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Românii, de și 10—12 milioane de suflete, nu 
■ pot gândi la o unire politică din o sută și 
n o mie de cause. Dacă n’avem inse unitatea 
ilitică și nici nu ne putem gândi a o ave, 
eni unitatea culturală, suntem deci totuși un 

ypor legat prin legătura nu prea ușor de des- 
cut a culturii comune.
Fiind un popor, un trup și un suflet, nimic 
ai rațional de cât că avem sa ne interesăm 
iii de alții. Așa se esplică, că nu se face un 
is înainte fără—ca să se bucure ori-ce Ro
an, când prinde veste de el, și ca nu se pune 
piedică desvoltării noastre fără — ca să nu jig- 
jască, prin urmare, fără ca să nu supere pe ori-ce 
omân, când prinde veste de ea. Suntem un 
up și un suflet, ne doare, dacă ne lovește, și ne 
ace} dacă ne atinge plăcut, Cine cere de la 
ii să nu simțim unii.' pentru alții, cere ceva 
)-i in contra legilor firești.
Idea națională nutrita de conștiința unității 

ilturale a poporului român de pretutindeni s’a 
anifestat în timpul din urmă la Românii din 
ransilvania și din Ungaria mai pregnant. Formele 
regnante, cum se manifestează idea națională 
, Românii din Transilvania și din Ungaria, au 
;ras atențiunea în cercuri tot mai largi. Nimic 
irprinjetor! Nimic nu se mai poate intîmpla 
î viața popoarelor ce, mult puțin, direct ori 
idirect, n’ar interesa lumea întreagă. Așa și 
ișcarea noastră a atras mult puțin atențiunea, 
ică nu a lumii, cel puțin a Europei.
Maghiarii, dedațî să ne stăpânească, aii luat 

isiție fața de pornirile noastre ținend strîns la 
ipremația, pe care aii ajuns s’o aibă de facto 
mpra noastră.
Noi Românii din Transilvania și din Ungaria, 

ind de-o parte mai puțini decât Maghiarii, dealta 
arte din lealitate și din patriotism adevărat, ne- 
utându-ne căuta aliați în alte țeri pentru ape- 
irea noastră națională în contra Maghiarilor, 
imic mai natural de cât că ne-am căutat aliați 
ître alți asupriți din patrie.
Așa s’a întemplat, eă suntem pe cale a nu 

ia! lupta singuri, ci în înțelegere comună cu 
;le-lalte popoare asuprite de Maghiarii ajunși la 
utere, anume cu Slovacii și cu Sețrbii.

Cetățeni al aceleiașt patrii suntem deci im- 
păriiți în doue tabere, purtând lupta de o cam- 
dată cu gura și Cu pana.

Causa esențială, pentru care- purtăm lupta, e 
simplă.

Ungaria o constituită din mai multe popoare 
cu tradițiuni, deprinderi și porniri culturale cu 
totul deosebite.

Dintre aceste popoare Maghiarii, care prin în
tâmplare aii ajuns de singuri singurei conduc 
trebile ^exagerând putera lor^f.t^t lâ^si 
putera publică, ce o au de-o-camdată in mâna, 
s’au pus și ’și au <}is : Nu-i bine, ca în țara 
această să fie afară de noi și Români și Slo
vaci, cu un cuvent nu-i bine să fie, cum a fost 
de 1000 de ani și cum este a<ji, ci e bine ca 
să fie numai Maghiari. Și fiind că e bine se fie 
numai Maghiari, dară nu-s numai Maghiari, 
avem să-I prefacem și pe nemaghiari în Ma
ghiari ; și fiind-că puterea publică de present e în 
mâna noastră, și putem să-i prefacem în ma
ghiari. Până ni-e puterea în mână să ne apucăm 
deci de lucru ! au <Jis ȘÎ s’au și apucat de ma- 
ghiarisarea a tot ce nu-i maghiar, începând de 
sus până jos.

Aceea, că Maghiarii punend mâna pe puterea 
publică s’au apucat să maghiariseze tot ce nu-i 
maghiar, o seim nu numai din disposițiile le
gislative și guvernamentale ale Maghiarilor, ci o 
seim — abstrăgend de la deputați de a doua 
mână, ba chiar de la șefii partidelor din parla
mentul maghiar, și de la organele de publicitate 
de toate partidele, — din chiar gura miniștrilor 
maghiari actuali, începend de la Wekerle și 
terminând cu Bethlen.

Lupta e în curgere. Cetățenii unei și aceleiași 
patrii îșî stau față. în față 1 De o parte sun t 
Maghiarii, care, punând mâna pe cârma țării, 
nu se îndestulaseră cu aceea că singuri câr- 
muesc, ci anunță din toate locurile publice, 
până chiar și din scaunele deputaților și de 
la masa ministerială, că au drept să maghiari
seze și că și vreau să maghiariseze tot ce nu-i 
maghiar, D’altă parte stau naționalitățile nema
ghiare, care încă resonează, însă cam in urmă
torul chip: A folosi favorurile ce le oferă tra
iul în stat numai pentru cultivarea interese
lor voastre maghiare e o nedreptate, pentru-că 
statul susținut și din sudoarea noastră nu e 
numai al vostru, ci și al nostru; a voi însă și 
a anunța, că voi maghiarii aveți drept și și vo
ită a ne maghiarisa, este o infamie comisă dina 
d’amezi înaintea lumii întregi, este o infamie, 
pentru-că naționalitatea noastră nu ne a dat-o 
statul cu atât mai puțin rasa maghiară; ne a 
dat'o Dumnedeu, ear ce ne-a dat Dumnețfou nu 
puteți avea drept să ne luați voi Maghiarii.

Cam așa ni-se înfățișează atacul și resonarea 
întru respingerea atacului.

Dr. St. Petrovicî.
——————-

DESPRE ROLUL RUSIEI
în

Până acum am aretat, că Țarii ruși din 
evul mediu nu numai că au refusat pururea să 
iea, împreună cu monarhii creștini de la Apus, 
parte la liberarea popoarelor creștine de sub 
jugul turc, dar, din potrivă, acești Țari așteptau 
ca liberarea să se facă de Europa apuseană, 
iar Rusia să se folosească de acea liberare pe 
cât va putd.

Să vedem acum ce atitudine în această ces
tiune avea pe acele timpuri poporul rus. Lua
rea Asowului de către Cazaci a pus pe Țarul 
Mihail în mare nedumerire. Dintr’o parte Ța
rul era vesel de a pute pune mâna pe Asow, 
din alta nu voia să strice cu sTurcii amicia 
care durase secol! deja. Țarul a trimis Ca
zacilor porunca de a aștepta în privința Aso
wului hotărî soborul Zemsky din Mos
cova. Din altă parte din ordinul Țarului s’a 
orînduit adunarea representanților poporului 
rus, pentru a hotărî dacă Asowul trebuește ali
pit la Rusia ori are să fie remis iară-și Turciei?

Zemsky Sobor s’a adunat la Moscova în 
ijiua de 3 Ianuarie 1642. Țarul a pus acestei 
adunări următoarea cestiune : „a rupe pacea 
cu Turcia sau nu ? și dacă este bine de a o rupe, 
atunci de unde să se ia bani pentru resbel ?“ 
Despre liberarea creștinilor „de sub jugul pă
gân*, de și posițiunea nenorocită a creștinilor 
subjugați a fost bine cunoscută la Moscova, 
nu s’a vorbit absolut nici un cuvînt la Sobor.

Să facă ori-cine comparație între acest So
bor și cel adunat la Clermont și se va con
vinge, ce deosebire a fost între rolul Europei 
față cu cestiunea liberării popoarelor creștine 
de sub jugul otoman și rolul pravoslavnicei 
Rusii. Clerul rus la Soborul din Moscova a de
clarat: «despre resbel cu Turcia noi nu pu
tem chibzui, căci aceasta este treaba boie
rilor tel.» Stolnicii și nobilii, de și s’au pro
nunțat pentru alipirea Asowului la Rusia, to
tuși au declinat onoarea de a intra în oștire 
și au propus a recruta cete de oameni slobozi 
wolnich Undei, care tot-d’a-una sunt dispuși a 
se resboi.

Numai delegații orașelor Sușdal, Pereiaslaw 
și Novgorod au declarat «c’ar fi bine să se 
«alipească Asowul de Rusia, căci acolo se află 
«icoanele lui loan Botezătătorul și Neculai fă- 
«cătorul de minuni, care se pot supăra și pot 
«face un reu statului rusesc.»

La a doua cestiune, adecă aceea de bani— 
apoi toți delegații de la Sobor au respuns în 
unanimitate, că bani n’are cine să dea, că 
numai clerul are bani de prisos «lejeaciaia casna 
monastirskaia» și că de la patriarhul, episcop! 
și mitropoliți să se ia bani.

Așa dar representanții poporului rus în se
colul XVII au respins cu desevîrșire ori-ce 
idee de a ajuta popoarele creștine în soarta 
lor crudă. Poporul rus p’atuncl nu numai că nu 



’șl însușea rolul principal în cestiunea liberării 
acestor popoare de sub jugul otoman, dar încă 
refusa ori-ce ajutor din partea sa.

Hotărîrea Soborului a fost resumată de că
tre Țarul Mihail în următorul mod în epistola 
sa către sultanul Ibrahim : «Acum și înainte 
«voim să remânem cu voi în prietenia frățească 
«puternică, și să trăim în iubire în veci ne- 
« clintită; gândul nostru e tare și cuvîntul ne- 
«schimbător». In același timp Țarul porunci 
Cazacilor a remite Asowul îndărăt Turcilor, 
ceea ce s’a și făcut.

Indiferentismul Moscovei față cu soartea 
crudă a popoarelor creștine de la răsărit a 
silit aceste popoare să-și caute sprijin în afară 
de pravoslavnica Rusie. Așa deja în anul 1615 
patriarhul bulgar Athanasie s’a adresat către 
Spania cu planul unei răscoale mari în Turcia. 
Inițiativa in aceasta a luat-o vice regele Nea
politan, archiducele d’Ossouna.

Așa dar, precum am veijut până aeum, idea 
unei lupte cu Turcii pentru liberarea popoa
relor creștine nu s’a născut măcar la Moscova; 
această idee măreață care este strîns legatăcu 
civilisațiunea Europei moderne, a pătruns la 
Moscova de la Apus, dar în secolele medievale 
a fost pururea respinsă atât de 1 ari, cât și 
de poporul rus. In momente rare, când Mos
cova părea a se apleca spre hotărîrea de a 
rupe seculara sa prietenie cu sultanii, stimulul 
pentru hotărîrea sa nu era «idea nliberăril- 
creștinilor», ci interesul de cucerire ce puru
rea frământa pofta Muscalilor.

Atitudinea Rusiei față cu Turcia pentru în- 
teia oară s’a schimbat după ce Ukrania s’a 
alipit de Moscova. Prin Ukrania Rusia venea 
în contact cu Moldovenii și cu Valahii, care 
intrară deja înainte, sub Bogdan Chmelnitsky, 
în tratative cu Cazacii ukranienl, pentru a do
borî pe Turci. Lehil, care aflară despre acest 
demersal domnilor Moldovei, când Chmelnitsky 
s’a ridicat cu oștirea sa, trimiseră p’un am
basador la Țarigrad, pentru a denunța Sul
tanului, că Cazacii au de gând a cuceri Mol
dova și Valahia, după care va veni rîndul 
Bulgariei, Serbiei și Grecul.

--------------------OOOO^OOOO--------------------

DE LA LIGA
Adunarea generală a membrilor Ligei, secți

unea București, s’a ținut Duminecă 5 Decembre 
la Ateneu sub președenția d-lui V. A. Urechiă 
și în mijlocul unei numeroase asistențe.

După un cu vent de deschidere al d-lui Pre
ședinte s’a citit o dare de seamă de cl-l casier 
G. Boambă și un raport despre activitatea comite
tului de către secretarul secțiunii C. Dimitriu, 
care au fost primite și aprobate în aplausele una
nime ale adunăreî.

Vestea nouelor persecuțiuni de peste munți, a 
procesului Memorandului și a suprimării de către 
guvernul unguresc a doue Țâre importante, Tri
buna și Foaia Poporului, a fost întîmpinată cu 
desaprobări viii manifestate de numeroasa adu
nare, care după propunerea d-lui V. A. Urechiă 
a dat un vot de protestare împotriva nedemnelor 
încălcări.

Ah mai vorbit d-nii N. Eleva, De la Vrancea, 
Pompeiu Popescu, Anastasiu și Teodoru în ces- 
tiuni de administrație și mulțumind comitetului 
de acțiunea sa.

In urmă s’a procedat la alegerea a duoi membri 
în comitet și aii întrunit voturile reglementare 

d-nii S. Periețeanu-Buzeîî și G. Palladi, care au 
mulțumit Adunării pentru mandatul, cu care i-a 
onorat.

In primele di le ale lunei lui Ianuarie se va 
aranja o mare scrbătoare în sala Teatrului Na
țional pentru sporirea fondului Ligei.

D-nii N. Eilipescu, I. Grădișteanu, G. Bârsan, 
St. Sihleanu și C. Dimitriu s’aii delegat în co- 
misiune, din partea Ligei, pentru a avisa la mij
loace, care să asigure o reușită splendidă a sărbă
torii.

Veștile despre procesul Memorandului, fixat pe 
dina de 23 Ianuarie a. v. și suprimarea Tribunei 
și Foaei Poporului au produs o impresie peni
bilă în toată țara.

Septemâna aceasta o mare manifestare de sim
patie pentru representanții națiunii, cari au dis
cutat cestiunea română în Parlament, se va face 
de către cetățenii Capitalei. Un manifest va de
semna Țua și locul întâlnirii. Aranjarea mani
festării va fi condusă de comitetul național stu
dențesc.

Dându-se situația încordată provocată de Ma
ghiari în ultimele <JiIe, ce dă o mare importanță 
acestei manifestări, care va avâ și un caracter 
de protestare față de selbăticiile maghiare.

Toate telegramele trimise în străinătate, care 
vorbiau de discuția cestiunii naționale în Parla
ment, aii fost oprite de Maghiari, de și erau date 
transito, și deturnate de la adresa lor.

Maghiarii vor să facă liniște împrejurul oro
rilor.

pilele aceste se vor ține în Capitală întru
niri intime de consfătuiri între persoanele mar
cante politice pentru a discuta și hotărî mesurile 
severe, ce trebuiesc luate în contra atitudinii 
necumpănite a Ungurilor.

0 cestiune de drept public
La 11 Decemvrie a. c. se va judeca la lași, 

de către Consiliul de Resboiu, Locotenentul 
Constantin C. Miclescu, dați în judecată pen
tru fapt de insubordonanță , și care insub- 
ordonanță constă în refusul de a se mai 
duce la serviciu, în urma a 6 demisiuni, ce a 
înaintat și a căror acceptare a fost respinsă.

Desbaterile promit a fi interesante din mai 
multe puncte de vedere.

I. Dacă oficerului ce demisionează, după-ce și-a 
îndeplinit toate condițiunile angajamentului seu, 
față de Armată, i se poate refusa demisia în 
timp de pace.

II. Dacă oficerul ce și-a înaintat demisia mai 
poate fi justițiabil, de la această dată, de Consi
liul de Resboiă.

IV. Dacă acestui fapt i se poate da numirea 
de insubordonanță, ast-fel după cum Parchetul 
militar Ta calificat, de oare-ce refusul de a nu 
mai voi a continua serviciul nu este vre-o 
altă abatere de la legi, de cât consecința ce 
derivă din hotărîrea ce oficerul ’și ia de a se 
retrage din Armată.

Aperarea acestui proces va fi susținută de 
d-1 advocat Dimitrie Manolescu, căpitan în re
tragere.

Resultatul procesului îl vom comunica la 
timp.

Telegramele trimise în stăinătate, care voi 
beau despre discuția chestiunii naționale î 
parlamentul român, aii fost oprite de Unguri 
trimise înapoi la adresatori.

D-nii D. Sturdza și M. Șuțu vor ține în ani 
acesta cursuri de numismatică, la seminarul c 
istorie a facultății de litere și filosofie din Bi 
curești.

A apărut în București o gazeta militară, îj 
titulată »Ecoul Armatele. Acest diar stă si 
direcțiunea mai multor militari în retragere, 
va apărea de trei ori pe septemâna. Din n 
merul 1 reese, că »Ecoul Armatei« va fa 
oposițiune actualului Ministru de resboiu.

Astă-<Ji seara, Mercuri, se va ține o 
la Clubul liberalilor.

intruni

paitid 
întruni

Dumineca viitoare, 13 Decemvrie, 
național-liberal 'va ține o importantă 
publică în sala Orfeu (piața Tribunalelor). 
Obiectul ei va fi în special discuțiunea clic 
ti unii economice.

Camerele de Comerț din Galați, Iași, Ploeș 
Constanța și Brăila au protestat contra ruin 
trului de domenii, care închee convenții corni 
ciale, fără să le consulte.

La întrunirea de Duminecă a Ligii din Ia 
după-ce s’a sființit steagul adus de la Sibi 
s’a ales următorul comitet noii:

N. Culianu, rectorul Universității, președint 
C. Climescu și Ar. Densușianti vice-președinț 
Th. Burada, I. Tanoviceanu, Par. Stubeiu 
N. Șuțu, membri; Gr. Buțureanu, casier.

La examenul de asistență în farmacie, ca 
s’a terminat în cjilele aceste, dintre 47 cam 
dați înscriși au reușit cei următori: D. Stei 
nescu, V. Purece, I. Feith, E. Gallin, A. Hasna 
Ionescu, A. Căpățînă, N. D. Corbeanu, G. Cai 
caș, C. F. Dimitriu, D. Dimitrof, L. Papa; 
D-șoara V. Olimpia, G. Munteanu, R. Stănesi 
Avr. Petra-Petrescu, A. Simatu, St. Antonesi 
D. Boroș, E. Marică, Iuliu Neagoe, S. Gheorgh 
A. Bassarabeanu, C. Calcăntraur, S. Bogdan, 
Mayer, E. Schuster, E. Ziirner, A. Popesc 
Paraschivescu, Mândreanu, I. D. Popescu, 
Timuș și I. G. Duma.

Au căijut la examen 12 din candidați.

Poimâne, Vinirî, 10 (22) Decemvrie, ora 
p. m. «Academia Română' va ține ședință p 
blica în localul seh, calea Victoriei 13c.

Se vor face următoarele lecturi:
D-1 Gr. Tocilescu: despre limes alutanus 

sistemul de fortificațiune al Romanilor c 
Dacia.

D-11. Bogdan: Un noii manuscript moldoven< 
in limba slavonă — studiu.

Colegiul II electoral de senat al județ ui 
Argeș este convocat pe <Jiua de 8 Ianuarie 18 
spre a alege un senator în locul decedatului 
Theodosiadi.

Colegiul 
convocat 
alege un 

Iamandi și

e 
a

I de deputați din județul Tute 
pe (Jiua de 12 Ianuarie viitor, s] 
deputat, în urma invalidării d- 
Romalo.



țliarul parisian >Le Temps« anunță că, cu 
fîrșital lui Ianuarie se va ținea la Paris o 
onferință internațională, asupra cholerei.

♦
D-l Doxescu a losr numit procuror al tri

bunalului Constanța, în locul d-lui Al. Liga.
♦

La alegerea de Duminecă, ce s’a ținut în 
rașul Curtea de Argeș pentru conplectarea 
ocurilor vacante din consiliul comunal al ora- 
uluî, au reușit guvernamentalii. Au fost aleși 
l-nii G. Gheorghiu, Florea Carturtza, Daniil 
iterescu și Bondoc. Oposiția de alt-fel n’a luat 
>arte la alegeri.

< ♦
Mâne va apare Naționalul, <Jiar conservator 

îaționalist, sub direcțiunea d-lui I N. Ianco- 
'CSCU.

Prim redactor va ti d-l Al. Macedonski.

D-l Radu Văcărescu, prefectul județului Muscel, 
i demisionat.

♦
Biblioteca d-lui I. Văcărescu, compusă din 280 

volume și mai multe documente prețioase, a fost 
mmperată de d-l V. A. Urechiă, care o va dărui 
jibliotecei din Galați, înființată de d-sa.

Se svonește că d-l St. Suțu, ajutor de primar 
lir Capitală și-a dat dimisia, în urma unei dis
cuții cu d. I. Brătescu.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE
* ___________

AUSTRO-UNGARIA
Camera seniorilor din Viena a adopțat eri în 

unanimitate mesurile excepționale pentru Praga 
și budgetul provisoriu pentru I-iul trimestru 
lin 1894. Principele Windischgraetz a citit în 
urmă amânarea Camerei. In timpul deliberărilor 
in privința budgetului provisoriu, cele trei mari 
partide au aprobat programul și și-au exprimat 
încrederea în guvern. Primul ministru a mul
țumit și a (,lis, că speră că cabinetul va reuși a 
conserva această încredere scumpă. (Aplause 
unanime).

-— Visita proiectată de Imperat pe (Jiua de 
eri la exposiția de bele-arte, n’a avut loc din 
causa unui catar, de care suferă împăratul, cum 
și a numeroaselor pcupațiuni, care l’au împe- 
dicht de a părăsi eri palatul.

— Dietele din Austria-de-Jos, din Moravia, 
Styria și din Goriția au fost deschise eri în mij
locul strigătelor entusiaste de : Trăiască împă
ratul! D-l Gudenus, președintele Dietei din Aus
tria-de-Jos, a insistat în discursul seu de des
chidere asupra înțelepciunii Imperatului, grație 
căreia țara poate privi viitorul fără temeri pen
tru pace.

— «Politische Correspondenz» din Viena a- 
nunță că, în urma unui raport favorabil al ar- 
chiducelui Francisc-Perdinand către Imperat re
lativ la călătoria sa pe corabia Elisabetha, îm
păratul a cemandat o medalie comemorativă 
pentru acea călătorie exemplară și o va distribui 
tuturor ofițerilor și marinarilor corăbiei pome
nite.

Archiducele Erancisc Ferdinand a sosit seara 
la Pola; populația ’i-a făcut o primire simpatică. 
Eri dimineață archiducele s’a suit pe yachtul 
Fantaisie ca să meargă în întîmpinarea corăbiei 
Elisabetha, pe care a făcut ocolul pământului. 
Elisabetha a intrat la 12 ore în port aducând 
pe archiducele Francisc-Ferdinand, a fost sa
lutat cu tunuri. Archiducele a distribuit deco

rațiile și medaliele. Seara orașul a fost iluminat.
A avut loc un prânz la Cercul merineî în 

onoarea archiducelui și al ofițerilor Elisabethei- 
Archiducele a ridicat un toast împăratului, a 
băut apoi în sănătatea amiralului Sternek și 
pentru marina austriacă. A <Jis, că cu ocasia că
lătoriei Elisabethei împrejurul pământului, dra
pelul Austro-Ungar, fălfăind cu mândrie în mă
rile depărtate, fusese pretufindenea salutat cu 
stimă și simpatie.

GERMANIA
La prânzul dat Ieri la curtea din Berlin au fost 

poftiți și d-nii Wolkenstein, ambasadorul Aus- 
tro-Ungariei la St.-Petersburg și de Biilow, mi
nistrul Germaniei de la București a luat parte-

GRECIA
Camera din Atena a votat eri, în o ședință 

foarte agitată, în a 3-a cetire proiectul de aran
jament financiar provisoriu

ITALIA
Oficialul de erî publică raportul D-lnl Crispi 

către rege motivând destituirea primarului din 
Monreale și picând că în fața actului nesocotit 
al acestui funcționar, care ’și uită datoriile și 
este rebel legilor, guvernul nu esită a-1 des
titui.

— Comitetul executiv pentru serbările jubi
lare s’a dus eri să felicite ge Papa care a 
fost creat cardinal in 19 Dec. 1853. Comitetul 
era condus ue președintele onorar cardinalul. 
Parochi care i-a presintat o ofrandă pe Arudi- 
dinarul Sfîntului Petru. Papa a lăudat zelul co
mitetului pentru succesul serbărilor jubilare.

— Consiliul celor trei bănci de emisiune în
trunit Ieri, a aprobat modificările propuse sta
tului Băncei Italiene de miniștrii tesaurului și 
Comerțului și de directorii acestor trei bănci.

Directorul, aprobând statutul Băncei Italiene a 
fost iscălit a<Ji dimineață.

MENTE NEGRU
Poarta și guvernul Monte-Negrin s’au în

țeles asupra satisfacției de dat pentru agvesi- 
unea absanzilor. Comisarul și comaneantul block- 
hansului au fost destituiți; capii agresiune! au 
fost pedepsiți.

SERBIA
Raportul comisiunil budgetare, citit eri în 

Scuptșină, presintă 63.755.600 dinari la venituri 
și 63.030.940 la clieltuelî. Excedentul se re
duce la 224.659 dinari, fiiind-că 500.000 au 
fost destinate la apărarea fruntariei.

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Ședința do la 7 Decembre 1893

Să începe discuțiunea a adresei de respuns 
la mesagiu, și ia cuventul d-l Fleva, care 
vorbește timp de cinci ceasuri, până la 
ora 61/., când ședință se ridică.

D-l Fleva constată mai întăiîi, că proectul 
dc respuns nu conține o expunere a situați- 
uniî țârii fie ca politică internă, fie ca politică 
externă, și se mulțumește numai cu o expu
nere a stării financiare. D-sa nu va urma a- 
ccastă cale, ci va examina situațiunea internă, 
externă, financiară, din toate punetbie de ve
dere. Făcend istoricul celor întîmplate de la 
1888 până astăzi, cu toate schimbările și com- 
binațiunile urmate între feluritele grupuri con
servatoare pentru a să menține la putere, d-sa 

coustată, că în tot acest timp nu a existat un 
singur moment în mod sincer regimul consti- 
stituțional; nici astăqii el nu există, căci și 
acjl ca și la 1888 nu guvernul este expresiunea 
unui partid, și el viind la putere și-a făcut 
partid, prin alegeri cu ciomagul, prin slujbe 
și alte avantagil oferite celor, pe care guver
nul voia să-î atragă în parte-si. Și ast-fel gu
vernul actual nu e un guvern conservator, cj 
un guvern artificial, sprijinit pe un partid tot 
artificial.

In adever, dacă d. Lascar Catargiu ar fi 
propus d-lui' Tache Ionescu, Săulescu, Toci- 
lescu, etc., să treacă în oposiție și să for
meze un partid conservator, de sigur că ei 
n’ar fi primit. Ei a urmat însă pe d. Catargiu 
la dutere.

In ce privește politica economică și finan
ciară, d-l Flf va de asemenea se arătă nemul
țumit de activitatea guvernul!. Se fac îm
prumuturi necontenit: în 5 ani conservatoriy 
au sporit datoria publică cu o sumă mai 
mare de cât liberalii în 12 ani. S’au promis 
pământuri țeranilor și li se cer astăcji pre
țuri enorme. S’au sporit în fine în mod ne
suferit dările comunale. In fine, nepriceperea 
conservatorilor în cele economice, s’a dovedi t 
și să dovedește prin modificarea tarifului au
tonom din 1886, așa că astăzi Austria are 
avantagil de la noi, fără să se ofere nimic 
în schimb ; și prin convențiune închiată cu 
Germania, în care fără nici o nevoe guver- 
uul a introdus articolul 2. din legea maxi
mului, repsins deja odată de opiniuneâ" pu
blică. Ce n’a putut face cu geandarmii, 
guvernul vrea să facă cu coecursul unei pu
teri străine, căreia de altcum nici un folos nu-t 
va aduce acel articol 2, însuși ministrul pru
sian Baronul Marschal a declarat, că aeel ar
ticol 2 a fost cerut de guvernul României. 
Astfel deci, d-l Fleva găsește de-o parte, că 
nu avem regim constituțional sincer, de alta 
că guvernul aservește țara în afacerile eco
nomice.

A treia cestiune, de care d-sa se ocupă, 
este cea națională. D-sa începe asumând întru 
toate cele spuse la Senat de d-l Sturdza, și 
respumjend d-lui Lahovary și d-lui Carp, care 
ad afirmat în Senat că tânguirile Românilor 
sunt exagerate și că Românii trebue să fie 
condescendenți. Miniștrii au vorbit ast-fel, 
mai râu chiar decât Ungurii în parlamentul 
din Pesta, căci au tăgăduit chiar persecuțiu- 
nile, pe care Românii le indură. Mai mult, 
d-l Lahovary vorbind despre un pretins par
tid moderat român, a încercat să presinte Eu
ropei pe Românii din Ungaria ca despărțiți 
în done. Ei au uitat patrioticele cuvinte ale 
d-lui Kogălniceanu, ministru în 1868, cum aiî 
uitat și pe ale d-lui Brătianu, mai târziu, cum 
aii uitat și convențiunile încheiate între prin
țul Cuza și Klapka la 1859, prin care înși-și 
Uuguril se angageau să respecte egalitatea de 
drepturi a Românilor din Ungaria. In loc de 
toate aceste, d-l Carp a căutat să stabilească 
un fel de compensațiune între ardeleni și basa- 
rabeui. După ce vestejește purtarea d-lui Carp, 
d-l Fleva <jice, că nici-odată soldatul român 
nu va putea lupta alături de cel ungur, cât 
țimp Românii din Ungaria vor fi apăsați. Din 
fericire nu guvernul, dar poporul hotărăște în 
asemenea cestiuni; și tot poporul cum și toate 
partidele politice trimit românilor de peste 
Carpați simpatiile și încuragiările lor.
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ARDEALUL
I

Stările topografice și etnografice
(Urmare)

Remâne acum întrebarea : ce fel de oameni 
locuiau la mijloc între Secui; Sași și aceste pus
tiuri dăruite Cumanilor ?

Erau rămășițele Romanilor, retrase, ca Bascii din 
Pirinei, spre isvoarele rîurilor, în văile adăpos
tite, pe culmile largi ale munților, pretutindenea, 
unde adi Românii sunt masse compacte.

Maghiari nu erau pe timpul acela în Ardeal.
In anul 1246, trei ani după retragerea Mon

golilor, Regele Bela IV. scoate sub de autoritatea 
Voivodului din Ardeal pe toți cei ce se vor așe<,la 
pe moșiile Episcopului de Alba-Iulia (a iudictio 
woyuode protempore constituți, comitum paro- 
chialium, nec nonet omnium aliorum udicum pe- 
nitus sunt exemti), fiind-că diecesa a remas atât 
de pustie, în cât chiar și în Alba-Iulia sunt nu
mai puțini oameni (sua dioecesis hostili perse- 
cucione Thartarorum ad tantam inhabitantium 
devenit raritatem, quod a tempore persecucionis 
ad sua tempora nulii vel pauci în Alba 1).

Care va să locuitorii din drumul Mon
golilor n’au fugit, ca să se ascumjă în munți, de 
unde s’ar fi întors în timp de trei ani, ci aii perit 
în luptă cu năvălitorii ori au fost duși în robie.

Ni se pun deci doue întrebări : ce au fost 
acești oameni periți in luptă cu năvălitorii ? și 
ce fel de elemente au venit fie atunci, fie mai 
târziii în locul lor?

Regele numește în diploma sa, afară de Alba- 
Iulia, «Herina» și. «Byblocof» din comitatul „Do- 
bica“ (afli romînește Dobîca, ear ungurește Do 
boka),—„Golou* (a<JI românește Gelău, ear un
gurește Gyalu) din comitatul „Culusiensi“ (adi 
românește Clușiu, ear ungurește Kolozs), „Zilac“ 
și „Tusnad" din comitatul „Zonucu.

După numărătoarea de la 1870 în comitatul 
Albei erau 205,287 suflete, din care 18,798 
romano-catolicî, Calviniști și unitari, deci Ma
ghiari și Secui. In orașul Alba Iulia însă erau 
pentru o poporațiune de 7,955 suflete 3099 ma
ghiari și peste 1200 ovrei.

In comitatul Clujului erați 160,690 suflete, 
dintre care 38,214 Maghiari. In cercul Gelău- 
lui însă sunt la o poporațiune de 18,645 su
flete peste 5500 maghiari concentrați mai ales 
în Gelău.

In comitatul Dobîcii erau 102,925 suflete, din
tre care numai 13,062 Maghiari.

In comitatul Solnocului, care cade dincolo de 
linia apuseană, erau la 1870 cu totul 107,852 
suflete, dintre care 32,318 Maghiari. Tășnadul 
are poporațiune maghiară, ear în Zelău sunt 
pentru o poporațiune de 5,787 suflete nu mai 
puțin de cât 5,421 Maghiari.

Comitatele, despre care vorbește Regele Bela 
IV., au deci astă-fli o poporațiune românească; 
localitățile, pe care el le-a scos de sub autori
tatea Voivodului, au însă proporțiune maghiară.

E evident, că vechii pământeni nu sunt Ma
ghiarii de prin orașe, ci Românii din văile adă
postite.

Erau, precum vom vede mai târziu, în Un
garia nobili maghiari, care in fel de fel de chi

ll Docum. priv. la 1st. Rom. Vol. I. pg.—280. 

puri câștigaseră moșii în Ardeal, dar popora- 
țiunea maghiară, și astă-cji puțină, a venit în 
Ardeal mai târcjiu și a ocupat parte moșiile 
Episcopiei de Alba-Iulia, parte orașele săsești 
din basinul apusean, care astășli aproape toate 
sunt maghiare.

Nu știm deci, care era situațiunea atnografică 
a Ardealului în anul 1002, când Voivodul Iula 
a fost înlocuit cu un vasal al Regelui Ungariei: 
e înse mai presus de ori-și-ce îndoială, că îna
inte de 1143 n’au fost Sași în Ardeal, că înainte 
de pustiirea Mongolilor Secui aii fost numai la 
isvoarele Oltului și ale Mureșului, și că în anul 
1291 nu erau Maghiari în Ardeal.

In anul acesta Andreiii III, cel din urmă 
Rege din familia arpadină, a ținut la Alba-Iulia 
adunare numai cu nobili SașiTj Secui, și Români 
(nos universis nobilibus Saxonibus, Syculis, et 
Olachis în partibus Trynsyloanis apud Albam 
Iule pro reformacione status eorundem congre- 
gacionem cum iistem facisscmus) 1).

Nu <în Transilvania» ci în partibus Tran- 
sylvanis» dice Regele Andreiu III.

Secuii, când se ivesc în istorie^ nu sunt su
pușii Voivodului, ei aii un comite secuesc, care 
era și el, ca Voivodul, vasal al Regelui.

Sașii nu sunt nici ei supuși ai Voivodului, 
ei au un comite săsesc, deasemenea vasal al 
Regelui. 2).

Românii din fața trecetorii de la Turnu-Roșu 
av.au un ban al Făgărașului, deasemenea vasal 
al Regelui.

Românii așezați ca colonii militare pe la 
castelele regale erai! exemți ca coloniile de pe 
moșiile Episcopului și atîrnau numai de căpe
teniile lor, care se numiau «Kenez« 3).

Din diplomele de exempțiune resultă, că auto
ritatea Voivodului Ardealului se întindea numai 
asupra basinului apusean și peste linia apuseană 
asupra comitatelor Solnoc, Crasna, Bihor și Z cl
ean d.

Pe valea Crișului Repede era un Voivod cu 
reședința la Beinși (Iwan Waywcda de Bu- 
lenus)4), pe valea Crișului Alb un alt Voivod 
cu reședința la Hodiș (Hodus) 5), ear de la Mu- 
răș înainte erau »Kenezatele» de la castelele 
regale Lipova, Făget, Lugoj și Caransebeș, în 
amintirea cărora Românii din aceste părți îi 
<Jic și astăzi primarului comunal «chinez».

Aceste erau «partes Transylvanicae«, unde 
Regele Ungariei avea o mulțime de - vasali și 
ai cărora nobili se adunau la Alba-Iulia, în 
vreme ce nobilii ungari se adunau la Alba 
Regală 6).

Ear între nobilii ce se adunau la Alba-Iulia 
nu erau și Maghiari, de oare-ce Maghiarii se 
aflau pe timpul acesta dincolo de teritoriul, pe 
care Regele Ladislau IV, îl pusese la disposi- 
țiunea Cumanilor.

Astfel aii remas lucrurile până pe timpul lup
telor cu Turcii, și Regele Mateiii Corvin elice 
într’un decret de la 1464: «Regnum nostrum 
Sclauoniae et partes Transsilvaniae în om
nibus antiquis bonis, libertatibus, consuetudi- 
nibus et iuribus conservetur«.

Ear «partes» Transilvaniae este teritoriul, pe

1) Densușianu. Docum. priv. la Istoria Rom. Vol. I, 
pug. 510.

2) La început aveau mai multi comiți provinciali.
3) Docum. priv. la 1st. Rom. Vol. I. pg. 522, 553 

666, 669.
4) Docum. priv. la 1st. Rom. Vol. I, pg. 304.
5) Docum. priv. la 1st. Rom. Vol. I. pg. 598.
6) Docum. priv. la 1st. Rom. Vol. I. pg. 333 (CCXLV). 

care adi Românii sunt masse compacte, car 
chiar după statistica oficială maghiară în timpul d 
la 1880 până la 1890 s'au sporit cu 26*6,16 
suflete.

II

Posițiunea Ardealului
Posițiunea Ardealului față cu țerile de din 

pregiurul lui e determinată de firea locului.
Incunjurat din toate părțile de munți și im 

accesibil despre linia apuseană, el a fost tot 
deauna o țară deosebită, dar atîrnătoare c 
stăpânitorii mai puternici ai’șesului de la Tis 
Cucerit poate să fiă și despre cele-l’alte doi 
linii și mai ales despre Iacobeni, dar stăpân 
lui au fost totdeauna numai aceia, care avei 
în fața lor trecătorile largi din linia apt 
seană.

Cel mai vechiu cronicar al Ungariei, »An 
nymus Belae Regis notarius“, pe care ’1 admi 
Michail Horvâth, cel mai cu autoritate dint 
istoriografii maghiari 1), ne spune, că în timpi 
când Maghiarii au sosit în valea Dunării, A 
dealul era locuit de Români. Maghiarii au i 
trat despre trecătoarea de la Ciucea și s’au re 
boit în fața acestei trecători cu Voivodul Geliu

Fie ori nu adevărat ceea ce spune »Anor 
.muU, e lucru neîndoios, ca de la 1003 inain 
Regele Ungariei avea „in partibus Transi 
vanist mai mulțl vasali, dintre care cel m 
puternic a fost Voivodul de la Alba-Julia.

Nu știm, dacă vasalii aceștia au avut ori i 
vre-odată dreptul de moștenire. Chiar dacă 1’ 
fi avut, ei l’aii perdut în timpul luptelor 
Cumanii, de oare-ce noi știm în Ardeal nun 
Voivozi instituiți de Rege. Anume în secol 
XIII. în mai multe renduri Voivod al Ardeal 
lui era cel mai mare dintre feciorii Regeli 
adecă moștenitorul Tronului; care șe numia 
^junior Rexe3), ceea ce se concordă cu păi 
rile tuturor Cronicarilor despre trecerea Arde 
lu lui sub Regele Ungariei.

Voivodul Ardealului era deci mai mult rh 
decât vasal al Regelui.

De aceea, când familia arpadiană se stîn 
(1301), Voivodul Ardealului, Ladislau Apor, 
declară singur stăpân în părțile ardelene, ia 
posesiune domeniile regale, nesocotește exe 
țiunile regale și se declară el însu-și corn 
atât al Secuilor, cât și al Sașilor. Voind Pa 
se ridice în tronul regal pe Carol Robert 
Anjou, Voivodul Ardealului se pune în frun! 
oposițiunii, care respinge amestecul Papei, pu 
mâna pe Coroana Ungariei și nu vrea să-l 
cunoască pe Carol Robert de Rege.

Abia în anul 1310, după-ce Carol Robert 
fost încoronat, ear legatul papal a excomunic 
pe toți cei ce nu-1 vor recunoaște de Rege

1) Michael Horvâth. Geschichte de Ungarn. Buud 
pag. 9.

2) „Anonimul0 nu afirmă că Tuhutum, căpetenia P 
ghiarilor porniți cu voia iui Arpad spre Ardeal, a 
cerit țara aceasta. Din contra, cl dice, că după moar 
lui Geliu Românii „swa propria voluntate dcxtr 
dantes, dominum sibi elegerunt Tuhutum patr 
Horea0 (27—12 a).

Nepoata lui Horea e muma lui Stefan I. și sora 
Jula. Ast-fel Regele Ungariei ia Ardealul, întocmai 
Croația și Slavonia, cu drept de moștenire, și decrt 
mai sus citat al Regelui Mateiu Corvin e dovadă 
îndoiasă, că până la sfîrșitul secolului XV. între i 
garia și Ardeal nu era, în adever, decât un fel 
uniune personală.

3) Documente privitoare la Istoria Rom. Voi. 
pag. 333.



ițim, Voivodul Apor recunoaște și el pe noul 
ego 1).
In timpul domniei celor doi Regi din familia 

e Anjou regatul e puternic, dar dupăjnoartea 
ii Ludovic (1382) ear se ivește în fruntea 
josițiunii Voivodui Ardealului, Ștefan Apor, 
îpotul lui Ladislau sau Laczko și de aceea 
urnit mai ales Laczkovici 2)
Pe când creștinii de la Răsărit se luptau 

intra Turcilor, Laczkovici căuta legături cu 
.titanul Baiazid I. și e știut și lucru admis și 
1 Miehail Horvâth, că în nenorocita luptă de 

Nicopoli (1396) Laczkovici a trădat causa 
eștină. «Ștefan Laczkfi sau Laczkovici a fost 
ia din căușele de căpetenie ale înfrângerii 
! la Nicopoli, — dice istoriograful maghiar, — 
ci el a fost primul, care prin esemplul, pe 
■re l'a dat, a făcut ca aripa dreaptă, pe care o 
unanda, să iee fuga mai nainte chiar de a fi 
trat în luptă«3).
încă acum, după înfrângerea de la Nicopoli, 
a în Ungaria un partid puternic, care l’a 
iernat pe Baiazid Ilderim să apere „pâtria“ 
ntra Apusului.
După lupta de la Nicopoli țările creștine de 
gurile Dunării numai așa ar fi putut să-și 

istreze neatîrnarea, dacă ele ar fi avut în Ar
ai un radem sigur; tocmai aici înse Turcii a- 
ati aliați, precum s’a văȚit mai târdiu, foarte 
juri.
Ce-I drept, un Român din Ardeal, loan Cor- 

n de Huniad, 4) i-a ținut pe Turci timp de 
e-o trei-ijeci de ani la Dunăre, ear fiiul a- 
stuia, Mateiu Corvin, ridicat în tronul Unga- 
11, nu numai apără țara și ține nobilimea în 
iii, ci crează tot-odată și cea mai strălucita 
ocă în viața Ungariei.

1) Documente privitoare la Istoria Românilor. Vol.I. 
g. 572.
2) Familia Apor era înrudită cu familia regală din 
rbia, și Laczkovici va să dică fiiul lui Laczko pe 
rbește.
3) Michael Hovâth. Geschichte de Ungarn. I. Band 
g. 249.
Horvâth se rademă fără îndoială mal ales pe Bon- 
iu [Dec. III. Lib. II], care era contimporan cu con- 
trporanî de al lui Laczkovici
4) De și contimporainl toți îl socotesc pe loan Cor- 
1 Român, și atât Ioan Corvin, cât și fiiul seu Mateiu. 
gelc Ungariei, țineau mult la originea lor română, 
ii dintre istoriografii moderni ar voi să pună la în- 
ială romanitatea acestor doi oameni, fără îndoială cele 
ii strălucite iviri în viața Ungariei. Bonfiniu, om de 
Regelui Mateiu Corvin, care și-a dedicat scrierea lui 
adislau, urmașul lui Mateiu, vorbind despre Mateiu, 
:e în Decad II. L. IX. pag. 371 .• «Ioannes Corvinus 
t Budi, Valachi filius, in paterno pago natus, quem 
stra quoque tempestate, Corvinum dicunt, imperan- 
Sigismundo. .. Mater verb Elisabetha Silagia, vi-

go semper habita, is veluti saepius ă parentibus ac- 
perat, quum adolevisset, se Romana gente natum af- 
mabat...» Ear în decada III. L. IV. (pag. 304), vorbind 
spre Ioan Corvin, Bonfiniu dice : „Iile enim Valacho 
tre, matre vero Graeca natus, industria et virtute 
pra omnium opinionen, suum genus i Ilustravit: pa- 
ntibus nequaquam obscuris editum tradidere. Pater 
nque inter Valachos, qui Getarum Dacorumque loca 
nc incolunt, et e Romanis superfuise colonis, veluti 
iguae similitudo testater, sane creduntur, plurimuin 
ud earn gentem potuisse." Tot Bonfiniu ne spune, că 
an Corvin a tinut să petreacă, în tinerețele sale, în 
ilia, patria străburilor seî, și a stat timp de doi ani 
Milan. Dar cea mal bună dovadă despre românitatea 

irvinilor sunt mările lor destoinicii și în deosebi se- 
1 de cultură și iubirea de dreptate a Iul Măteiu. Fa
lia Corvinilor s’a stins cu loan, fiiul încă nelegitimat 
Iul Mateiii și mort la anul 1502, în vîrstă de 35 ani, 

>ând în urma sa doi copil, care mor și ei puțin în 
mă. Antonii Boufinii Historia Panonica etc. Coloniae 
gripinae. 1690.

După moartea lui Mateiu înse (1490) Voivo
dul Ardealului ear se ridică in fruntea nobilimii 
resvrătitoare și Ardealul devine punctul de con
centrare al tuturor celor ce se luptă contra Re
gelui.

In anul 1562 Sultanul Suleiman II (I) n’ar 
fi cutezat să înainteze spre centrul Ungariei, 
dacă el s’ar fi temut, că o armată ieșită din 
Ardeal pe la Porțile de Fer și pe la Zam ar 
pute să-l apuce din dos. Voivodul Ardealului, 
loan Zapolea, nu iea înse parte la lupta de la 
Mohâcs. 1).

Murind Regele Ludovic II. în lupta aceasta 
cumnatul seu Ferdinand de Habsburg ridică în 
virtutea tractatului de alianță familiară încheiat 
la 1515 pretensiunî asupra coroanei Ungare, și 
o parte din nobilime îl și proclamă Rege; loan 
Zapolea înse, sprijinit el o altă parte a nobili
mii, se proclamă de însu-și rege și primește în 
anul 1529 din manile Sultanului Coroana, ca 
vasal al Porții.

De aici înainte regatul ungar nu mal există.
In anul 1538 se încliee, ce-i drept, la Oradea 

Mare un tractat, în virtutea căruia Ferdinand I. 
intră după moartea iui Zapoloea în toate drep
turile Regilor de mai nainte, dar nobilimea ma
ghiară nu ține seamă de acest tractat, urmează 
alăturea cu Turcii lupta contra Casei de Austria. 
Voivodul Ardealului rămâne dar vasul al Porții, 
ear Ferdinand și urmașii lui plătesc, ca Reglai 
Ungariei, tribut pentru mica parte din nordul 
muntos, pe care o stăpânesc. Restul Ungariei e 
împărțit in pașalicuri.

La sfîrșitul acestui secol Ardealul devine încă 
odată centrul luptelor de apărare față cu Turcii.

Va urma).

ANUȘCA
de

TURGHEK1EF
Amintire de pe țărmul Rinului

(Urmare)
Astă-di, la două ceasuri după prânc), gazda 

noastră veni să mă deștepte. «Mergeți de vedeți 
pe sora d-voastre, îmi <|ise ea; cred ca e bol
navă». Alergai în odaia Anușchei și o găsii încă 
îmbrăcată, apucată de friguri, scăldată în la- 
cremi; capul iî ardea și dinții îi clănțăniau.

Ce ai ? o întrebai. Ești bolnavă ?
«Ea se aruncă la gâtul meu și începu să mă 

roage cu lacremî, ca s’o duc de aici, cât mai 
repede, dacă mai vreau ca sa remâe în viață. 
Ne’nțelegând nimic, încerc s’o liniștesc... Plânsu 
ei se mări și de odată, în mijlocul plânsului, 
aud... într’un cuvânt, îmi spuse că te iubește... 
D-ta și eu suntem oameni în toată firea și noi 
nici odată nu vom înțelege, cât de adânci sunt 
aceste simțiminte și cu câtă putere se declară : 
ele isbucnesc de-odată, ca o furtună și nimic nu 
poate să le oprească în cale... D-ta ești, desigur, 
un om foarte prietenos, urmă Gagiu ; dar de ce 
s’a îndrăgostit pănă ’ntratata? Și mărturisesc că 
nu înțeleg nimic. Ea elice, că de când te-a văcjut 
te-a iubit... Pentru asta plângea atât de unăiȚ, 
protestând că nu vrea să iubească pe altul afară 
de mine pe lume... Ea își închipuia, că o dis- 
prețuești, cunoscând se vede, de ce viță este ;

V Ioan Zapolea, de origine Slovac, înrudit cu familia 
regală din Polonia, e fiiul Palatinului Stefau Zapolea, 
pe care contimporanii îl bănuesc de a fi otrăvit pe Re
gele Mateiu.

m’a întrebat, dacă ți-am povestit istoria ei. Eu 
îl am spus, firește, că nu; dar pătrunderea ei e, 
(jeu, de mirat. Acuma nu cere de cât un lucru; 
vrea sa plece, să plece numai de cât. Am rămas 
pănă dimineața lângă densa ; m’a făcut să’i fă- 
găduesc, că mâne nu vom mai fi aici și numai 
atunci a adormit.

După ce am chibzuit bine, m’am hotărît să’ți 
vorbesc. După mine, ea are dreptate; trebue să 
plecam. Ași fi luat-o de acJT, daca nu mi-ar fi 
venit un gând, care m’a oprit. Pote... Cine știe ?.. 
sora mea îți place. Dacă-i așa, de ce să plecăm ?.. 
De aceea m’am și hotărît, lăsînd ori ce iubire 
de sine la o parte... de alt-fel am făcut câte-va 
băgări de seamă... m’am hotărît... ca să-ți cer...

— Dar aici bietul Gagin ce turbură.
— Ai să mă erțî, nu-i așa? Te rog, adaugă 

el, nu sunt făcut pentru asemenea întîmplări.
Eiî îi-am luat mâna.
— Vrei să știi, îl ijisei cu un ton hotărît, 

dacă sora d-tale îmi place ? Da, ea îmi place ..
Gagin me privi.
— Totuși, reluă el nesigur—n’ai consimți s’o 

ei de soție ?..
— Cum vrei să răspund la o asemenea în- 

întrebare ? Recunoaște-o singur, pot eiî acuma?..
— Știu, o știu, <Jisc Gagin cu vioiciune. N’ara 

de loc dreptul de a-ți cere un răspuns și între
barea mea e foarte ne la locul ei ; dar ce-i de 
făcut ? E nerod lucru să te joci cu focul; uu 
cunoști pe Anușca; ea poate prea bine să se 
îmbolnăvească, să fugă, să-ți dea întîlnirî.... 
Un altul va ști să-și ascundă simțimîntele și să 
aștepte; dar ea, nu. E prima dată, eată răul! 
Dacă ai ști cum mai plângea a<Ji la picioarele 
mele, mi-ai înțelege temerile.

Mă pusei să cuget. Vorbele lui Gagin «să-ți 
dea întîlnirî» mă atinseră la inimă. ’Mi părea 
lucru rușinos de-a nu răspunde printr’o măr
turisire leală la sinceritatda lui cinstită.

Da, îi (Jisei, in fine, ai dreptate. E un ceas 
de când am primit o scrisoare ; eată-o.

Gagin luă scrisoarea, și lâsă să-i cadă manile 
pe genunchi.

Mirarea ce trăsăturile feței sale arătau, era 
foarte hazlie, dar nu-mi venea, să râd in 
momentul acela.

— Ești un om de censte, repetă el; dar ce 
cale trebue luată? Cum? ea cere să fugă și ea 
îți scrie, și-î pare răii de neprevederea ei ! 
Când a avut vreme să-ți scrie ? Ce vrea de la 
D-ta?

II liniștii și ne puserăm liniștiți să vorbim, 
atât cât era cu putință în asemenea împreju
rare, asupra lucrului celui mai bun de făcut.. 
Iată ce hotarîre luarăm în sfîrșit: pentru a 
preîntimpina ori ce nenorocire, convenirăm că 
voi merge la întîlnire și mă voi înțelege în 
felul cel mal deschis cu Anușca; Gagin sa în
sărcina să rămâe acasă fără a lăsa să vadă că 
văzuse scrisoarea. Intre altele se hotărî, că ne 
vom întâlni seara.

— Am toată încrederea în d-ta, îmi di se Ga
gin strîngendu-mi mâna; te rog să fii prevă
zător ; totuși nu mai puțin vom pleca mâne, 
adaugă el sculându-se, căci n’ai s’o ei de 
soție.

— Dă-mi răgaz până astăseară, — îi res- 
puusei.

— Fie, dar nu te vei însura.
El eși, eu mă aruncai pe divan și închisei 

ochii. Aveam amețeală ; prea multe inpresii di
ferite se strînseră de-o-dată în capul meu.
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‘Mi era ciudă pe Gagin pentru sinceritatea 
lui, ’mi era ciudă pe Anușca; iubirea ei me 
veselea și me turbura. Nu puteam înțelege, pen- 
tru-ce încredințase totul fratelui seu ; eram sbu- 
ciumat mai ales do nevoia de-a lua o aseme
nea hotărîre, așa de repede.

— Sa iau de soție o fată de șapte-spre-^ece 
ani și cu un ast-fel de caracter ! E oare cu pu
tință ? îmi (fisei și me sculai.

S. C. (Va urma)
--------------------CKXX>§gOOO-=>---------------------

ULTIME IMFORMAȚIUNI

Un consiliu de miniștri s’a ținut aseară la mi
nisterul de interne.

Consiliul a durat până după miezul nopții.
S’a discutat punctele la care d-nil Taclie Io- 

nescu și Al. Lahovari vor răspunde la discursu
rile oposiției în Cameră, cu ocasia discuției răs
punsului la mesaj.

♦
Consiliul superior de epizooție se întrunește 

Sîmbătă 11 Decembrie spre a studia unele proecte 
de regulament general de poliție sanitară vete
rinară.

♦
Astă seară liberalii se întrunesc la Club spre 

a lua mai multe decisiuni în privința candida
turilor pe care le va susține în alegerilor pen
tru scaunele vacante.

In (Jiua de Sf. Neculae au fost telegrame in
terne prezintate 1350, sosite 2072, și transite 
3033.

Telegrame externe presentate 212, sosite 309 
și transite 949. De stat și de finance 433.

In total 13,340 telegrame care presupuse a 
29 de cuvinte fie-care cum e în termen mediu, 
206,800 cuvinte.

♦
Pe domeniul Coroanei, la comuna Bicazu din 

județul Neamțu, un foc a consumat mai multe 
clădiri.

Casa silvicultorului a scăpat, însă i s’aii dis
trus mai multe lucruri. Paguba totală trece de 
cinci mii de lei.

Căușele focului nu sunt cunoscute.
S’a început o anchetă.

Cu multă părere de reu aflăm, că starea d-lui 
loan Ghica, care de mai mult timp se află sufe
rind la Gherganî, s’ar fi agravat.

Ministrul nostru din Bruxelles face cunoscut 
ministerului Domeniilor, jcă la exposiția din 
Bruxelles apele noastre minerale au obținut 
în teiul premiu.

-•
Ancheta de la penitenciarul Huși, de unde au 

evadat cei trei ocnași, e pe cale de a descoperi 
modul cum au evadat tâlharii și pe autorii care 
au înlesnit această evadare.

In proiectul de budget al căilor ferate, care 
s’a distribuit eri la Cameră, s’a prevestit că 
veniturile nete ele liniilor noastre ferate vor fi 
pe esercițiul 1894. de 50,383,000 lei, iar chel- 
tuelile totale de 36,052,760 lei, rămânând un 
un excedent de 14.330,240 lei.

Veniturile docurilor Brăila și Galați sunt pre
văzute la 1,231,000 lei și cheltuelile la 850,000 
lei, remâind un excedent do 381,000 lei.

Totalul acestor excedente este oe 14,207,410 
lei, care vor fi versați în casa statului.

«
Piesa Traian și Andrada, care s’a jucat în 

două rîndurl pe scena Teatrului Național, a ob
ținut un prea frumos succes.

Artiștii au fost des aplaudați : d-nii Vermont- 
Ventura și Notara au fost eroii representațielor.

♦
Poliția a prins încă pe unul din tovarășii 

bandei lui Mărunțelu, acest hoț se numește Ni- 
colae Muscalii și este implicat în mai multe 
furturi cu spargere și tâlhării cu torturi co
mise pe lângă capitală. Muscalu eșise din puș
cărie acum doi ani și se apucase iar de mește
șugul seu de tâlhar.

•-
O întrebare onor. Primării a Capitalei:
De ce comisarii comunali nu mai fac din 

când în când inspecții brutăriilor, și de ce nu 
se cântăresc pânile ce se vind și care adesea 
este mult mai mică de un chilogram ? Pacă-se 
mai des asemenea inspecții și se va vedea cum 
se fură populația capitalei de către brutarii ne
cinstiți.

♦
Aqli la Cameră va respunde ‘d-1 Dimitrie lo- 

nescu la discursul d-lui N. Fleva.

Parchetul și administrația au dat în judecată 
pe Israeliții Marcu Erdtracher și Goldstein la 
Galați și Alpern și Marcovici de la Focșani 
pentru că au respîndit planuri de la Bankins- 
titut Bauer din Amsterdan cu care înșelau lumea.

Aseară d. Căpitan Ferescu șeful siguranței a 
cercetat din nou pe Păduraru, dînsul ca și în 
trecut nu spune alt-ceva de cât că o nevinovat; 
alte răspunsuri nu mai dă ; se presupune că se 
teme să nu fie prins cu vorba; In astă seară el 
va fi interogat din nou.

♦
Vineri se vor întruni la Cameră membrii Cor

purilor legiuitoare și membrii Sinodului pentru 
a alege pe Episcopul de Argeș.

Candidatul guvernului este actualul loc-țiitor 
archereul Timuș.JJ

Mai candidează și archereii Climescu și Iero- 
nim Ploeșteanu, actual Vicar al Mitropoliei din 
București.

♦
Slovacii din ținutul St. Mărtin-Blatnicza con

vocase o mare adunare pentru jitia de 5 De
cembre. Poliția ungurească a împedicat întru
nirea.

La Berlad vor fi din noii certuri între guver
namentali, căci ambii candidați de la alegerea 
trecută își vor pune iar candidaturile. Nici d. 
Romalo nici d. Iamandi nu vor să cedeze de cât 
dacă li se face făgădueli formale să li se dea 
fie-cărui câte un scaun în cameră.

O tristă veste ne sosește de la Nizza.
D. general Cernat care plecase să-și caute să

nătatea în acea stațiune climaterică, a încetat 
din viață aseară.

Doctorul DRUGESGU
de la spitalul Filantropia

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

CALEA PLEVNEI 12 bis.
In dosul Băilor Eforiei.

LABORATORUL DE CHIMIE
„AURORA»

Brăila. —■ Strada Regală No. 86. — Brăila

BIBLIOGRAFIE

De curînd a apărut un studiu etnografic 
politic al deputatului polonez din Reichrath 
din Viena Iosif Popovski, sub titlu 
itate și rasă.z

Autorul se ocupă în special de neatnur 
slavice din împărăția austriacă și combate »r 
sofilismul", care nu este alt ceva de cât »pa 
rusism«. Idea cel călăuzește în cursul întregu’ 
studiu este o provocare a tuturor neamuri; 
din împărăția habsburgică, ca în cașul unei c( 
flagrațiuni să lupte cu toții sub steagul îni] 
rătesc pentru religia, naționalitatea și liberta 
lor, pentru civilisația și progresul omenirii.

In curând va eși de sub tipar „Viața 
Mahala", un volum de nuvele, de spiritua 
publicist de la sUniversul» Marion, bine < 
noscut publicului român.

A eșit de sub tipar romanul „Dan" de d- 
Vlăhuță, un frumos volum, asupra căruia v 
reveni.

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

„Memoriul delegațiunil consiliului general 
Județutui Constanța^ asupra situațiunii aci 
județ, presentat M. Sale Regelui. O broșu; 
de 16 pag. tipărită la București, tipografia »* 
tenberg«.

Introducere la Eeooomia politică.
Lecțiune de deschidere a cursului ținu 

facultatoa de drept din Iași,—de N. Basile;

Memoriile D-șoarei Felicia Raliu.— Vandc 
mid din Turda.—Tipografia « Voința Naționa 
Edițiunea Lligei culturale, secțiunea Olt. Preț 
leu 50 b.

Răspunzător pentru redacție Ion Slavici.

TEATRUL NAȚIONAL
SOCIETATEA DRAMATICĂ

Joui 9 Decembrie 1893
Beneficiul doamnei Aristizza Romanesci

Se va representa pentru prima oară piesa

Venătorii de Zesti
Comedie în 4 acte, localisată după d-nii Schiint 

și Kadelburg de d. P. GUSTY.
începutul la 8 ore și jum. precis

PREȚUL LOCURILOR
Loje avant scene, 60 lei; Loje benoar, 50 lei; 

rangul I, 30 lei; Loge rangul II, 12 lei; Stal I, ( 
Stal II, 4 lei; Stal III, 3 lei.—Galeria 1 lefi.

Doctorul RAPPAPORT
Specialist în boale de copii

STRADA CARAGHEORGHEVIC1 No. 5
Vis-ă-vis de Banca Națională 

Consultațiuni de la 4—6 p. m.

ACTEkȘI DOCUMENTE
din

CORESPONDENȚA DIPLOMATIC
a lui

Mihail Kogălniceauu
relativă la

RESBOIUINDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 181 
publicate deVasile M. Kogăliiiceanu

Apărute până acum primele 3 fascicule din i



CORESPONDENȚA ROMÂNA
v”... "...  ■ .... . ' ——

>1
a
i
a
a
s
H
a
*
a
I
u•
a
i

ii
3
H
a
0

F
3

3
I.

: Aceste volume conțin: Un romanț pentru copii, scris de D-ra Julia B. Hasdeu; Un cântec de leagăn (cuvinte
î de D-ra Julia B, Hasdeu, musica de G. Stefănescu, profesor de conservator); o mulțime de nuvele, istorioare, 
î povești, basme, anecdote, descrieri de voiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigme, etc.

Oepus spre vînsfare numai la librăria I. V. SOCEC.
J

SEL WlțAI SUFERB CIOOU OE QPÂCIUN Și AHIIL NU
COLECTIUNEA REVISTEI

AMICUL COPIILOR
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DOUE VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT
Având peste 400 de tablouri!! — Cu pref de 90 iei
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Compositia și elișMil din fonderia T/ioma Basil

«aai

MAȘINI NOUI

DIN FABRICA

MATRIȚE ORIGINALE
DIN

AMERICA

FRANȚA
GERMANIA

ITALIA

*v

$ PESTE 30,000 MATRIȚE ORIGINALE
DE DIFERITE CARACTERE

LATINE, GERMANE, RUSE, BULGARE, GRECE, EBRAICE

FURNITURI COMPLECTE PENTRU LNSTAMȚIUNI NOI DE STABILIMENTE TIPOGRAFICE
NOTE MUZICALE ȘI LITERE CIRILICF PENTRU CĂRȚI BISERICESCI

COLECȚIUNI NOUI DE ORNAMENTE

BOGAT ASORTIMENT IN LITEREDS
FANTEZIE, TITLURI, CALIGRAFICE, GOTICE, FLORATE, etc. etc. 

C L I Ș E R I EULTIMUL SISTEM IN METAL SI GALVANOPLASTIE
LINH DE METAL, TĂIATE SISTEMATIC

REGLEȚt, QUADRAȚI ȘI TOT FELUL DE ALBITURI

i 
t 
i
♦
I

1

03" P/ eturile Stabilimenttilul sunt cu 25 % mal eftine de cât ale tuturor fabricilor din streinătate, osebit 
de spesele de vamă ți transport.

K3T Se primește In «clilmb material veeliiu ea prețuri arantagiose | (53- Comlițlunl favorabile ta plițl TQ1

.................... .............................................................. ..... ..............

B. D. ZISMAN
DEPOSITARUL GENERAL|DE LA

COMPANIA AMERICANA
BUCURESCI.— Calea Victoriei, No. 44.— BUCURESCI

(lângă farmacia Brus, vis-ă-vis de Luvru)

MAȘIUE UE CUSUT neîntrecute în SOLIDITATE, LUCRARE și ELEGANȚA
Premiate la tote exposițiunile cu primele Medalii și Diplome de onore

Peste 5 milione sunt în întrebuințare. — Garanție pe 5 ani.

Biciclete de siguranță „SPORT” din cari am vendut peste 400 bucăți în România fiind cele 
mai apreciate în streinetate! Mers ușor! Eleganță complectă! Cea mat mare soliditate!

VÎNZARK ÎN RATE
Cataloge și informațiuni GRATIS și FRANCO, rugând a comunica ce anume voiți să cumpărați.
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3X3LIBRĂRIA IG- HAIMANN, BUCURESCI
Cu începere de la 19 Noembre 1893 punem în venzare 

regulat în fie-care Sâmbătă câte o fasciculă din

Prețul unei fascicule de 4 coli, 50 bani 9
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Biblioteca Română Contimporană 

are de scop a mijloci răspândirea căr
ților românesc!, oferindu-le cu un preț 
forte scăzut.

Biblioteca Română Contimporană 
înlesnesce tutulor formarea de bi
blioteci românesc!, cu o cheltuială de 
40—50 bani pe săptămână numai.
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ABONAMENT pentru 50 fascicule, 20 lei 
„ ,25 „ 11 „
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Primele fascicule vor coprinde, între 
altele: Trubadurul de Delavrancea, 
Năpasta de Caragiale, Influența 

împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe» 
siile lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. Gaster, Conferin

țele Atheneului Român, etc. etc. etc.
Bucuresci. — Tipografia și fonderia de litere Th. Basilescu, Bulevardul Elisabeta 111.


