atențiunea generală mai 
ales pentru-că ei singuri pot să închidă ori să 
deschidă porțile Ardealului.

Daca dar în timpul celor din urmă doue se
cole, de când a fost recucerit de Habsburgi, 
Ardealul a remas mereu o țară nebăgată în 
seamă, asta-»}! toți oamenii deprinși a judeca în 
cunoștință de causă vor primi cu mulțumire o 
scurtă și conștiincioasă dare de seamă despre 
trecutul acestei frumoase țeri și despre natura 
adeverata a conflictului dintre Români și Ma
ghiari.

I.
Stările topografice și etnografice

La muntele Petros (1063) 1) care se ridică de
asupra trecetorii de lablonița, în preajma căreia 
însvoresc rîurile Tisa, Prutul și Bistrița 2^1; 
Carpații se despart în doue grupe bine deose
bite, cea apuseană, care se întinde de la Tisa 
până în March și până în Dunăre, și cea răsă
riteană, care cuprinde toate ridicăturile de pe 
teritoriul mărginit de Tisa, Nistru și Dunăre.

Acest teritorii! al Carpaților resăriteni for
mează, în basinul Dunării, un sistem orografic 
și hidrografic de sine stătător, care se coboară 
din Petrosul spre mia()ă-<Ji, până în Dunăre, de 
unde terenul iar se ridică apoi spre culmile 
Balcanilor. Apele de pe acest teritoriu se varsă 
dar toate în Dunăre ; excepțiune fac numai câte
va rîuri mici, care se varsă în Nistrul isvorît 
din grupa apuseană a Carpaților.

1) înălțimile sunt notate după harta statului major 
austriac ed 1879.

2) Cerna Bistryca, care se varsă pc lângă orașul 
galițian Stanislawow în Nistru.

Ardealul e centrul acestui sistem orografic și 
hidrografic, o țară cuprinsă între trei șiruri de 
munți, care formează un triungliiu cu laturi 
aproape egale. Basa acestui triungliiu sunt așa 
numiții Alpi transilvani, linia meridională, care 
se începe cu Rătezatul (1310) din Transilvania 
și merge aproape paralel cu Dunărea până în 
Penteleul (937) din România, în dreptul orașului 
Focșani. Linia aceasta e cea mai înaltă și mai 
massivă în întreaga grupă orientală a Carpaților.

Verful triunghiului se afla spre miacjă-noapte 
în Ineul (1203), care se ridică de-asupra trecă
torii de la Borș», unde isvoresc rîurile Vișeu, 
un afluent al Tisei, și Bistrița, un afluent al 
Șiretului, amendoue afară de Ardeal. Linia a- 
puseană se întinde dar din Ineu până în Ră- 
tezat, iar cea sesăriteană din Ineu până în Pen- 
toleu 1).

întinderea teritoriului cuprins între aceste 
trei linii e de vre-o 50.000 km. 2).

Acest teritoriu se desparte în doue basinurî, 
unul apusean și mai mare și altul resăiitean, 
iar despărțirea apelor se face în linia, caie por
nește, despre mia<Jă-<ji, din Cindrel (1185) unde 
isvoraște Qibinul, și trece peste Sibiiă și prin 
muntele Răkosi (926) spre isvoarele Mureșului 
și ale Oltului, atingând linia răsăriteană în Nagy 
Hagymds (945).

Apele din basinul resăritean se varsă toate 
în Oltul, care iese prin linia meridională spre 
Dunăre, iar apele basinului apusean se varsă 
toate prin linia apuseană în Tisza.

Basinul apusean se subdivide însă și el în 
valea Mureșului și în valea Someșului, care 
sunt despărțite printr’un șir de înălțimi, care 
pornește din Molin (964), unde isvoraște Aria- 
șul, și trece peste Turda spre Isvoru (1071) din 
grupa Calimanîlor.

Cea mal lesnicioasă trecere din basinul răsă
ritean spre cel apusean e pe la Sibiiu, iar din 
valea Mureșului în valea Someșului pe Ia Turda. 
Centrul topografic al Ardealului se află deci 
în valea Mureșului, spre linia apuseană, la mij
loc între Sibiiu și Turda, în Alba-Iulia, unde a 
și fost timp îndelungat capitala țrile.

De oare-ce basinul apusean înclină spre Tisa, 
Ardealul e mai accesibil despre șesul Ungariei, 
unde munții nu sunt nici atât de înalți, nici 
atât de masivi ca’n cele-l’alte doue linii și ast
fel și trecătorile sunt mai numoroase și mai 
largi.

Cea mai largă din trecătorile aceste e coa de 
la Zam, pe valea Mureșului, drept spre centrul 
topografic al țerii. Pe aici intră în Ardeal și 
cel mai scurt drum spre Orient, care trece peste 
Sibiiu și iese din Ardeal prin valea Oltului, 
la Turnu Roșu. De aceea pe aici s’a construit 
și prima linie ferată, care pune Ardealul în co
municație cu Apusul. In timpul luptelor cu 
Turcii trecătoarea aceasta era apărată din cas
telele de Ia Lipova, Soimoș și Deva.

Tot spre valea Mureșului se deschide intrare 
mai spre resărit, la Porțile de Fer, iar mai spre 
apus la Vulcan, în dreptul Abrudului. Trece- 
toarea de la Porțile de Fer, pe valea rîului

1) . Raportul comisiunil militare însărcinate cu ștu- 
diarea terenului mal nainte de a fi fost ocupată Buco
vina. Eud Hurmuzachi. Documente etc. vol. VII p. 400.

2) . Cifra exactă nu se poate stabili, de oare-ce actua
lele hotare politice ale Transilvaniei trec în unele lo
curi peste cele trei linii ale Carpaților. După datele 
biuroului statistic din Budapesta Ardealul are o întin
dere de 954.85 mile austriace, iar cu așa numitele părți 
adnexe 1016 mii. austr. adecă aproape 56,000 km.

Bi<.tra (Bârzava afluent al Timișului), a fost drun 
Romanilor, de oare-ce ieșea la Sarmiseghetuza, 
pitala Daciei, caro se afla sub Ratezatu. Astă 
însă ea e, întocmai ca coa de la Vulcan, de i 
portanța secundară.

Mai importante sunt alte doue trecători, c 
ies în valea Someșului, una despre Oradea-M 
pe Crișul Negru pe Ia ducea, iar alta pe Soi 
la deal spre Deș. Prin trecătoarea de la Ciur 
numită și a Meseșului, intră linia ferată, c 
străbate prin Ardeal spre Orient.

Despre meadă-<ji, de la Dunărea de jos, nui 
pe Jiu la deal, prin strîmtoarea Vulcanului, 
deschide drum spre basinul apusean al Tran 
vaniel; drumul acesta o însă atât de anevo 
în cât abia acum se lucrează spre a-lface pi 
ticabil și pentru care. Cele-l-alte trecători 
linia meridională daO, în tocmai ca cele din 
nia orientală, în basinul oriental al Transilvar

Excepțiune face una singură, care din nn 
puncte de vedere e cea mai importantă du 
toate trecătorile dîn Carpații orientali. 1)

Venind despre miaijă-noapte, numai prin vi 
rîului Moldova, un afluent al Șiretului, se c 
chide drum spre Ardeal

Din sus de orașul Câmpu-lung, unde Mold 
cotește, spre resăritî drumul se abate spre i 
(jă-rjl, în valea pîrîului Putna, și trece pe 
culmea Mestecanești (679) la Iacobeni, în v 
Bistriței. La Iacobeni se deschid două drum 
unul pe Bistrița la deal spre trecătoarea de 
Borșa; care dă în valea Tisei, iar altul pe 
trița la vale, care la Vatra Dornii se abate 
Dorna la deal, trece pe sub Măgura Cal 
(649) în valea Bărgăului, care se varsă în 
meș.. Din drumul ce merge spre Borșa se al 
în sfirșit, la Bretila, un alt drum, care trece 
sub Verful Omului la Rodna în valea Someși 
La vîrful despre meaejă noapte al triunghiulu 
preajma Ineului, avem dar trei trecători, 
coa de la Borșa, spre șesul Ungariei, ear d 
cea de la Rodna și cea de pe Bărgau, spre 
sinul apusean al Ardealului. La Iacobeni 
toate trei aceste trecători devin una singură, 
mai scurt și astă-<JI cel mai practicabil e > 
mul, care trece pe Bărgău spre Bistrița, de i 
trecerea e lesnicioasă spre valea Mureșului, 
fel fa Alba Iulia e punctul, -n care se întîl 
toate drumurile : cel de la Zam cu cel de 
Bârgău, cel de la Turda cu cel de la Sibiu, 
cel de la Vulcanul de lângă Abrud cu ce! 
la Vulcanul de pe Jiu și cu cel de la Po 
de Fer.

In urma acestei configurațiuni topografice 
dealul a fost în timpul migrațiunii popoai 
adăpostul firesc al celor învinși pe teritorul 
paților 2).

Tocmai de aceea Juliu Cesar a croit pl 
de a cuceri această redută triunghiulară, pe 
ca din ea să oprească pe barbari în înaint 
lor spre Dunăre. Aceștia aveau spre miaejă Ți 
drumuri : fie de a lungul rîurilor Siretu și I 
fio prin trecătorile de la Iacobeni, fie prin 
cătoarea de la Ioblonița : orl-și-care din ac 
trei dramuri l’ar fi apucat, ei nu se putea' 
propia de Dunăre, fără ca să le remâie reli 
nile române în dos.

După ce Traian a executat (106 d. Chr.) 
cucerirea Daciei planul croit de Iuliu Gesar,D 
care n’au voit să se supună stăpânirii rom

1. Raportul comisiunil militare citat mar sus.
2. Iulius Jung. Zur Geschichtc der Păsse Sieber 

gens. Innsbruck 1892. 



s’au retras spre isvoarele rîurilor Someș, Băr- 
gău, Bistrița și Moldova, unde și-au păstrat timp 
îndelungat neatârnarea. Romanii nici că aveau 
interes să-l supună: ei au ocupat mai ales ba- 
sinul apusean, care e mai roditor și foarte bogat 
în minerale, și trecătorile din linia apuseană, ca 
să aibă drumul deschis de la Tisa și de la Du
nărea de mijloc, n basinul răsăritean ei aveau 
numai interesul de a stăpâni drumul de la Si
biu și trecătoarea da la Turnu Roșu, prin care 
Traian a și așternut un drum, ale căruia urme 
s’afi păstrat destul de bine până în diua de 
astă-(ji.

Timp de vre-o suta cinci-<jeci de ani Ro
mânii afi oprit din Dacia pe popoarele barbare 
ia poalele despre mea<Jă-noapte ale Carpaților; 
slăbiți însă în urmă prin desorganisațiune in
ternă, ei au păstrat, ce-i drept, stăpânirea în 
lăuntrul redutei carpatine, dar n’au mai fost în 
stare să apere și hotarele de la Dunăre.

In acela-și timp, când Francii, Burguncjii și 
Alemanii au trecut Rinul, un alt popor de viță 
germană, Visigoții, s’au coborît pe Siietiu și pe 
Prut la vale, aii trecut Dunărea și au prădat 
timp mai îndelungat Moesia; și acela-și Aure
lian, care le-a dat Francilor locuri de așezare 
pe rîpa stângă a Rinului, le-a cedat Visigoților 
Dacia cucerită de Traian

In anul 270 d. Chr. dar, după aproape 170 
de ani, legiunile romane, diregătoriî romani și o 
parte din coloniștii romani se retrag din Dacia, 
cum vre-o sută patru-tjeci de ani in urmă s’au 
retras din Britania.

De aici înainte, timp de vre-o miie de ani, 
cât s’a urmat pe teritoriul Carpaților migrațiu- 
nea popoarelor, etnografia Transilvaniei ne este 
foarte puțin cunoscută. Știm numai,, că prin 
trecătorile de la Iacobeni și pe la Iablonița s’au 
coborît spre mea^ă-dl cetele de Huni, de Os- 
trogoți, de Svevi, Alani și Vandali, din care 
o parte a intrat în Italia sub conducerea lui 
Radagais, ear alta sub conducerea lui Athaulf ; 
tot pe acolo s’au coborît Gepizii, o parte din 
Slavi și o parte din Avari. Alte popoare aii 
fost aruncate din valea Șiretului ori de la Du
năre în basinul răsăritean al Ardealului. Ast-fel 
-o parte din Visigoți caută, după înfrângerea 
suferită în luptă cu Hunii, adăpost în Ardeal; 
o parte din Slavii ce se coborîseră pe Siretiu 
remâne în văile Carpaților.

Pe la sfîrșitul secolului IA'. Maghiarii erau 
așezați la cursul de sus al rîurilor Prut și 
Nistru. Ei au fost insă alungați de către Po- 
lovți sau Pacinați. Partea cea mare alor a tre
cut condusă de Arpad, pe la Iablonița, în valea 
Tisei, ear alta mai mică a căutat adăpost în 
văile din linia răsăriteană, străbătând și îu par
tea de sus a basinului răsăritean 1)

Pacinații remân aici timp de vre-o sută de 
ani, apoi sunt alungați de Cumani și se risipesc 
peste linia orientală și pe drumul Sibiiului spre 
meadă-<Ji-

Cumanii stăpânesc timp de vre-o doue sute 
de ani șesul de la poalele resăritene ale Car
paților și fac, întocmai ca mai nâinte Pacinații, 
dese năvăliri de pradă în Ungaria, totdeauna 
peste Ardeal. Drumul lor de predilecțiune 
era prin trecătorile de la Iacobeni și de aici 
pe la Ciucea spre șesul de la Tisa. Dese erau 
însă și năvălirile prin trecătorile basinului răsă
ritean și de aici pe drumul Sibiiului spre 
Zarul).

In anul 1223 Cumanii sufer, la Calea, o grea 
înfrângere în luptă cu oardele Djinghiscanului 
Temurdși, ear în anul 1239, când oardele Cha- 
nului Bătu pornesc spre apus, Cuthan, Regele 
Cumanilor, trece cu vre-o 40,000 familii în 
valea Tisei, unde Regele Ungariei, B61a IV, îi 
dă loc de așeejare. Cei-l’alți Cumani se risipesc 
și dispar încetul cu încetul din istorie.

In anul 1241, în sfîrșit, Mongolii năvălesc 
prin toate trecătorile din linia orientală și stră 
bat Ardealul atât despre Rodna, cât și pe dru
mul Sibiiului, trec apoi pustiind peste Ungaria 
până la marea adriatică și până la hotarele Ger
maniei 2).

Cu retragerea Mongolilor (1243) se sfîrșește 
aici pe teritoriul Carpaților lunga epocă a mi- 
grațiunii. Mult încă au mai avut să se lupte 
popoarele din Carpați, cu Tătarii și cu Turcii, 
dar luptele de stîrpire erau acum sfîrșite.

Abia de aici înainte dar poate să fie vorba 
despre o lămurire a situațiunii etnografice din 
Ardeal.

(Va urma).

AN USCA
de

TURQHEKIEF
Amintire de pe țărmul Rinului

(Urmare)

Eșind a doua-di pentru a me duce Ia Gagin, 
nu me întrebam, dacă eram îndrăgostit de A- 
nușca; dar ea ocupa toată gândirea mea și eu 
me felicitam de apropierea noastră nepreverjută1 1 2 
Simțeam, că o cunoașteam numai de eri ; până 
aci se întorsese de la mine și iată că^în momentul, 
când se arătă, în fine, ochilor mei, de ce lu
mină atrăgătoare îi se luminează chipul. Cât 
me surprinde! Câte seducțiuni trainice cred că 
descoper într’insa.

1) Aceasta după „Notarul anonim al Regelui Bela“, 
cel mai vechitt chronicar al Ungariei, care a trăit in 
a doua jumătate a secolului XII. Deși însă spusele „a- 
nonimului“ se concordă cu știrile date de contimporani, 
loannes de Turocz, un cronicar posterior, susține că 
Maghiarii ati intrat prin trecătorile de la Iacobeni și 
aă trecut prin Transilvania, unde însă n’au stat de cât 
să odihnească.—Rerum Hungaricarum Scriptores Varii 
etc. Francforti. 600, Ioan de Turocz, „Chronica Hun- 
garorum". Pars II. Cap. II și III. pag. 30—31.

Istoriografia modernă admite părerea „Anonimului", 
care e potrivită și cu desfășurarea terenului. Ast-fel și 
Iul. lung in scrierea citată mai sus, pag. 24.

1) Bonfiniu dice între altele: „per portas et Claustra 
quae nrses apellant, Hungarian! invadunt». — Antonii 
Bonfininii Historia Panonica etc. Coloniae Agripinae, 
1690, Dec. Lib. III. pag. 144.

2) Rerum Hungaricarum Scriptores Varii etc. Franc
forti, 1600. Epistola magistri Rogerii in miserabile 
Carmen etc, isvor contimporan consultat de chronicarii 
posteriori.

Urma! același drum, pe care îl străbătusem 
de atâtea ori, aruncându-mi ochii din când în 
când asupra căsuței albe, care se arăta în de
părtare. Nu me gâdeatn de loc la un viitor de
părtat, nu me gândeam nici chiar la <}iua de 
mâine; me simțeam fericit.

Când intrai în odaie, Anușca roși ; observai, 
că se gătise din noii, dar expresiunea trăsătu
rilor el se potrivea cu găteala ei : eră tristă. 
Și eu, care soseam atât de vesel. Credul chiar a 
băga de seamă, că după obiceiul el era cât 
p’aci să o rupă la fugă, dar făcând o sforțare 
asupra ei înșiși, remase. Gagin se află în 
acea stare de deosebită înfocare și de avent, 
care de-o-dată apucă pe artiștii diletanțî, ca un 

acces de friguri, când îșT închipuesc că au 
reușit, cum se cjice «sa apuce natura de coadă» 
<El sta schimonosit de tot, măsgălit de vopsea, 
înaintea unei pânde și îi dădea mereu zor cu 
pensula. Me salută cu un semn din cap apro
ape rebarbativ, se retrasă câți-va pași, clipi din 
ochi și se aruncă din nou la tabloul

Me ferii de al distrage și me dusei se me 
așed lângă Anușca. Ochii ei adânci se întoar
seră încet spre mine.

— Nu ești a sta-Ți cum erai eri, îi (Jisei 
după-ce o încercai zadarnic de a o face să su- 
rîdă.

— Da, nu sunt aceeași, îmi răspunde cu o 
voce surdă și înceată; dar asta nu face nimic. 
N’am dormit bine: am stat pe gânduri toată 
noaptea.

— La ce te gândeai?
— Ah ! Doamne, la multe lucruri. E un 

obiceiu al copilăriei mele din timpul, în care 
trăiam cu mama.

Ea pronunță cu greu ultimele vorbe, dar ea 
repetă din nou : —

— Când trăiam lângă mama,.. me întrebam 
adesea, de ce noi nu cunoaștem cea ce trebue 
se ni se întâmple; dar când o nenorocire se 
prevede, nu se poate înlătura ... Și de ce iarăși 
nu putem spune tot adeverul ?.. . Me gândiam 
încă astă noapte, că nu știu nimic și că ar trebui 
să me instruesc. Ași avea nevoie de o altă creș
tere : am fost reii crescută. Nu știu să cânt la 
piano, nu știu să desemnez, abia dacă știu să 
cos. N’am aplecări la nimic. Trebue să se plic- 
teseaseă lumea prea mult cu mine.

— Nu-ți dau dreptate, îi .răspunsei. Ai citit 
mult și cu spiritul d-tale. ..

Am oare spirit? me întrebă cu o curiositate 
atât de naivă, încât me pusei să rîd. Ea nici 
nu surîse. — Am spirit, frate ? întrebă ea pe 

Gagin.
Acesta nu-I răspunse, el urmă să zugră

vească cu furie, schimbând mereu la pensule și 
ridicând foarte sus mâna.

Nici nu știu ce am în cap, reluă Anușca 
mereu cu un ton gânditor. Câte odată eu sin- 
g ură îmi fac spaimă. Ah, a<ji a venit... Este 
adeverat că femeile nu trebuie să citească 
mult ?.

— Mult, nu ; dar....
— Spune-mi, ce trebue să citesc; spune-mi 

ce trebue să fac.
Iți voi urma sfaturile întru toate adaugă ea 

întorc ându-se spre mine cu o mișcare de în
credere.

Nu știam ce să-i respund.
— Nu-ți este urît cu mine, nu-i așa?
— Cum, poți să bănuești măcar ? . .
— Haide, îți mulțumesc, <Jise Anușca, intre- 

rupându-me; ’mi era teamă de a-ți părea plic
ticoasă.

Și cu mănuța ci arejetoare strînse cu putere, 
pe a mea.

— Spune-mi d-le N..., strigă de odată Ga
gin, tonul ăsta nu-i oare prea mohorât.

Me apropia! de el. Copila se sculă și plecă.
După un ceas aproape ea apăru in prag și îmi 

făcu semn cu mâna.
— Ascultă, îmi di se. Dacă ași muri de-odată, 

ai fi supărat ?
— Dar ce-ți vine în minte, strigai eu?
— Cred că nu voi trăi mult timp; îmi pare 

adesea că tot ce me înconjoară își ia remas bun 
de la mine. Mai bine să mor de cât să trăești 



ca.... Ah! nn me privi ast-fel, sa nu creji 
că ine prefac! Fără asta ași încep e să me tem 
de d-ta.— Te fac eu să te temi ?

— Dacă sunt ciudata, nu trebue să ine do
jenești, ..

Uite, nici nu pot aa mai rîd...
Ea rămase tristă și preocupată până Ia sfâr

șitul serei. Nu puteam să pricep ce se petrece 
într’însa.

S. C. (Va urma)

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Ședința de la 3 Decembre 1893

Ședința se începe prin regularea' unei cestiuni 
de curtoasie. D. Dupuy, președintele camerei 
franceze, a răspuns în termeni măgulitori la 
depeșa camerei noastre, iar d. Coutouly, minis
trul Franței în București, și-a depus carta de 
visită la d. Mânu. Damera decide să atașeze la 
procesul-verbal depeșa d-lui Dupuy și ca d-nul 
Mânu să întoarcă visita ministrului francez.

Pe urmă o serie de interpelații: d. Micescu 
interpelează guvernul asupra raportului inspec
torului școlar Vergolici, iar d. Morțun asupra 
morții misterioase a caporalului Eftimiu. La a- 
ceasta din urmă d. Catargiu răspunde, că deja 
s’a început o anchetă și că s’au făcut și ares
tări.—Se recunoaște apoi cetățenia d-lor Pom- 
poniu și Munteanu și se votează indigenatul 
d lui Eduard Fabrini.

După aceasta se respinge propunerea d-lui 
Fleva, făcută în ședința precedentă, ca să se a- 
mâne proectul de reorganisare al corpului teh
nic, pe motiv că noul proect calcă drepturile 
comunelor și ale județelor. Discuția este foarte vie 
atât asupra proectului în general, cât și asupra 
art. 1 și 2; resultatul însă nu e favorabil amen
damentelor. Luarea în considerația se admite și 
art. 1 se votoasa nemodificat. Amendamentele 
de la art. 2 remân în discuția comitetului de- 
legaților.

Ședința se ridică la orele 4 și juni.

SENATUL
Ședința de la 3 Deemevrie 1893.

Țedință fără mare interes.
Se alege o comisiune de trei senatori, care sa 

examineze proectul de lege al d-lui Garoflid 
contra furtului de vite. Se votează apoi fără 
modificare și aproape fără discuție primele șase 
articole din legea asupra ospiciilor de nebuni.

Ședința se ridică la orele 6.
OOCO^OOOO ----------

ULTIME INFORMAȚIUNI
Citim în Tribuna din Sibiu, sosită eri dimi

neață, următoarele linii despre procesul Memo
randului, de care am vorbit deja ieri :

«Procesul în contra întregului popor român, 
proces pus în vedere de corespondentul din Cluj 
al Țarului Pești Hirlap, ni se pare început. Știrea 
ce am dat ieri pe pagina întâia ne încredințează 
despre aceasta. Căpetenia partidului național ro
mân, d. Dr. Ioan Ratiu, a fost nevoit să se înfă
țișeze ieri înaintea judecătorului de instrucție 
din Sibiu.

«Știrea ce am dat ieri la ultimele informațiuni 
ne spune, că și d. Dimitrie Comșa a fost chemat 
jnaintea aceluiași judecător pentru a fi interogat 

asupra redactării Memorandului. Până astăzi 
negreșit ’i-se va fi luat interogatorul în închi
soarea din Segliedin și d-lui Septimiu Albini.

«Judecătorul de instrucție trimite ieri citați- 
unea d-lui Albini la redacțiunea Tribunei, de și 
trebue să știe, că pe d. Septimiu Albini chemarea 
procurorului îl găsește la adresa sigură în tem
nița de stat din Segliedin.

«Ori aceasta e înțelegerea, la care ni se făgă- 
duește, că vom putea ajunge cu Maghiarii pe 
basa concesiunilor reciproce.

♦
piarul unguresc Kosuthist Ellenjek, care apare 

la Cluj crede, că judecata procesului Memoran
dului se va ține la începutul anului viitor 1894.

♦
Tot Tribuna mai aduce și știrea următoare :
«D-l Ioan Popa Necșa a fost din nou citat 

pentru (Jiua de 13 Decemvrie n. a. c., «în de
lict de presa» la judecătoria cercuală, invitat 
fiind sa ducă cu sine și nr. 254 al «Tribunei», 
în care se găsește și scrisoarea domnului Eu
gen Brote.

«In diua de 21 Decemvrie n. a. c., se va ju
deca la tribunalul din Deva secuestrarea fasci
colelor VIII și IX din «Romănische Revue» din 
1892, în care s’a fost reprodus din Replică. In 
această afacere sunt chemați înaintea tribunalului 
părintele protopop Romul Crainic, d-nii Alexiu 
Olariu, loan Mlădiii, ca directorul reuniunii ro
mâne de lectură și Dr. Tit Tomiuc, ca redactor, 
și dr. Sterie N. Ci urc u, ca editor.

țfilele acestea s’a presentat înaintea juraților 
din Cluj un proces intentat gazetei ungurești 
Erdelyi Hirado; resultatele avute de acest pro
ces merită să fie semnalate. In gazeta citată apă
ruse, după cum istorisește Tribuna din Sibiu, un 
articol intitulat: «Ce se întâmplă în Dej. In acest 
articol era atacat advocatul Gavriil Mânu, care 
era numit advocat fără diplomă și agitator, care 
n’are Ioc în societate, ci merită moartea. Se mai 
spunea, că Mânu a fost acela, care în 1848—49 
a dus în tabăra lui Hurban capul baronului Si
gismund Huszar, omorît de Români. D-l Mânu 
intenta din causa aceasta proces de presă numi
tului Țar. Juriul «patriotic» din Cluj, orbit de 
șovinism murdar, achită pe redactorul Korbuly 
și pe autorul articolului Glaser, condamnând pe 
d. Mânu la purtarea speselor în sumă de 594 fl. 
60 cr. Sentența a intrat în valoare de drept. Ba 
tribunalul în aventul seu patriotic oferi deputa
tului Izzekutz, apărătorul acusaților, suma de 
100 fi. ca onorar. Izzekutz primi banii adăogând, 
că îi va dona «kultur-egylet“-ului. Iată prin ce 
tertipuri se mărește averea acestei societăți de 
maghiarisare. Să le fie rușine! Acest proces este 
o nouă dovadă, că Românul nu poate avea drep
tate înaintea justiției maghiare, căci nu mai e 
vorba de dreptate, ci de resbunare politică.

Cinci posturi de verificatori pentru depositele 
de mărfuri se vor institui la primăria Capitalei.

♦
țfiarul Trompeta Covurluiului spune că po- 

pulațiunea din Lozoveni au vejut o trăsură de 
ambulanță militară, oprindu-se la casa Eftihiei 
Țărănoaia, și dând jos din trăsură cadavrul lui 
Iosif, fiul numitei femei.

Muma pretindea, că fiul seu ar fi fost omorît 
în bătăi, in casarma regimentului 11 Șiret, de 
sergentul-maior Panait.

Vineri la 26 Noemvrie, corpul a fost înmor- 
mîntat fără a se face ancheta uși autopsia ca- 
davr ului.

Crima din strada Senatulnl
Instrucțiunea într’acestă afacere urmează. In 

afară de Paduraru și de gardistul, care au fos 
deja confrontați fără resultat cu cadavrele vic
timelor, s’a mai arestat și un nepot al acestora

Pare probabil, că Păduraru n’ar fi mers cun 
a declarat el, direct de la uzina la popa Tacht 
în dealul Spirit. Sergenții de stadă, întrebați 
<Jic că nu I’au vejut. Unul singur, de pe ( 
stradă laterală, Țce că, ar fi vejut un asemene: 
om, însă cu chipiti pe cap, iar nu cu căciulă.

Respundător pentru redacție Ion Slavici.
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De curînd a apărut un studiu etnografice 
politic al deputatului polonez din Reiclirathu 
din Viena Iosif Popovski, sub titlu vNaționa 
itate și rasă.«

Autorul se ocupă în special de neamuri! 
slavice din împărăția austriacă și combate »ru 
sofilismul“, care nu este alt ceva de cât »pan 
rusism«. Idea cel călăuzește în cursul întregulu 
studiu este o provocare a tuturor neamurilo 
din împărăția habsburgică, ca în cașul unei con 
flagrațiuni să lupte cu toții sub steagul împe 
rătesc pentru religia, naționalitatea și libertate 
lor, pentru civilisația și progresul omenirii.

In curend va eși de sub tipar „Viața l 
Mahala", un volum de nuvele, de spiritualii 
publicist de la «Universul» Marion, bine cu 
noscut publicului român.

A eșit de sub tipar romanul „Dan“ de d-nv 
Vlahuță, un frumos volum, asupra căruia vor 
reveni.

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

„Memoriul delegațiunii consiliului general c 
Județutui Constanța" asupra situațiunii acelu 
județ, presentat M. Sale Regelui. O broșuric 
de 16 pag. tipărită la București, tipografia »Gu 
tenberg«.

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

facultatea de drept din Iași,—de N. Basilesci

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

BULETIN ADMOSFERIC
Institutul Meteorologic

București 16 Decembre st. u. 12 ore diua
înălțimea barometrica la 0°.764. 4 
Temperatura aerului. — 2. 0.
Ventul tăricel de la V.
Starea cerului acoperit
Temperatura maximă de eri —2°.

» min. de astă-Ji — 3°.
» la noi a variat între-f-11° și—€

Eri noapte îngheț, dimineața puțină plot 
amestecată cu măzărică, care a format puțin pole 
Temperatura s’a ridicat mult, începe a se de 
gheța, a mai ploat la Sinaia, Brăila, Sulina, Va 
lui, Giurgiu, R. Sărat Câmpina, lsacea, Ploeșt 
Bacău.
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