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DESLUȘIRI
„ ȚarcC a publicat In numeral de la 
Decemvrie sub titlul „ O posiție gre- 

!ă“ un articol, prin care se cer des- 
șiri asupra posițiunii „ Corespondenți. i 
\omune“ în cestiunea «transilvăneană». 
Ne putend afla, cine primește răs- 
înderea pentru cele publicate în co
anele Ziarului „ Țara“, am socotit, că 
am să dau nici e deslușire, de oare- 
; nași pute să <jic de cât ceea ce 
i dis și în primul nurner al acestui 
ar.
Oameni vrednici de toată încrederea 

i'au încredințat înse, că „ Țara“ e or- 
mul unui grup guvernamental, din 
tre fac parte și câte-va persoane sus 
ise. Dacă așa este, atunci e cestiune 
i deferență, ca eu, care am primit 
spunderea pentru cele publicate în 
doanele acestui (Jiar, să dau desluși
te cerute, ceea ce voiu și face.
De astă-dată înse ine mărginesc la o 

ngură declarațiune.
De oare-ce autorul articolului din 

ȚarcC vorbește de „expulsare" și de 
interese proprii", îi reamintesc, că 
s singur primesc răspunderea pentru 
it ceea ce se publică în coloanele a- 
jstui diar și cu atât mai vîrtos pentru 
Ticolele semnate de mine.
Noi, câți-va publiciști adi tuturora 

iuți, între care nu e nici d-l Eugen 
'rote, nici d-l Aurel Popovici, am luat 
ître noi înțelegere să înființăm acest 
iar și să-l susținem câtă vreme îl vom 
ute. Nici nu am primit, nici nu am 
îrat de la nimeni autorisarea de a o 
ice aceasta : avem în fața noastră pu- 
licul doritor de a cunoaște adevărul, 
ar în dosul nostru nu avem pe ni- 
îeni.
Mai deslușit : știm foarte bine și o 
spunem Iară încungiur, că sunt și 

încoace, și dincolo mulți Ardeleni, pe 
ire îi superă cele publicate în coloa- 
ele (Corespondentei Române'», și nu are 
uvernul de cât să voiască, pentru-ca 
unea toată să se încredințeze despre 
ceasta.

Se știe cu toate acestea, cine se în
țelege, când semnez tu singur și clic 
totu-și noi.

Sunt oameni, care, fie ei aici, lie 
peste Carpați, au perdut simțul „inte
reselor proprii11 și nu se mai sperie de 
âmenințările guvernelor.

Atât de astă dată.

Scrisori din Ardeal
Lugoșt 17 Decembre, 1893 st. n.

Fiind vorba despre cearta și lupta dintre ce
tățenii grupați în doue tabere ai aceluiași Stat, 
in principiu nimic nu-i mai corect de cât ca alțî 
factori n’au să se amestece în această luptă. 
Au drept deci Maghiarii cândijic: Ce știa națio
nalităților e o chestie internă a Ungurilor. Are 
drept și ministrul României, d-I Al. Lahovary1 
când le secundează Maghiarilor. Și unii, și alții 
au înse drept numai până atunci, până când 
cearta dintre naționalități n’a luat dimensiuni, 
care amenință interesele altora, și în acest cas 
cu greu maî poate încape îndoială, că d-l D. 
Sturdza n’a purces incorect, când în Senatul 
României a provocat discuțiune asupra chestiei 
naționalităților nemaghiare din Transilvania și 
Ungaria. Pentru că vom trebui să ne între
băm; cine sunt Maghiarii și ce vreau ei? Sunt 
un popor, cu tot bagagiul adunat din nemernicii 
altor popoare, de 6—7 milioane, care a ajuns 
aiji să usurpeze toată puterea publică, vrea să 
prefacă în maghiar tot ce-i ese în cale. Și cine 
sunt Românii din Ungaria? Un popor de 3 mi
lioane, consciu de originea sa falnică, consciu de 
puterile sale fisice, consciu de facultățile sale 
intelectuale, consciu de împregiurarea, că pe pă
mântul maghiar âncă sunt mai vr’o8—9 milioane 
de seama sa, consciu de comunitatea culturală 
a 11—12 milioane de seama sa și de afinitatea 
culturală cu popoarele culte ale Apusului!

Cine sunt Slavii? Cine sunt Serbii? Cine 
sunt Germanii ș. c! 1. ? Tot popoare diferite de 
cel maghiar, care sunt conscie de ceia ce sunt 
și unde sunt. Cine sunt toate aceste popoare 
nemaghiare din Ungaria? Un complex de vre-o 
10 milioane pe cale de a se organisa față de 6—7 
milioane de maghiari veritabili și neveritabiii’ 

Se poate oare presupune, că aceste po
poare cu totul deosebite de cel maghiar se dau 
a fi maghiarisate fără a ijice cârc ? De sigur nu! 
Și vermele se svîrcolește, dacă-1 calci! Maghiarii 
însă presupun, că da, și ce-i mai caracteristic, 
toți cred, altcum s’ar fi format vr’un partid cât 
de mic în pari amoniul maghiar, care ar fi <}is 
ori că nu-I drept, ori că nu-i posibil să ma
ghiariseze.

In done puncte sunt înse toți maghiarii de 
acord, anume sunt de acord.

a) In convingerea, că au drept sa ne maghia- 
risez».

b) In convingerea, că e posibil să ne maghia- 
riseze.

Numai în privința modalității, cum să ne ma- 
ghiariseze, nu sunt tocmai de acord, anume:

a) unii susțin, că au și dreptul, și puterea de 
a ne maghiarisa cu forța.

b) alții susțin, că de și ar avea dreptul, nu ne 
pot maghiarisa cu forța, prin urmare au să ne 
maghiariseze făcendu-ne părtași de cultura ma
ghiară.

Esența e că și unii, și alții nu se sfiesc a o 
spune pe față, ca vreau să ne maghiariseze, și 
că și o modalitate și alta este o violentare a na
ționalităților nemaghiare, pentru că nu mai pu
țin de cât violentare e a ne impune, bună-oară 
nouă românilor, cultura bolnăvicioasă a rasei 
magh are în locul culturel noastre naționale să
nătoase.

Ast-fel stând lucrurile, lupta nu mai e, cum 
s’a susținut în Corespondența Română, o luptă de 
clasă, ci devine una do rasă.

Și daca e în adever luptă de rasă, întrebarea 
e numai, poate-se resolva chestia Românilor, 
adecă a naționalităților din Ungaria pe cale paci- 
nică ori nu ? #)

Tot omul cu creeri normali numai resolvarea 
pe cale pacinică o poate dori. Aci înse mi se 
pare, că operațiunile logice ale maghiarilor sunt 
cu totul altele. Ei <}ic, cum a <Jis-o și Pester Lloyd : 
Noi vrem pace, dar condiția sine qua non a 
păcii e, ca voi nemaghiarii să capitulați înaintea 
ideii de stat maghiar. Noi nemaghiarii le res- 
pundem: «Și noi vrem pacea, însă ideii de 
stat maghiar nu ne supunem odată cu capul, 
pentru că pentru noi idea voastră de stat ma
ghiar e identică cu sinuciderea noastră națională.

Așa stând lucrurile, trebue să ne întrebăm 
mai departe:

a) recunoasce-vor naționalitățile nemaghiare 
rasei maghiare dreptul de a le maghiarisa ?

b) dacă maghiarii vor continua opera înce
pută a maghiarisării, opunerea cu argumente a 
a nemaghiarilor nu se poate oare preface în o- 
punere violentă ?

Dacă-i cunoaștem pe Maghiari, — și credem 
că-i cunoaștem,— ne cade greu a presupune, că 
ei de capul lor se vor abate de la calea apu
cată ; nu e imposibil, ba e chiar verosimil că ma
ghiarii pot ușor provoca o conflagrație, care nu 
poate fi indiferentă pentru vecinii mai apro- 
piați, ba nici pentru cei mai depărtați.

Aci începe lupta dintre Maghiari și nemaghiari 
a nu mai fi chestie internă a Ungariei. E treaba 
mea casnică să fac în casa mea ce vreau; când 
vede înse păzitoriul casei vecinului, că eu vreau 
să-mi aprind casa, e dreptul și datormța lui 
să sară și să me oprească, dacă poate.

Cred deci că dreptate a avut d-l D. Sturdza, 
când a sulevat în senatul vecinei Românii ches
tia naționalităților din Ungaria și în deosebi

♦) Dacă e de rasă, nu se poate, și tocmai de aceea 
dicem noi, că încă nu e de rasă și ne dăm silința, ca 
să nici nu devie. Red. Coresp. Romane. 



chestia românilor, întru cât a sulelat-o și-a trac- 
tat’o în vederea primejdiei, ce poate resulta și 
pentru Rnmânia din stările interne abnormale ale 
Ungariei, Alta e întrebarea, dacă păzitorul ca
sei vecinului e și în stare să oprească pe ve
cinul seu a-și aprinde casa. Această întrebare 
n’are însă nimic d’a face cu dreptul vecinului 
d’a opri punerea focului.

înțelegem deci pe ministrul de externe al 
vecinei Românii, pre d-1 Al. Lahovary, dacă 
față de cele expuse de d-1 senator D. Sturdza 
dă să se înțeleagă, că nu poate interveni în 
Ungaria ; nu-1 ințelegem înse când declara că 
nu are drept sa intervină, nu-1 înțelegem chiar 
nici în cașul, dată D-1 D. Sturdza ar fi făcut 
abus și chiar numai în interesul partidului, că
ruia aparține, ar fi discutat chestia așa cum a 
discutat’o.

Noue celor de’aici nune poate fi indiferent, ce 
și cum se petrece în Romania, cu toate acestea 
nu ne amestecăm în afacerile ei nici interne 
nici externe. In sfîrșit, interesele românilor din 
România totuși sunt în mânile românilor; ți
nem înse morțiș, cu trup, cu suflet, la causa na
țională generală, de aceea ne bucurăm și ne în- 
curagiăm, când vedem ca causa noasta e tractata 
cu căldură și în România; de altă parte ne în
tristăm, când ni se pare, că frații noștri! din 
România își bagă vină unii altora, că exploa
tează causa națională în interesul al unui s’aîi 
altui partid.

Causa generală română e atât de măreață în 
cât nu ne vine a crede că ar putea fi vr’un 
român atât de sacrileg ca s’o degradeze la va
loarea unei apucături de partid.

Dr. St. Petrovici.
------------oooojgoooo------------

DESPRE ROLUL RUSIEI
în

CESTIUNEA LIBERĂRII POPOARELOR CREȘTINE DE SUB JUGUL STRĂIN

Fără de a face cea mal mică eroare istorică 
să poate <Jice, că Bogdan Chmelsitski ca 
luptător aprig pentru religia creștinească, prin 
supunerea sa de bună voie Țarului Alexe 
Mihailovici a fost causa primordială istorieă, 
ce a deșteptat pentru întâia oară speranțele 
creștinilor de sub imperiul otoman în ajutorul 
Rusiei.

Rusia prin sine, fără de Ukrainici, nu s’a gân
dit nici odată la una ca asta, ci a fost în 
secolii medievali amica sinceră și credincioasă 
a Turcilor, cu Turcii în contra creștinilor. La 
rolul seu în mijlocul creștinilor de la resărit 
Rusia a ajuns mulțumită impulsiunilor din 
afară, ci nici de cum cu ajutorul unorftdei religioase 
și politice, care s’ar fi desvoltat într'un mod fi
resc în viața sa proprie lăuntrică. Când Bogdan 
Chmienitski a devenit suzeranul Moscovei prin 
buna, dar nechibzuita, sa voință, despre care 
poporul rutean are un cântec caracteristic :

Bogdane, Bogdane...
Ma buti tî buv piane...*)

*) Lemberg.

atunci numai popoarele creștine de la Resărit 
începură a crede în rolul liberator al Rusiei. 
De atunci începe a data inclinațiunea bietei 
»raia“ către pravoslavnica Moscovă, iar până 
atunci această »raia« n’a putut vede în Mus
cali de cât pe prietenii sinceri ai Turcilor.

*) Bogdane, Bogdane al fost beat, când te-ai alipit 
de Rusia etc.

Și în adever, după alipirea Ukraine! către 
statul Moscovit Grecii și Slavii de sub domnia 
otomană au început a se adresa la Moscova. 
Așa de pildă la 1657 Grecii, care trăiau la 
Veneția, qficeau ambasadorului rus, Cemoda- 
noff, că Țarul Alexie, ca un al doilea Con
stantin, s’a ivit pe arena istoriei pentru a 
libera pe creștini. El au împărtășit acestui 
Cemodanoff știrea, că Sultanii au descoperit 
în niște cărți vechi un text, în care stă scris, 
că Constantinopolul va deveni capitala Țari
lor. După aceasta, la 1667, mitropolitul grec 
Paisie Lagarid sciia Țarului, că în cartea lui 
Andrei stă scris cum că Constantinopolul 
va fi liberat de un popor bălan, care sunt 
Rușii.

Așa dar niște cărți magice și proorocia 
unui oare-care Andrei fără argumente, prin 
care să credea necesar a gândări imaginația 
Țarului, pentru a-1 convinge de rolul șeii în 
cestiunea liberării popoarelor creștine. Din afară 
veneau de asemenea impulsiuni. Chiar Suedia 
împingea pe Țarul de a rupe prietenia cu 
Turcii; la 1673 această țară depărtată prin 
ambasadorul el cornițele Ocsenstierna propunea 
Țarului ajutorul armatei sale, fără nici un 
folos pentru densa.

In anul 1683 Turcii începuseră a se pregăti 
pentru resbel cu Austria. Regele Poloniei Ian 
Sobiesky, creqlend că victoria Turcilor în acest 
cas va fi peirea regatului său, a hotărît se 
sprijine pe împăratul Leopold I. Ambii mo
narch! au chibzuit să atragă în alianța lor 
pe Țarii Moscovei, Ivan și Petrn Alexeievici. 
Alianța aceasta a fost declarată de »sfîntă« 
și către densa s’a alipit și Republica Vene- 
țiană. Atunci regele Sobieski scrisese Țarilor, 
că resbelul va începe la primăvară și că Rusia 
trebue se fiă gata. Tiapkin, reședințele Rusiei 
în Polonia, scria de asemenea din partea sa 
la Moscova : ’Valachii și Moldovenii, oameni 
de seamă, au venit la mine și mi-au împăr
teșit din partea domnitorilor lor, că trebue 
neapărat ca marii hosudarî să trimiță oștirea 
lor la Crimea și când se va lua Crimea, a- 
tunci toate țările creștine, nu numai Ukraina, 
Podolia, Polonia, dar și Valachii și Moldovenii 
se vor da sub omblăduirea Țarilor*.

Această făgăduială, priveliștea unei cuceriri 
așa de mari, a feimecat Moscova, pofta cărei 
însă nu se mulțumi cu făgăduieli numai. Țarii 
cerură dar drept răsplată pentru intervenirea 
ior cedarea de către Polonia a orașului Kiew. 
După multă tîrăgăire Polonia a comsimțit 
și a cedat Rusiei, drept arvună, orașul cerut. 
Aceasta s’a făcut în anul 1686, și Rusia, 
după-ce priimi arvuna, începu a se pregăti la 
resbel.

Dar dacă creștinii de la resărit așteptau 
acum liberarea lor de sub groasnicul jug al 
Turcilor, apoi nici de cum nu erau dispuși a 
schimba pe un altul tot așa de greu. Moscova 
cu despotismul și fără de legile sale lăuntrice 
era deja bine cunoscută popoarelor creștine 
de la răsărit. Intr’o scriere din secolul XVII, 
întitulată ’Descrierea călătoriei din Leova *)  
la Moscova*,  care este foarte simpatică Ru
siei se scria următoarele: »Lehii și de la 
»el CercașiI s’au învățat să se ție tare de 
»acea eresiă politică și popoarele europene 
«sunt asemenea îmbuibate de ea — toți cred 
„că a trăi sub omblăduirea Țarilor ruși este 

>mal rău de cât sub jugul turc, este o ma 
»suferință și muncă egipteană pentru popor

Asemenea opinie despre fericita domnie 
Țarilor a silit popoarele creștine să fie 
băgare de seamă față cu Rusia, care ’și însu 
rolul de liberătoare. Moștenitorul și nepot 
lui Șerban Cantacuzino, înainte de a înche 
alianța cu Moscova, a cerut ca Țarii ruși si 
trimită un tratat iscălit de propria lor mâr 
ca să vaqlă în ce mod să fie Valachii st 
Moscova.

----------- oooogjoooo-----------

Cabieetul Crispi in Parlament
(Prin depeșă telegrafică)

Roma, 8 (20) Decern. — D-1 Crispi a citit 
Cameră declarațiunea ministerială, care cjice, 
ministerul, luând răspunderea guvernări! într’ 
moment când condițiunile patriei sunt mai gra 
de cât au fost vr’o dată, are nevoie de conci 
sul Camerei, fără distincțiune de partid. 3 
niștri! nu fac parte din nici o fracțiune a C 
mere!, ci din marele partid unitar, care are 
scop unic fericirea Italiei. Concursul Came: 
și încrederea poporului îi sunt necesare, pent 
a ridica creditul, a organisa finanțele, a res 
bili domnia legii, a da țerii conștiința de s: 
însăși. «Nu facem pe nimeni vinovați de sta: 
«actuala a lucrurilor, cjice declarațiunea. Ea e 
«consecința unei serii de împregiurări, pe c; 
«nu putem de cât să le constatăm și pe c; 
«trebue să le combatem cu energie. Nevi 
«țerii sunt mari și numeroase, și pentru a 
«satisface, guvernul va depune în parlament 
«gile necesare. Trebue, cu toate acestea să r 
«mințim, că nu avem timp de pierdut, căci o 
«ce întârziere ar pute produce o mare pagu

«Guvernul va face cele mai mari econoi 
«posibile în administrație. Ora sacrificiilor < 
«partea țerii a sunat». (Oh/ oh! la extre 
stângă).

D-1 Crispi insistă din nou asupra necesita 
unei înțelegeri între parlament și*  cabinet, pi 
tru a ridica finanțele. (Aplause în centru și 
stânga).

D-1 Villa, vice-președinte, anunță demisia d- 
Zanardelli, președintele Camerei. D-1 Crispi 
mai mulți deputați, între care d-1 di Rudi 
Brin, Barzilai cer a se respinge demisiunea. 
este respinsă în unanimitate, mai puțin 2 f 
3 voturi socialiste.

D-1 Cavalotti presentă o moțiune, Z^end 
Camera laudă comitetul de anchetă asupra b. 
cilor pentru opera sa conștiincioasă și hotăra 
să tipărească documentele anchetei. D-1 di I 
dini propune să se escludă din publicare do 
mentele destinate archivelor secrete, pentru 
sunt de interes privat. — Prima parte a ordi 
de Zi a d-1 ui Cavalotti este aprobată cu 1 
voturi contra 24 și 118 abțineri. Votul ami 
damentului d-luî di Rudini este amenat 
mâne, deputății ne mai fiind în numer.

Relativ la politica străină, d-1 Crispi ^ice 
declarațiunea sa, că ideile sale sunt cunoscu 
prieteșug cu toate popoarele; respectul trac 
telor. .

D-1 Imbriani, socialist, vorbind despre det 
țiunea guvernului, cere reducerea listei civ 
micșorarea cheltuelilor militare și schimbarea 
liticei străine. — D-1 Cavallotti combate im 
sitele. — D-1 Colajanni cere o amnistie ge 
rală pentru cele întâmplate la Sicilia în a< 



. — D-l Fortis combate cabinetul. — D-l Crispi 
clară, că voește să evite acji ori-ce discuție po- 
ică, «Guvernul își propune să facă o scrisoare 
paratoare și cere ajutorul tuturor oamenilor de 
nă-voință. In cât privește Sicilia, recunoaște 
cesitatea unor măsuri legislative. El are dra- 
ste pentru clasele muncitoare ; nu poate înse 
rmite ca asociațiunile lor sa aducă atingerea 
st tuțiunilor țării.
Declarațiunea ministerială, citită la Senat, a 
it mult aplaudată. Senatul iea în considerație 
jțiunea d-lui Pieranois de a se numi o co- 
siune, care să cerceteze dacă în listele de- 
orilor băncilor se găsesc și Senatori și în 
jst cas, să fie invitaați a da lămuriri.
D. Rossi a interpelat la Senat asupra opor- 
lității de a denunța Uniunea latină. Minis- 
il Soninno declară, că va trata chestiunea în 
punerea financiară. Inse, or-care ar fi opi- 
mea sa în privința Uniunii latine, noul mi
ster simte un adevărat desgust pentru ori-ce 
t, care ar slăbi legăturile morale cu care sunt 
dte Statele contractante.

’rogramul naționalităților
>Gazeta Transilvaniei^ publică ur
ătoarele :
Primim din isvor competent următorul co- 
micat: „Representanții Românilor, Slovaci 
■ și Șerbilor din țările coroanei Sf. Stefan, 
:runițî într’o conferință în luna Noemvrie 
c., au întreprins pașii necesari în scopul 
a pune la cale închegarea unul program 

litic comun și a stabili o procedere comună, 
i hotărît tot-odată ținerea unul Congres al 
tonalităților.
«Pentru statorirea programului politic co
in au fost între altele stabilite drept sub- 
at următoarele puncte, ca principii funda- 
■ntale :
•«Menținerea și integritatea țerilor de sub 
•oana Sf. Stefan ; procederea solidară în 
ite cestiunile politico-naționale ; punerea în 
ictică a legii naționalităților și lărgirea 
ipturilor pentru naționalități; a face cu 
tință raporturi nemijlocite între ele și co
mă; introducerea votului universal, direct 
secret , schimbarea împărțirii actuale a 

'curilo" electorale; eluptarea unei legi libe- 
e de reuniuni și de întruniri; în sfîrșit, 
ținerea de la alegeri cât timp vor dăinui 
:ualele stări nedrepte. Toate acestea pe căi 
ale«.

ȘTIRI I)IX STRĂINĂTATE* ■ _____

ANGLIA
D-l Curric, secretar permanent la externe e 
nit ambasador la Constantinopol.
D-l Gladstone a declarat eri Camerei cornil
or, când a combătut propunerea Hamilton, 
ru sporirea marinei engleze, că guvernul con- 
eră propunerea ca o moțiune de neîncre- 
e. E dar silit să o combată și să ceară un 

: de încredere. Guvernul voiește menținerea 
lemului actual, de a face ca construcțiile de 
abil noue să fie votate de Camera Comu- 
or. Corăbiile engleze din toate clasele sunt 
I numeroase, mal mari și mai puternice de 
: ale Franței și Rusiei, cu toate acestea 
:a engleză va fi întărită. Ministrul marinei, 

examinând apoi proectele lordului d’Harcourt 
a (jlis că Rusia dispune în Baltică numai de o 
singură corabie de răsboiîi și de 3 corăbii în 
Marea Neagră. Cum ar putea trece ele în Me- 
diterana fără a nu fi expuse bateriilor din 
Constantinopol? Toate temerile sunt, așadar, 
basate pe ipotese.

Camera Comunelor a respins apoi cu 24O 
voturi contra 204 propunerea d-lul Hamilton 
asupra necesității de a intări flota ; ea a adop
tat contra-propunerea d-lui Gladstone, care 
<Țce că primul ministru este răspunzător de 
prepararea flotei pentru apărarea țării.

Camera a respins cu 213 voturi contra 151 
amendamentul introdus de Camera Seniorilor 
la bilul asupra asigurărilor, caro cjice, că biIul 
nu este aplicabil lucrătorilor, care și-au reser- 
vat-o indemnitate, în cas de accident, prin 
convențiunl cu patronii.

AUSTRIA
împăratul este mai bine; dar nu a părăsit 

nici ert palatul ; a primit în audiență pe prin
țul Filip de Coburg și pe prințul Windisch- 
graetr, președintele consiliului.

Ministrul afacerilor străine austriac a fost 
informat de ministrul de interne al Ungariei, 
că cholera a dispărut cu desăvîrșire din Un
garia.

— Un atentat cu dinamita a fost făptuit 
alalteri seară în contra advocatului Wolff din 
Rakonitz în Boemia. Casa sa e aproape dis
trusă. Nici o victima. Atentatul e atribuit 
socialiștilor.

BULGARIA
Comisiunea pentru modificarea proiectului 

de tarif vamal e pe cale de a sfîrși deliberă
rile sale. Proiectul va fi în curând depus la 
Cameră și, dacă va fi cu putință, va fi vo
tat chiar în sesiunea actuală. Cu toate aceste, 
acest tarif nu va intra în vigoare mai înainte 
de 1895.

FRANȚA
Camera a terminat operațiunile de verifi

care a puterilor deputaților.
Sesiunea parlamentului s’a închis; redeschi

derea se va face la 9 Ianuarie.

PORTUGALIA
Ministrul lucrărilor publice și-a dat de

misia.

Ministrul de instrucțiune unguresc a destituit 
pe doi învățători români, pentru că aii trimis 
Tribunei telegrame de încuragiare pentru d. A. 
Popovicî, osîndit în procesul Replice!.

Luând notiță despre amenințările ce 
ni sau adresat, confrații noștri de la 
Patrie își termină notița cu vorbele: 
„Ei imitează, în această privință, pe 
confrații lor din Ungaria, dar nu se 
gândesc de loc, că dacă ar pute să de- 
sarmeze pe d. Slavici, sunt sute de 
a Iți patriot!, care l’ar înlocui."

Noi credem, că scopul amenințărilor 
n’a fost tocmai desarmarea, ci provo
carea unei manifestații 1111 de desapro- 
bare. D. Al. Lab ovary a dis, că sunt 
peste Carpați Români, un întreg partid, 
cel moderat, care ar protesta, dacă de 

aici din România sar face vre-o încer
care spre a pune la cale resolvarea 
prin bună învoială a conflictului dintre 
Români și Maghiari: asta se cere de 
astă dată.

După votarea adresei, Camera va discuta 
convențiunea comercială cu Germania.

Studenții universitari din Iași, în urma sfin
țirii steagului roșu aîî trimis următoarea tele
gramă D-rei Felicia Rațiu:

Domnișoarei Felicia Rațiu
str. Măcelarilor 5 

Sibiiu
«Pentru fetele române din Sibiiu. Steagul roșu 

oferit conferenței naționale și încredințat nouă 
s’a sfințit astă-ȚI în catedrala metropolitană din 
Iași, s’a depus cu mare ceremonie în aula Uni
versității.

«Rămânem recunoscători pe vecie. Să trăiți! 
idealul național să-1 vedeți realisat<.

Telegrama e subscrisă de un mare număr de 
studente și studenți.

Comitetul național al studenților va ține o 
întrunire Luni, 13 Decemvrie în localul Ligei; 
vor fi convocați și represenții presei din 
Capitală.

întrunirea 
în sala Dacia 
cuvântul trei 
doi representanți din parlament, unul dintre li
berali, iar altul dintre conservatori.

Pentru ca cetățenii să ia parte la întrunire 
în număr cât mai mare, se va afișa un apel căl
duros.

studenților se va ține Duminecă 
la 2 ore p. m. Este vorba să ia 
studenți din comitetul național și

In noaptea de 28 spre 29 Noemvrie, niște 
tâlhari aii pătruns în mănăstirea Văratec, unde 
au jefuit pe mai multe călugărițe, iar pe una 
au ucis-o. Autoritățile au isbutit să aresteze pe 
acei tâlhari, la care s’a găsit o mare parte din 
lucrurile furate.

Se scrie din județul Botoșani unui confrate 
din Capitală, că țăranii din Tutura s’au revoltat 
și au ucis pe primar, pe care l’aii tăiat bucăți; 
vechilul proprietarului, un grec Manolache, s’a 
apărat cu arme contra țăranilor, din care a ră
nit grav pe mai mulți. Procurorul, judecătorul 
de instrucție și o companie de armată aîî ple
cat la Tutura.

Căpitanul Căliman, care este implicat în afacerea 
morți! caporalului Eftimiu, a fost arestat Luni 
seara.

Locotenentul Constantin Holban din regimen
tul I de Roșiori a fost pus în disponibilitate, 
ca măsură disciplinară.

La 27 Noemvrie s’a făcut în orașul Huși în- 
mormîntarea lui loan Mârzea, fost deputat în 
divanul ad-hoc al Moldovei și deputat în Ca
mera de la 1804.

îndată după răspunsul la Mesagiu se va aduce 
în discuția Camerei convenția comercială cu 
Germania, care trebue să intre în vigoare la 1 
Ianuarie 1894.

Trei condamnați la munca silnică,, din care 
doui ge 10 ani și unul pe viață, au evadat din 
penitenciarul din Huși, n’aii fost ancă prinși.

Ancheta a dovedit, că culpabili în această eva
dare, pe caporalul și soldatul de gardă.

* __ _________ - ’ ■ *



ARDEALUL
II

SHosițiunea Ardealului
(Urmare)

Fiind persecutați în Ardeal, Românii, mai ales 
după pustiirea mongolă, au ieșit prin linia de la 
Resărit și prin cea de la Miacjă-tji spre Nistru 
și spre Dunăre, unde încă la începutul secolului 
XIII existau mai multe voivodate 1). Când Tur 
cii se ivesc la Dunăre, Românii aceștia sunt 
grupați în doue state, Moldova în dreptul liniei 
resăriteane și Muntenia în dreptul celei de la 
MeatJă-tȚ. Ne găsind cuvenitul reazăm în Ardeal, 
țerile aceste au fost nevoite să recunoască su
premația Porții. Ele înse i-aii impus Porții prin 
lupte grele niște tractate, prin care li se asigura 
o posițiune favorabilă față cu imperiul otoman. 
Sultanul confirma pe domnii țerilor și lua tribut 
de la denșii, dar nu avea nici un amestec în afa
cerile interne ale țerilor, nu puteau să se stabi
lească Turci, nici să se ridice giamii mohame- 
dane pe țermul sting al Dunării.

După-ce atât Voivodul Ardealului, cât și Cha- 
nul Tătarilor deveniseră vasali ai Porții, ear la 
Timișoara și la Buda erau pașalîcuri turcești, 
Moldova și Muntenia numai prin lupte grele pu
teau să-și păstreze posițiunea favorabilă.

Ajunși odată stăpâni la Buda, Turcii nu pu
teau lăsa in dosul lor doue țeri bogate și a- 
proape neatîrnate. In contra tractatelor dar ei 
ocupaseră cele mai importante puncte din linia 
Dunării, mai întâiu Chilia, apoi Brăila și Giur- 
giul, și tot mai mult se sporiau în Muntenia și 
în Moldova Turcii, care veneau sub deosebite 
pretexte și româneau aici în contra tractatelor. 
Eară Voivozii erau prea slabi, ca să impună 
Porții respectarea învoielilor sfințite prin usul 
secular.

In anul 1593 se urcă în scaunul Munteniei 
Mihaiu, numit în urmă Viteazul, un om cu ve
deri largi și tot odată de o rară putere de 
voință. El înțelege, că țara lui numai din Ar
deal poate să fie aperată și că Turcii numai 
strîmtorați din toate părțile vor renunța la gân
dul de a preface țerile române în pașalîcuri.

El se pune deci în legătură cu Bulgarii și cu 
Serbii, cu Tătarii și cu Cazacii, cu Aron, Voi
vodul Moldo vii, și cu Sigismund Bâthory, Voi
vodul Ardealului. Planul lui e, ca toți cu toții 
să[lovească pe Turci în unire cu împăratul Ro
man, atunci Rudolf II.
ft&ln anul 1594 Aron închee cu Rudolf II un 
tractat, prin care se declară vasal al împăratului. 
In acela-și timp Mihaiu pornește lupta contra 
Turcilor, și atât în Moldova, cât și în Muntenia 
Turcii sunt invitați să părăsească țara și mă
celăriți după-ce nu vor să plece. La 7 Octom- 
vrie împăratul Rudolf II invita pe statele Un
gariei să se pună în înțelegere cu Voivodul din 
din Ardeal, cu cel din Moldova și cu cel din 
Muntenia, ca să pornească lupta pentru desro- 
birea patriei.

Nobilimea maghiară înse nu vrea să intre în 
luptă și Sigismund Bâthory pune condițiuni 
grele pentru participarea lui la resboiu. 2) Ear

1) Cele maî noul cercetări asupra acestor Voivodate 
sunt resumate de d-1 B. P Hăjdeu în Istoria critică a 
Romanilor V. I. Ed. II. 1874.

2) Eudoxie Hurmuzachi, Docum. priv. la 1st. Român, 
vol. III. pag. 179—206. 

cât pentru Voivozii din țerile de peste CarpațI, 
el cere, ca denșii să se desfacă de împăratul și 
să se declare vasali ai lui.

Ast-fel se ivește ânteia oară idea unirii aces
tor trei țări pentru o luptă comună.

Preocupat numai de scopul cel mare și re- 
cunoscend, că lupta nu se poate susține fără 
Ardeal, Mihaiu încheiase la 20 Maiii 1595 trac- 
fatul, prin care să declară vasal al Voivodului 
din Ardeal. 1)

Ear Aron, care încheiase tractatul cu Rudolf 
II, e răsturnat de Sigismund Bâthory și înlo
cuit cu Ștefan Răsvan, care se declară și el 
vasal al Voivodului din Ardeal.

împăratul Rudolf al II de asemenea primește 
condițiunile lui,, Sigismund Bâthory, care de 
aici înainte să întitulează «Dei gratia Regno- 
rum Transilvaniae, Moldaviae, Valacliiae Trans- 
alpinae et Sacri Romani Imperii Princeps, 
Partium Regni Hungariae Dominus etSiculorum 
Comes etc. 2).

Nobilimea maghiară tot nu vrea să iea parte 
la luptă, ci uneltește în înțelegere cu cancela
rul Poloniei Iati Zamdiscky; doi ani în urmă 
dar Sigismund Bâthory abdica mai ânțâiii, con
form tractatului, în favorul împăratului, apoi 
contra tractatului, în favorul unui văr al seu, 
Cardinalul Andreiu Bâthory, care se unește cu 
Turcii. In același timp cancelarul Poloniei intră 
cu oaste în Moldova și răstoarnă pe Ștefan, 
Răsvan, ridicând în scaun pe Ieremie Movilă, 
care de asemenea se unește cu Turcii.

Mihaiu se pune acum în înțelegere cu împăratul 
Rudolf II, cât și cu Chanul Tătarilor, se declară 
vasal al împăratului și mijlocește intrarea în 
alianță a Tătarilor. 3) El face în același timp încer
cări sa câștige și pe Andreiu Bâthory, ear după-ce 
eceste încercări rămân zadarnice, intră cu oaste 
în Ardeal și alungă după o strălucită victorie, 
repurtată la 28 Octomvrie 1599 lângă Sibiiu, pe 
Andreiu Bâthory. El înse declară prin o solie tri
misă la Praga, că n’a cucerit Ardealul pentru sine, 
ci pentru Imperiul Roman, și cere sa se trimiță în 
Ardeal comisari împărătești, ca să le predea țara. 
Miliaiu-Vodă n’a fost dar nici o dată Voivod 
al Ardealului, ci numai locțiitor al împăratului 
Roman (nu al Regelui Ungariei).

Scopul lui chiar de dînsul în mai multe rîn- 
duri clar expus a fost, ca în timpul luptelor să 
dispună de cele trei țeri și de trecătorile din 
linia apuseană.

Puind deci în renduială treburile Ardealului, 
el trece cu oaste în Moldova, ca să răstoarne 
pe Ieremie Movilă și să ridice în scaun pe 
Stefan, feciorul lui Petru-Vodă, care atunci 
era pribeag la Innsbruck 4). II și alungă pe 
Ieremie-Vodă și e primit de Moldoveni cu în
suflețire.

Pe când înse el petrecea în Moldova, nobili
mea maghiară se organisează, se pune în legă
tură cu Turcii și cu cancelarul Poloniei, ba 
câștigă în partea el chiar și pe generalul Basta, 
un condottiere italian, care fusese trimis de 
împăratul în Ardeal, ca să-i dee lui Miliaiu- 
Vodă ajutor. In același timp nobilimea trage în 
partea ei și o parte din mercenarii lui Mihaiu, 
Cazaci, Secui și Maghiari, care nu-și primiseră 
de mult lefurile.

Intorcendu-se dar în Ardeal, Mihaiu sufei 
în valea Mureșului, la Mirislău, o înfrângei 
și se retrage în Muntenia; aici înse, în fa; 
trecătorii de la Buzeu, sufere o nouă înfrângei 
în luptă cu Cancelarul Poloniei, cu Sigismur 
Bâthory și cu Ieremie Movilă. In acela-și tin 
trecuseră și Turcii Dunărea. Mihaiu scapă c 
toate aceste de a lungul liniei de la mea<,lă-i 
și de a lungul celei de la apus până la Orade 
Mare, de unde se duce apoi la Praga, ca să i 
pună în înțelegere directă cu Imperatul. ' 
urma acestei înțelegeri, se întoarce cu bani 
Oradea-Mare, adună oaste nouă și mai ba 
odată, în unire cu Basta, pe Sigismund Bâthoi 
în fața trecetorii de la Ciucea (Goroslău); câte-i 
qlile în urmă înse, el e asasinat la Turda, câi 
trecea în valea Mureșului, ca să reînceâ] 
executarea planului, pe care-1 croise cu atâ 
pricepere.

Ast-fel, prin moartea lui, s’a zădărnicit 
lupta contra Turcilor. Turcii n’au maî cutezi 
ce-i drept, să se stabilească pe țermul stîng 
Dunării, nici n’aii mai încercat să prefacă ț 
rile române în pașalîcuri; dar Imperiul Rom; 
a perdut ear Ardealul, și Voivozii Ardealul 
nu mai renunță la planul de a uni, ca vas; 
al Porții, cele trei țeri sub stăpânirea lc 
Gavriil Bâtory se întitulează sTransylvanii 
Valachiae Princeps partium Regni Hungari 
Dominus et Siculorum Comes etc.» 1), ear u 
mașul acestuia, Gavriil Bcthlen, ia chiar titl 
de Rege, și până la sfirșitul secolului XV 
Ardealul române punctul de concentrare al du 
manilor interni al Casei de Austria.

După-ce Turcii sunt alungați din Buda 
Prințul Eugen de Savoia înaintează spre Resăr 
nobilimea maghiară simte, că nu mal poato co 
tinua lupta. încă în anul 1691 Emeric Toko' 
cel din urmă Voivod instituit de Poartă, per 
speranța de a mai putea cuceri Ardealul, state 
Ardealului îșî declară supunerea și Imperai 
Leopold I., luând titlul de Mare Principe 
Transilvaniei, dă țeri! o nouă constituțiune.

In tractatul de la Carloveț (1609) remu 
apoi și Poarta la ori-și-ce drept asupra Ardi 
lului.

înainte de încheerea tractatului, la 14 Iu 
1699, Guberniul Ardealului spune într’un rap 
adresat împăratului, că în urma îndelungate 
pustiiri făcute de Curuți (resculați maghiari), 
Tătari, de Turci &și de Martalottzi (marodeu 
țara e depopulată, de oare-ce *vix  ullum in < 
mitata Hunyad et Zarand imo usque ad Alb 
Juliam securum esse posse sicut olim în Hu 
garia circa Confinia Presidiis et levi etiam eq 
tatu instructa, taraen nee Domi, nec forisîn v 
agro vel vineis ullus securus erat» 1).

1. Eudoxie Hurmuzachi Docum. privitoare la 1st. 
Rom. Vol. III. pg. 209.

2) Docum. priv. la 1st. Rom. Apend. Vol. III. pg. 477.
3) Eudoxie Hurmuzachi, Docum. priv. la 1st. Rom 

Vol. III. pg. 289—294.
4) Eud. Hurmuzachi, Docum. priv. la 1st. Rom. Voi. 

IV. pag. 48.

Valea Mureșului dar despre trecetorile de 
Zam, Vulcan și Porțile de Fer până spre AU 
Julia era pustiită ca mai nainte văile de a h 
gul hotarului despre paș.dîcurile turcești. 1 
populate nu puteau să fie nici cele-l’alte păi 
pe unde treceau Turcii și Tătarii, nici 1 2 3 4 
lea Someșului, unde s’au purtat luptele în 
Regi și Voivocji.

Dar Guvernul mai spune, că acum, după 
Turcii au fost alungați de pe șesul de la Ti 
posesorii din «Comitatu Bihar et Zarandea al 
Terris» proteg pe «rustici», din lăuntrul triungh 
lui, care se mută pe moșiile lor, de oare

1) Eud. Hurmuzachi, Docum. priv. la 1st. Rom. V
IV. pag. 321.

2) Eud. Hurmuzachi Docum, priv. la 1st Rom. \
V. Pg 538.



nas terras desolatas non nisi per aliarum po- 
'.losarwn Terrarum desolationem possunt et 
hint Incolis replere».
Erați deci înlăuntrul triunghiului mal mu Iți 
meni de cit împrejurul lui, de oare-ce în timpul 
ipânirii turcești poporațiunea se retrăsese în 
mți, ear șeșul rămăsese atât de pustiu, în 
t și astă-cji moșia de pe șesul de la Tisa se 
imește Puzsta.
Habsburgii au luat deci Ardealul cu dreptul 
oratorului în posesiune și l’au gătit isto- 
, în mare parte pustiu.
Tocmai de aceea acum se schimba posițiunea 
■dealului.
In virtutea constituțiuniî date de Leopold I. 
rdealul remâne între vechile lui hotare o țară 
osebită, ale căreia afaceri sunt conduse de un 
tberniu instituit de Imperatul și compus din 
membri cu un Guvernator în frunte; el are 

1 comandant militar deosebit, și în urmă se in- 
tue, după cererea statelor, în Viena o conce
de aulică Transilvană.
Această Transilvanie scăpată de sub stăpânirea 
rcească nu are nici o legătură organică cu 
igaria, ei face parte, în tocmai ca Ungaria, 
n marea Imperăție apuseană.
Așa remâne Ardealul pană în (jilele noastre, 
pragmatica sancțiune Carol VI. se leagă în 

unele seu și al urmașilor sei, că Ardealul nu 
e nici odată să fie împreunat cu vre-o altă 
ră. DapăȚce Napoleon I. desființează sfînta 
îperăție Romană, Ardealul face parte din marea 
îperăție Austriacă.
De la anul 1700 posițiunea Ardealului față 

. țerile de dimpregurul lui trece cu toate aceste 
in o mare schimbare.

Va urma).

AN USCA
de

Amintire de pe țermul Rinului
(Urmare)

La ceasul convenit trecui Rinul, și prima fi- 
ță, pe care o întâlnii pe țerm, era același 
iețel, care venise dimineața să me găsească, 
ireacă me așteaptă.
— Din partea D-rei Anușca, îmi ijise el șop- 

îd și-nu dete un răvășel.
Anușca ine vestea, ca locul întâlnirii era schim- 
t. îmi spunea să fiu într’un ceas și jumătate 
1 la capelă, ci la d na Luise ; trebuiam să bat la 
șă, să intru și să urc trei caturi.
încă o dată? me întrebă copilașul.
Da, îi respunsei și me îndreptai de-a lungul 

rinului. N’aveara destul timp înaintea mea sa 
e întorc acasă, și nu voiam să rătăcesc prin 
rade. După zidurile orașiului se ’ntindea o 
ădinița cu un joc de popiei acoperit și cu mese 
mtru beutorii de bere.
Intrai.
Mai mulți Germani în verstră jucau la popiei, 
lele se rostogoleau cu sgomot și din timp în 
np se ridica un murmur de aprobațiune. O sluj- 
cuță frumoasă, cu ochii umflați de plâns, îmi 
luse o cană de bere. O privii cu băgare de 
ama; ea se întoarse de-odată și se depărta.
— Da, da jise același timp un burghez 

intecos, cu obrajii rumeni, Aenchen o astăzi 
re supărată. Logodnicul ei a fost luat la oaste,
privii din nou ; ea se retrase într’un colț și-și 

:cunse fața în mani; lacremi îi cădeau încet 

între degete. Cine-va ceru bere; ea îi aduse o 
cană și merse să-și ia locul de mai nainte. 
Această durere mută ine atinse; me pusei să 
gândesc la întrevederea ce nie aștepta, dar eram 
neliniștit, trist.

Nu cu inima plină de nădejde me duceam la 
acea întâlnire; nu trebuiam se ine las pradă 
bucuriei unei dragosti împărteșite; trebuiam să 
me țiu de cuvânt, trebuia să împlinesc o datorie 
grea. <Nu trebuie să șuguești cu dinsa» și aceste 
vorbe ale lui Gagin ’mi străpunseseră inima ca 
o săgeată. Totuși erau trei cjile, în această luntre, 
pe care o luau valurile, eu eram chinuit de o 
sete de fericire. Puteam s’o satisfac și nie co
deam, respingeam această fericire, datoria mea 
îmi (jicea s’o resping... Această putință era așa 
de neașteptată, încât eram tulburat. Anușca ea 
însă-și, cu capul ei arzător, trecutul ei, cu creș
terea ei; Anușca, această ființă seducătoare, dar 
ciudata, mărturisec că ine speria. Aceste simți- 
mine se luptară mult timp în mintea mea..

Momentul fixat se apropia. Nu pot s’o iau în 
căsătorie, îmi <)isei în sfirșit; ea nu va ști că 
am iubit-o.

Me sculai, pusei un tftaler în mâna bietei 
Aennchen (ea nici nu-mi mulțumi măcar) și 
ine îndreptai spre casa d-nei Luise.

întunecimile serii se respăndcau în aer și de
desubtul cerului întunecat se întindea o fâșie 
lungă rumenită de amurg. Bătui încet în ușă; 
ea se deschise îndată.

— Pe aci, îmi (fise o voce hârbuită, sunteți 
așteptat.

Făcui câți-va pași pe dibuite; o mână osoasă 
îmi apucă mâna.

— Ești d-ta Frau Luise? întrebai.
— Eu sunt, frumosule tîner.
Bătrâna ine făcu să urc o scară foarte îngustă 

și se opri la al treilea cat. Recunoscui atunci, 
la slaba lumină, pe care o ferestruică lăsa sa 
o pătrundă, fața sbrâcită a bătrânei. Un surîs 
răutăcios și dulceag îi deschise gură fără dinți 
și făcea să rânjească stinșii ei ochi. Ea îmi 
arăta o uscioară. O împinsei convulsiv cu mâna, 
intrai și o închisei cu putere după mine.

XV

Odăița, în care mă găseam, era întunecată și 
rămăsei cât-va iimp nainte de-a zări pe Anușca. 
Ea ședea, îmbrobodită cu un șal mare, lângă 
fereastră, capul întors și aproape ascuns ca o 
pasere speriată. Respirația ei era neliniștită și 
ea tremura. Me simții cuprins de o mila adâncă 
pentru dânsa. Me apropiat, ea întoarse și mai 
mult capul,— Ana Nicolaievna, îi (jisei.

Ea se îndreptă de-odată și vroi să me pri
vească, dar nu îndrăsni. Ii luai mâna; era rece 
și remase nemișcată într’a mea, ca și când viața 
s’ar fi retras dintr’ensa.

— Am vrut,... începu ea, încercând să zîm- 
bească; dar buzele ei palide nu-o ascultară. Am 
vrut... Nu, cu neputință, adăugă ea și tăcu. Gla
sul ei, într’adever, se stingea Ia fie care vorbă.

Me aședai lângă densa.
— Anna Nicolaevna, repetai eu, fără a putea 

vorbi mai departe.
Urmă o tăcere. Țineam mereu mâna ei într’a 

mea, privind-o. Ea era mereu aplecată; respi
rația îi era foarte repede; își mușca. încet buza 
de jos pentru a nu plânge, pentru a opri laere- 
mile, care se rostogoleau din (ocln... O pliveam 
mereu; era îritr’o nemișcare așa de streină ori
cărei împotriviri, în cât fui adânc atins.

S’ar fi <jis, că s’a aruncat zdrobită de oboseală, 
pe acel scaun, de unde nu se urnea.

Credeam, că mi se rupe inima.
Anușca, îi «lisei încet.
Ea ridică încet ochii asupra mea... Oh! pri

vire a femeei, care începe să iubească, cum să 
te descriu ?... Ei se rugau, acei ochi; ei expri
mau încrederea, neliniștea, lăsarea în voe. Cu 
neputință de a me împotrivi. Me aplecaiu pe 
mâna ei... Un sunet tremurător se au^i( care 
seamena cu un plâns înăbușit, și eu simții pe 
perul meu atingerea ușoară a unei mâni, care 
tremura ca o frunză. Ridicai capul și zării fața 
el. Cum era de schimbată! Acel aer de teamă 
se risipise; privirea-I se perdea și me atrăgea 
cu densa: buzele ei se deschiseră puțin, fruntea 
ei avea albeața marmurei și șuvițele perului ei 
orali date îndărăt ca și când le-ar fi suflat 
ventul.

s‘ c> (Va urma)

DIVERSE
De ce se supără ?

Omul mincinos crede că toată lumea e ca 
dînsul. Dar crede tot odată, că are dreptul 
«s’o tragă de coadă» și el, și cu toate astea 
se supSră când i-se pare că și un altul «a 
tras-o de coadă». Ajunge câte-odată însă să-î 
«tae coada de tot», când i-se pare lui că 
cine-va a lungit-o.

Așa bunăoară, nu știm pentru ce, din bun 
senin, Pester Lloyd își face supărare, «jicând 
că d-1 ministru Al. Lahovary rSspumjend in
terpelații d-luî Sturdza, ar fi <jis, că un ames
tec al guvernului român în afacerile interne 
aJe statului vecin, ar fi poate chiar în contra 
dorinței unei mari părți a Românilor din Ardeal, 
pe când noi știm că d-1 Lahovary a <jis nu" 
mai că e între românii ardeleni un partid 
moderat, eare ar putea să ne desavueze și să ne 
întrebe, de ce ne amestecăm in afacerile lor.

Dar o nemărginit de mare supărare a pri
cinuit farului mai-sus pomenit cartea lui 
Flourens despre Alecsandru III, în care auto
rul vorbind despre Unguri, spune că dânșii, 
sunt conjurați în contra ordine! europene, niște 
neastîmperațî perfizi, care înscenează fel de 
fel de neajunsuri între popoarele balcanice, și 
dețin Românilor Transilvania, și altele și altele.

Ce să-ifaci omului dacă se supară?... O să-I 
treacă!...

Un prinț bavarez ca doctor
D-r. în medicină Ludovic Ferdinand prin

cipe de Bavaria a publicat de curând în No. 
50 al revistei «Archiva germană pentru medi
cina clinică», un studiu științific: «Adaus la 
etiologia și patologia pleuritei». Prințul doc
tor a urmărit, și a studiat 23 de cașuri de 
aprindere de peliță de piept, din punct de ve
dere clinic bacteriologic și terapeutic, scoțînd 
conclusiuni foarte puternice. Numai un spe
cialist poate judeca munca și osteneala ce se 
recere pentru un ast-fef de studiu. Prințul au
tor e în vîrstă de 34 de ani. El e fiul prin
cipelui Adalbert, mort la anul 1875, nepotul 
principelui-regent de Bavaria, și e însurat de 
la anul 1883 cu infanta de Spania Maria de 
Paz. Ca și unchiul sefl, principele Carol Teo
dor, mai bgtrân de cât dentul cu douS-^eci 
de ani, principele Ludovic Ferdinand s’a ocu
pat cu mult <jel de studiul medicine!.

--------------------cx^OO^OOCX»-------------------



DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERĂ
Ședința de la 8 Decembre 1893

Discuțiunea adresei, începută eri, continuă.
Vorbește mai întâi ii d. M. Balș, membru al 

partidului conservator. Acesta susține, că toate 
acusările aduse în precedenta ședință guver
nului de d. N. Fleva sunt neîntemeiate; parti
dul conservator a făcut reforme de cea mai 
mare însemnătate în țara, și a mântuit finan
țele de ori-ce fluctuațiune primejdioasă. In ce 
privește chestiunea națională, oratorul iarăși gă
sește, că partidul conservator nu e indiferent. 
In ori-ce cas d. Balș exprimă simpatiile sale 
pentru Românii din Ardeal, a cărora existența 
este pentru noi o chestiune de viață. Opresiu
nea sub care ei zac, nu poate mări simpatiile 
noastre pentru Austro-Ungaria, și pentru toate 
puterile care vor pacea. Oratorul termină de
clarând, că puțin interes are faptul, dacă guver
nul va respunde sau nu asupra acestei cestiuni, 
lucrul de căpetenie este, ca durerea, pe care ne-o 
inspiră opresiunea ungurească, să pătrundă în 
popor și să-i deștepte simpatiile.

Dupe d. M. Balș iea cuventul d-l. Gr. Peu- 
cescu. Intr’un lung și foarte amănunțit discurs, 
în care d-sa reamintește toate preschimbările și 
combinațiunile întâmplate în partidul conser
vator de la 1888 până astă-eji, d. Peucescu își 
precisează situațiunea sa de antagonist al ac
tualei formațiuni guvernamentale, în care d-sa 
nu vede nici o armonie, ci o continuă luptă 
surdă, între junimiști și conservatori. Despre 
d. Carp în special d. Peucescu vorbește foarte 
lung, pentru a dovedi că șeful junimiștilor este 
și reacționar, și anti-naționalist. I). Peucescu 
termină, cerend partidului conservator să se re
tragă de la putere, pentru ca nu curn-va să se 
transforme într’o clientelă de feciori de boeri, 
eeea-ce adi e pe cale să se întâmple.

D-nii L. Catargiu și C. C. Arion răspund 
d-lui Peucescu, istorisind aceleași lucruri ca și 
d-sa, însă în mod favorabil guvernului.

La 6 și juni, ceasuri ședința se ridică.
---------------------OOOO^OOOO--------------------

GENERALUL CERNAT

Am comunicat în numerul de ieri știrea des
pre încetarea din viață a Generalului Alexandru 
Cernat, comandantul oștirii române in resboiul 
de independență.

Generalul Cernat s’a născut la Galați în anul 
1828, era deci numai de 65 ani. In anul 1851 
a intrat în armată și la 1873, după un serviciu 
de 22 ani, a fost înaintat general de brigadă.

La 1877, când oștirile rusești au intrat în 
țară, ca să treacă spre Dunăre, Generalul Cernat 
era ministru de resboiu, ear după ce armata 
română a intrat și ea în acțiune, reposatul a 
primit comanda trupelor din fața Plevnei. După 
căderea Plevnei Generalul Cernat a fost înaintat 
general de divisiune, iar la 1891 a fost pus în 
retragere.

--------------------oOOO^OOOo------------------- -

ULTIME 8RFORMAȚIUNI
D-l Tache Ionescu va depune la Cameră în 

curând un proect de lege pentru acordarea unei 
pensiuni viagere d-lui Dr. Assaki, care se află 
bolnav la Noisay, în Franța.

Eri camera a votat un credit de 10,000 de 
lei, pentru a se face o înmormântare națională 
generalului Cernat.

-©■

Citim în Gazeta Ttransilvaniei, singura gazetă 
politică românească ce mai apare în Ardeal, că 
în <Jiua de Sf. Nicolae s’a înmânat membrilor 
din comitet aflători în Sibiiu actul de acusațiune 
în procescul ce s’a intentat contra lor pentru 
Memorand. Afară de membrii comitetului, sunt 
acusațî încă patru Români, pentru-că au răs
pândit Memoradul. Pertractarea e fixată pe <Jiua 
de 23 Ianuarie 1894 înaintea juriului din Clușu.

Pe 23 Ianuarie st. n. 1894. Au fost citați cu 
totul 29 inși înaintea Curții cu jurați.

Proectul de budget al cheltuelilor ministe
rului de finance pentru esercițiul 1894—95 se 
presentă în cifra totală de 25,424,325 lei avend 
un spor de 1,554,630 mai mult de cât anul 
1893—1894.

S’a împărțit la Cameră proectul de lege pen
tru acordarea recunoașterii de cetățean Român 
d-lor Al. I. Hodoș, Parhon loan, Ulpiu Hodoș, 
Vlad I. Beloiu, Ioan I. Popeea, toți Români din 
Transilvania,

♦
Clubul liberal și cercul agricol au arborat dra

pele negre.
•>

Cu privire la suprimarea Tribunei și a Foaei 
Poporului, o corespondență, pe care Gazeta Tran
silvaniei o primește din Sibiu aduce următoarele 
amenunte importante :

Procesul s’a făcut, pentru că d-l Eugen Brote 
n’ar fi fost anunțat ca editor proprietar al nu
mitelor foi. Totuși, când d-l Brote a cumperat 
institutul tipografic, s’a făcut arătare despre a- 
ceasta fișpanului, ear acesta procuraturii su
preme din Cluj,7 că Eugen Brote este proprie
tarul și tot odată editorul-proprietar al foilor. 
Procuratura supremă a luat notiță despre aceasta.

Judecata s’a făcut în taină pe <Jiua de 4 De
cembre, și citațiunile s’au înmânat, în «lina de 
1 Dec., d-l ui advocat Al. Szănto, care a fost 
numit anume din oficiu curator-aperător pentru 
E. Brote, iar celorlalți și anume d-lui I. Mol
dovan, redactor al Foaei Poporului, d-lui Cor
nel Scurtu, redactor al Tribunei, și d-lui loan 
Popa Necșa, ca editor responsbil, le-au înmânat 
citările numai la 3 Dec., târejiu seara.

In procesul Foaei Poporului d-l Brote a fost 
osândit la 500 fi. amendă și 60 fi. cheltueii de 
judecată, eventul 46 (Jile de temniță, și s’a or
donat totodată încetarea foaei imediat.

In procesul Tribunei, cu toate că apărătorul 
Szănto a protestat contra violării de lege comisă 
prin fixarea procesului, și a declarat că refusă 
de a fi apărător, Tribunalul a dat sentență prin 
care a obligat pe Szănto să stea față, și apoi 
a osândit pe d-l Brote la 500 fi. amendă și 
60 fl. cheltueii, și a ordonat imediat încetarea 
foaei, dând mementan ordin căpitanului orășe
nesc, se grijească, ca se nu se tipărească nici un 
numer de-oare-ce apoi pe el îlface raspuijetor. 
Judecătoria promptă voind a fi sentința lunga, 
precum e, a fost în stare a o înmâna lui Cornel 
Scurtu, redactor responsabil, deja la 5 dec. des 
de dimineață.

<■
Astă<ji se va face la Nizza îmbălsămarea cor

pului generalulni Cernat și mâne cadavrul va 
fi pornit în țară, unde, i se va face o mare ce
remonie de înmormîntare.

D. Ioan Rusu, redactor la Tribuna și care ’și 
face închisoarea la Szeghedin, a fost dus eri sub 
escortă la Cluj, unde se vor judeca mâne proce
sele ce i s’au intentat pentru un articol scris în 
Tribuna și pentru un altul scris în Foaia Po
porului.

Alegerea unui episcop în locul episcopuli 
de Argeș, ales Mitropolit, fixată pe mâne, s' 
amânat până după terminarea în Cameră a di 
cuției răspunsului la Mesagiul Tronului.

Aseară pe la orele 6 jum a isbucnit un ma: 
foc la Galați, la fabrica de petrol a d-lui Mois 
situată între șoselele Reni și Brateș. Focul 
început din nebăgarea de seamă a unui lucrate 
care a umblat cu lampa pe lângă păcură.

A ars un rezervoar de păcură, care era as 
gurat.

întrunirile publice ale liberalilor promit a 
monstre.

Se vorbește, că orarorii, între altele, vor ațin; 
și cestiunea națională.

Această hotărîre au luat’o în urma indignai 
și revoltei ce aii cuprins inimele tutulor Rom 
nilor, când j ustiția maghiară, orbită de șovinis 
a tras în judecată intreg Comitetul național 
și a suprimat cele deue focare ale românismul! 
«Tribuna» și «Foaea Poporului».

Inventariaroa averii defunctului Episcop < 
Buzeu s’a,început sâmbătă și până acum s’a 
găsit 20.000 lei în efecte rurale 5%, 42.3C 
lei în argint și bilete de bancă, 249 lire tu 
cești, 883 napoleoni, 179 coroane germane, f 
galbeni, 19 imperiali și 51 lire sterlinge.

In o ladă vechia s’au mai găsit: 10.000 1 
în bonuri urbane Iași; 13.000 lei urbane Bi 
curești, 23.297 lei argint și bilete de bancă, 1 
lire sterlinge, precum și mai multe cupoane.

Inventariaroa va continua și mâne Vinei 
cânp e probabil că se vor găsi mai mulți ban 
încăținend seamă de modul în care era păstra 
averea ce a fost găsită la deslegarea casei de 
fundului.

In fie-care colț din casă se găsea câte n 
fișic de napoleoni sau lire turcești și, căutâi 
du-se bine peste tot, se crede că se vor gă 
și alte sume ascunse.

♦
D-l C. Dumitrescu-Iași a fost numit director i 

Bihliotecei Statului în locul Părintelui Simec 
Popescu, demisionat.

Eri pe la orele 91/., a. m., femea Anica ? 
Tabacu, in etate ca de 80 de ani, care era ași 
Țață în asilul săracilor, s’a găsit moartă. Cădi 
vrui s’a transportat la Morga orașului.

La Silistria s’a prins o bandă de trei tîlhari 
care au făcut nenumărate omoruri în Dobroge! 
Tot acești tâlhari sunt cei care au torturat 
ucis pe un sătean din Gârlița județu Constanți 
și care pe femeia acestuia au tăiat-o cucuțitel 
spre a o forța să le spuie unde are banii ascunș

De asemenea s’a prins și în Tulcea un tîlha 
cunoscut sub numele de Manole, care a facr 
mai multe omoruri și a stat în mai multe rîr 
duri în ocnă.

ULTIME TELEGRAME
Agenție Pomană

Belgrad 8/2o Decembrie.—Starea d-lui Ris 
ticî, care sufere de rematism s’a îmbunătății 
Nu este nici un pericol.

S-. Petersburg 8/2O Decemvrie. — Legea pri 
vitoare la garanția propietăților țeranilor î 
contra uzurii va fi publicată pe la mijlocul li 
Ianuarie; Legea va îmbrățișa 47 guverne 
mente din Rusia din Europa. Guvernementeli 
Balticii și Polonieî sunt excluse.

Belgrad 8/20 Decembrie. — Skupștina v 
discuta în ședința viitoare tractatul comercia 
cu Rusia. Comisiunea a rectificat budgetul.

Respundător pentru redacție Ion Slavici.
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DOUE VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT
Awend peste 400 de tablouri!! — Ou preț de IO lei

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

Depus spre vânzare numai lajibraria I. V. SOCEC.

MAȘINI NOUI
DIN FABRICA

i'

DIN

PARIS

J— .

PESTE 30,000 MATRIȚE ORIGINALE 
X>B DIFERITE CARACTERE

LATINE, GERMANE, RUSE, BULGARE, GRECE, EBRAICE

MATRITE ORIGINALE
DIN

AMERICA 
FRANȚA 

GERMANIA
SI

ITALIA

II
1^

( rUUKITURI COMPLECTE PENTRU INSTALAȚIUN1 NOI DE STABIUMENTE TIPOGRAFICE

f NOTE MUZICALE ȘI UTERE CYRILICF PENTRU CĂRȚI BISERICESCI 
\ /-__________

COLECȚIUNI NOUI DE ORNAMENTE

s șT1

BOGAT ASORTIMENT IN LITERE 3 Sz>E J

FANTEZIE, TITLURI, CALIGRAFICE, GOTICE, FLORATE, etc. etc. j

C L I Ș E R I E
ULTIMUL SISTEM IN METAL SI GALVANOPLASTIE 5

LINII DE METIL, TĂIATE SISTEMATIC )

REGLEȚl, QUADRAȚI ȘI TOT FELUL DE ALBTTURl <

Prețurile Stabilimentului sunt cu 25 ’/„ mal eftine de cât ale tuturor fabricilor din streinătate, osebit £ j 
j de spesele de vamă ți transport. ■

K3* Se primește In schimb material vechia cn prețuri avanîagiose *g3J | Kg* Condlțlunl favorabile Iu plăți -gaj '

!* f♦
1
1
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B. D. ZISMAN
DEPOSITARUL GENERAL DE LA

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

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

I^AȘIRE DE 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 
mal apreciate în streinetate! Mers ușor! Eleganță complectă! Cea mai mare soliditate!

VÎNZARE ÎN RATE “SăQ 5
Cataloge și intormațiuni GRATIS și FRANCO, rugând a comunica ce anume voiți să cumpărați. zh
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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.

Bucurescl. — Tipografia și fonderia de litere Th. Basilescu, Bulevardul Elisabeta 111.


