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inimi be©L.
Părintele Dr. Vasilie Lucaciu zace uitat în o 
uniță de la Pesta, în vreme-ce familia îi este 
ipită în done țerî. D-l Septimiu Albini și d-1 
lolae Roman zac în țemnița de la Seghedin, 
vreme-ce loan Rusu Șirianul a fost ridicat 
acolo și dus la Cluj, ca să i se croiască 
ie pedepse. »Tribura« și »Foaia Poporului« 
fost suprimate. întregul comitet al partidului 
ional român de peste Carpați, doue-feci și 
ie de fruntași români sunt chemați pe 
ica de acusați, ca să fie osândiți fără de ju- 
ată!
3î! Puțin ne pasă! Care cum îșî așterne 
are să doarmă! Cine ca dânșii face ca den- 
pate!
)a! Părintele Dr. V. Lueaciu are inse câți-va 
iteni, care se simt răniți de nedreptatea ce 
a făcut iubitului lor.
)-niî Septimiu Albini și d-l N. Roman au și 
jâți-va prieteni, care de asemenea se simt 
iți. loan Rusu Șirianul e unul dinti’e Șirienii 
tiți pentru inderetnicia lor, a cutrierat pă- 
îtul locuit de Români, a întemeiat »Foaia 
>orului«, care în primul an a ajuns la fiOOO 
abonați, și va fi având și el pe ici pe colo 
s un prieten, care nu se simte mângâiat in 
etul lui. »Tribuna« e fiarul, care i-a des- 
■țit prin o lucrare de f ece ani pe Români; 
fi având și ea prieteni, care nu se bucură, 
aia Poporului* a fost un adevărat organ al 
orului, care din coloanele ei a luat singura 
iă sufletească ce i s’a dat pân’acum, ear 
orul sunt oameni, care sunt mâhniți, când 
nâhnesc. Comitetul partidului național, în 
fit, sunt oameni cu trecere mare și largă, 
;are cu ceata lui de aderenți devotați.
'acă dar puțin ne pasă de durerile fraților 
ri, tot ar pute să ne pună pe gânduri mâh- 
a lor obștească.
aci, vorba știută, chiar proști să fie »cei de 
olo«, sunt oameni și sunt mulți.
ând oare s’a mai întâmplat, ca șefiii unui 
id constituit în mod legal, representanții 
visați ai unui popor să fie trași în judecată? 
Roma în timpul resboaielor civile? La Paris 
impui revoluțiuniî ? Da? s’a mai întâmplat 
urea cam așa cc-va, — dar cei citați nu 
presentat de bună voie, ci ori aii fost tî- 

cu de a sila, ori aii fugit, ca să-și caute 

vre-un alt punct de concentrare. Căci nu poate 
un popor să primească de bună voie umilirea 
de a vede pe representanții lui pe banca de 
acusați. Românii de »din colo« vor trece, țiind 
seamă de marile interese ale neamului, și prin 
umilirea aceasta.

Nu e înse prea mare jertfa? Nu ne temem, 
că ei, provocați mereu, loviți mereu și lipsiți 
în cele din urmă și de conducătorii lor, își vor 
perde răbdarea și bunul cumpăt?

Sunt grele filele, prin care trecem !
Grele pentru unii, nu înse pentru toți.
In vreme ce unii se frementă, ca să afle chip 

și mijloace spre a domoli spiritele ținând calde 
inimile și tare credința de isbândă în suflete, 
alții fac haz și chef și zeflemele.

Rugăm pe cititorii neștrii să dee din toată 
sărăcia lor 15 bani și să cumpere numerul de 
la 10/22 Decemvrie al «Tim/ndm», ca să citească 
comedia, pe care organul oficios al guvernului 
o publica pe prima pagină, la loc de frunte, 
patru mari coloane îndesuite și tipărite cu litere 
mărunte.

Dar cum vrem să țină ei seamă de durerile 
celor vii, când scapă din vedere, că sunt și 
morți între cei luați in bătaie de joc !

«Inimi reci, harfe sdrobite; mici de file, mari 
de patimi...

Da! — da! Domnul B. P. Hăjdeu are drep
tate: Eminescu a lucrat și el Ia a
trăit și el în atmosfera recoroasă, în care oa
menii ca densul numai ca densul puteau să 
simță și să gândească.

Dar să nu fim nedrepți: face fiește-care ce 
poate și vorbește fiește-care potrivit cu consi- 
derațiunea, pe care o are pentru publicul, la 
care se adresează.

Când n’ai argumnte și nu știi ce să fici, 
ori ameninți ori denunți ca’n „Tara", ori spui 
moși pe groși vărsate’n forme triviale.

Ce insultă pentru public! — Ce rușine pentru 
noi Românii afi în viață !

SUPRIMAREA „TRIBUNEI*
ȘI A

„FOII POPORULUI44

In Ungaria avem o lege de presă, care se 
întemeiază pe principiul garantării libertății 
presei. Presa maghiară se și folosește în mă
sura cea mai largă de această libertate fără 
ca să fie supărată de vr’o autoritate adminis
trativă saii judiciară. In Transilvania, care, 
după uniunea ei forțată cu Ungaria, a încetat 
a mai fi o provincie autonomă a imperiului 
habsburgic, legea de presă a Ungariei cu tote 
acestea n’a fost introdusă, ci s’a pus în vigoare 
o ordonanță, numită „patentă", care s’a dat 
încă la anul 1852 de guvernul absolutist™ aus
triac. Această ordonanță era, atunci când s’a 
plăsmuit, o măsură escepțională, dar astă-fi I 
Ea dă în mâna autorităților o putere discre

ționară. Pentru ori-ce tipăritură, fie carte, fie 
broșură, fie gazetă, fie afiș s’au ori ce fițuică 
tipărită, autoritatea e în drept a urmări nu 
numai pe autor, zețar și tipograf, ci și pe toate 
persoanele ce le-au stat acestora în ajutor, fie 
direct s’au indirect.

„Institutul Tipografic", acest atelier tipo
grafic român, din care a eșit Tribuna, Foaia 
Poporului, Memorandul și Replica a avut — 
se înțelege—foarte des ocasiunea să facă cu
noștința cu mesurile draconice ale acestei or
donanțe absolutistice. Nu arare ori s’a întîm- 
plat, în decursul acestor timpuri grele, ca în
treg personalul tipografiei și al redacțiunilor, 36 
la numer, să fi fost citați pe rend înaintea ju
delui de instrucție pentru delicte de presă. 
Avem acolo băeți in versta de 12 — 14 ani, 
aplicați ca invețăcei,—între care chiar și Ma
ghiari,—avem servitori, care au să îngrijească 
de curățirea localelor,—la toți li s’a făcut în 
mai multe rânduri onoarea de a sta în fața jus
tiției.

Ce nu poți face cu o asemenea ordonanță, 
mai ales dacă se aplică și cu rea voință ?

De la 1 Iunie 1892, forțat prin împregiurări 
politice, eu am trebuit să devin proprietarul 
aeestui Institut, fondat de mai mulți patrioți 
români și amici ai mei. Ca propietar am sa
tisfăcut tuturor îndatorilor ce-mi impunea le
gea industrială, comercială și ordonanța de 
presă. Nefiind de meserie tipograf, șeful ate
lierului tipografic a primit asupra sa toată 
respunperea, ce se cere prin legi de la tipo
grafii, iar pentru partea fiaristică, autoritatea 
administrativă și judiciară a fost prin mine 
încunoștiințată în scris, care-persoane anume 
sunt respunfătoare pentru pubiicațiuni. Și 
pentru-ca să nu mai fie nici o îndoială, s’a 
imprimat și numele tipografului și a redacto
rului râspunfetor pe fie-care numer al fiare
lor, iar esemplarul ce se trimitea din oficiu 
procurorului purta și iscălitura proprie a re
dactorilor responsabili.

Până astăfi nici una din autoritățile ungu
rești n’a discutat aceste mesuri. Autori și 
redactori au fost improcesuati, judecați și 
condamnați, ba mai pe urmă și șeful atelie- 
ru’ui tipografic, d. Popa-Necșa, a fost, pe 
lângă autori și redactori, tras Ia respundere, 
a fost și el improcesuat, judecat și condam
nat la temniță și la amende în bani. In vara 
acestui an a fost ridicată întreaga redacție 
și băgată în temniță și amendată în bani.

Dar se vede, că prin toate acaste ordo
nanța absolutistică n’a fost încă «pe deplin 
aplicată.» Acum, după fece ani ai persecu- 
țiunilor continue, se află, că nici proprietarul 
tipografiei și al fiarelor n’are voie să se misce 
din Sibiiu, deși în textul «patentei» în zadar 
ai căuta după o asemenea disposiție. Fără a 
admonia pe cei interesați a intra în «lege», 
se iau cele mai aspre mesurî ce se pot lua și 
se suprimă aparițiunea fiarelor.



Modul cum s’a întâmplat această suprimare 
merită a fi și el relevat.

In 16 Decembre nou a. c., la 6 ore seara, 
mi s’a înmânat prin Consulatul austro-ungar 
de aicî o citație maghiară, ca să me înfățișez 
tot in 16 Decembre nou, dar la 8 ore di
mineața, la judecătoria de ocol din Sibiiii. 
Pe citație se gășăsc cuvintele maghiare neîn
țelese de mine: «A Tribuna roman ujsăg tu- 
lajdonossa». Am ghicit, că trebue să fie vorba 
de vre-o nouă persecuțiune contra Tribunei. 
Dar chiar să fi înțeles bine citația, aveam eu 
putința fisică de a me înfățișa sau a me îngriji 
de o substituție la termen, după ce am fost 
încunoștiințat după termen ? Cu toate acestea 
procesul s’a desbătut și judecat în lipsa mea. 
Și pentru ca totuși să albă umbra unei jus
tiții, judecătoria s’a îngrijit, ca interesele mele 
și ale poporului românesc să fie susținute și 
apărate prin un curator absentis, care a fost 
prevScjut de singurul și unicul advocat ungur 
ce se află printre cel trel-cjlecl advocațî sibiienl. 
Procurorul din Sibiiii, — un german, — a fost 
înlăturat și el în această afacere, și a venit 
procurorul din Cluj în persoană pentru ca să 
susțină acusația. Sentența de suprimare se 
aduce, se dictează și amende mari în bani 
și să și esecută numai de cât. de și sentența 
e apelabilă.

Aceasta e juctiția, căreia îi suntem supuși 
noi Românii din Ungaria «liberală» !

Eugen Brațe
București, 8,'.,0 Decembre 1893.

Scrisori din Ardeal
Chiar în aceste qlile, pe când frații redactori 

de la «Țearas intervivau pe d-1 Horvâth, și 
puneau la cale cestiunea Românilor din Tran
silvania și Ungaria, procuratura din Cluj în
cepe o nouă goană contra membrilor comi
tetului partidului național, 25 la numSr, apoi 
contra redatorilor Tribunei și a Foaei Popo
rului, precum și contra deosebiților colabo
ratori și corespondenți aî acestor fol. Adăo- 
găm la această frățească dragoste ungurească 
Seghedinul, unde gem în nemiloasa temniță 
de fapt toți membrii redacțiuniî Tribunei.

Eî, care vorbesc de pace, înfundă temnițele 
cu noi, ș’apoî farisese dulcea înfrățire cu noi. 
Dacă el pace voesc, atunci, lucru de sine în
țeles, eî poartă vina politicei greșite, în care 
a ajuns această nefericită țară.

Frații noștri din România să nu se lase 
seduși a crede că Românii din Transilvania și 
Ungaria sunt causătoriî prăpastie! dintre Un
guri și Români.

Nu, nici decât nu 1
Să facem un mic tablou al situației.
Ungaria ca stat poliglot, nu este numai a 

Maghiarilor, și nu numai Maghiarii aii dreptul 
să conducă destinele acestei țerî. Pentru aceea 
însS, ferească D-<jeiî—căci ar fi crimă—a de 
nega dreptul acesta Maghiarilor. Eacă ct au 
făcut, și ce fac :

Au alcătuit o lege poreclită a «naționali
tăților» pe care lege începând de la miniștri 
și până la cel din urmă notar o calcă și o 
desconsideră ;

Au alcătuit o lege pentru învățarea limbii 
maghiare ca studiu deobligat pentru toate
coaiele poporale;

Ș

Au alcătuit legea pentru școalele medii, în 
care cuvîntul maghiarisare sună în tot para
graful 11...

Au alcătuit legea pentru asilele și grădinile 
de copil, în puterea căreia copiii de la 3 ani 
sunt răpiți de la sînul mamelor și siliți a 
întortoca cuvintele neînțelese unguresci. Ba 
fnmoralul acestei legi stă în acea, că este es- 
chisă cu totul învețarea de rugăciuni.

Au adus legea pentru salarisarea învățăto
rilor, nu cu scopul de a ajutora și ameliora 
starea materială a învățătorilor, ci pentru a 
maghiarisa învâțămîntul și a astrînge pe na
ționalități ca pre banii lor să se maghiari- 
seze.

Astăcjl sunt pe masa deputaților cele maj 
periculoase trei proiecte de legi, între care 
proiectul o lege pentru căsătoria civilă este 
cazanul, în jurul căruia urlă cetele jidano-hu- 
nice în nedejdea, că acolo se vor contopi în 
nația ungurească toate naționalitățile (10 mi
lioane suflete) din patrie.

Dar ce ? Ne și îngrozim a enumera sumede
nia de legi, care de care mal înfiorătoare, așa 
că de multe ori esclamăm: pentru acea merg 
râu afacerile publice în Ungaria, pentru-că le
gile și ordinațiunile aduse sunt unilaterale și 
rele.

Stând ast-fel lucrurile, nu este nici o mirare 
că nici într’un stat european nu se pomenesce 
o nemulțumire mal mare ca în Ungaria.

Ce resultă de aici ?
Nici mai mult, nici mal puțin de cât aceea, 

că politicii maghiari, care au dat probe de ne- 
capacitate politică să se retragă si se facă 
loc tutulor naționalităților, ca așa toate în 
bună înțelegere și armonie se scoată patria 
din înfundătura, în care o-au băgat scurt ve- 
cJStoril actuali politici maghiari.

Când aceasta se va efentui, atunci va fi o 
perfectă pace în Ungaria și Transilvania. Ear 
aceasta poate fi și fără înfrățirea cu Maghiarii. 
Aceasta poate fi . . . și fără ca guvernul ma
ghiar sau Casina Magnaților din B.-Pesta să- 
’șî trimită colindătorii prin Bucurescî.

Și mal cu seamă ar trebui, ca guvernul ma
ghiar să nu întindă mâna bărbaților politici 
din România pe contul spatelor noastre a a- 
celor trei milioane de Români de aci..!!

Acesta e glasul tuturor Românilor din coace 
de Carpați și de la aceste păreri nu ne vom 
abate de dragul nimerui.

I. M.

,.Chestia ardelenească" îq Senatul român
Coresp. din București a (Rarului Pester Lloyd’

12 Decembre, 1893.

De nenumărate ori am atras stenția, că pri
cina duratei agitațiunilor românești din Tran
silvania trebue căutată în împărtășirea de către 
oposîțiunea liberală-națională din Româna a 
dorințelor și aspirațiunilor partidului național 
român ardelean, de care partidul din România 
să folosește ca de un mijloc, spre a-șî putea 
reîmprospăta popularitatea subțiată. Discursul 
de alaltăerî al șefului partidului liberal d-1 
Sturdza înse, a atras atențiunea și in cercu
rile care sunt obișnuite șă nu socotească un 
discurs din oposițiune în luptele parlamentare, 
decât ca espresia vederilor personale ale inter- 
pelatoruluî. Căci d. Sturdza nu este numai un 

om de partid ; ba ce e mal mult, el este co 
ducătorui unul numeros grup politic, care a 
piră să ajungă la guvern. Acest partid ori c 
ar fi de degenerat și descompus, amintirea ir 
ritosulul bărbat de Sțat al României, Io 
Brătianu, îl servește ca foae de mistificație 
adevărului. Socotind acusarea, cu care a împ 
vărat conducătorul partidului național-libei 
pe guvernul român, —■ că și-a nesocotit c 
toria chiar față de regatul român, neave 
ținuta ce-i incumbă, față cu «Românii arc 
lenî subjugați», ceea ce este o datorie naț 
nală, — vedem, că avem a face cu o declarații, 
care merită să fie cercetată cu deamănunt 
spre a putea cunoaște tendențele politice 1 
ționale ale oratorului și ale partidului seu.

D-1 D. Sturdza a luat ca punct de plec; 
al declarațiunilor sale relative la așa num 
chestie română transilvaniară, relativ la pc 
țiunea partidului său față de mesagiu și adr< 
de răspuns, teza, că întărirea națiunii romi 
din țerile învecinate este condiție neapăr. 
pentru existența României. Dar în loc d< 
îndrepta această frasă, căreia nu-î lipsește 
fel de miros de iredentism, în contra Rus 
care mută pe Românii din Basarabia in n 
locul întinsei împărății, și pedepsește ca 
licte politice importarea de cărți și qhare 
mâneștî, șeful oposițiuniî liberale s’a îndrep 
esclusiv în contra Ungariei, ca să poată pi 
întrebarea, dacă e permis de a privi cu in 
ferență pe conaționalii români de sub sc 
trul coroanei ungare supuși unei «tractări b 
tale». Asupra întrebării ce î-a scăpat fără v 
că adecă i-ar fi cu putință oare României 
intervină în această cestiune, foarte ințel 
țește, Dumitru Sturdza a remas dator cu 1 
punsul. Dar dorința de a nu să blama sing 
totuși nu l’a împedecat dea face o impu 
țiune guvernului Catargiu-Carp, că nu a imi 
exemplul lui Bismarck, de la congresul d 
Berlin, făcând pe samsarul cinstit între 1 
vernul unguresc și Românii ardeleni. Ba c 
și mal mult: Dumitru Sturdza a ajuns p 
la strania aserțiune, că România trebue 
susțină împlinirea tuturor pretențiunilor pa 
duluî național român din Transilvania, ad 
tând, preabinevoitor, posibilitatea că în ci 
unei satisfaceri a respectivelor pretențiunl 
Românilor ardeleni, aceia ar abdica poate 
atât de mult dorita autonomie.

După aspra îndrumare a »TimpuU 
care stă în legătură cu ministrul de extt-i 
și mal mult a oficiosului junimist Constitu 
naiul, care protestează contra unul discurs 
Iul D. Sturdza, ce a durat o întreagă ședi 
de Senat, nu mal putea fi îndoială, că prer 
mâneștilor tendințe de popularitate ale c 
ducătorului oposițiunel liberal-naționale, li 
va răspunde într’un mod corespunzător de 
banca ministerială. Și în adevăr, în ședi 
Senatului de ieri dup’amiadi s’a și achitat 
ceastă chestiune, cu o asprime și o enei 
care nimic nu mal lasă de dorit și care 
sigur că va fi tăiat pentru multă vreme gu 
cetei șoviniste din oposițiune de a mal ad 
în desbaterile parlamentare așa numita che 
a românilor din Ardeal. Negreșit că Stur 
în fierbintele seu discurs de alaltă-ierl a ; 
sat ministerul, de «incapabilitite». Dar de 
gur că a recunoscut, prin claritatea obiec 
și precisiunea cu care a ripsotat ministrul 
Lahovary acusațiunilor sale privitoare la cl 
tia financiară, economică, și de politică



rtid, că axe a face cu un contrar cel puțin 
aceași forță ca și densul, și că prea-ro- 

îneștile tendințe desveluite de d. Sturdza 
pot să pricinuiască nici o îngrijare, nepu- 

id fi socotite de cât ceea-ce sunt: o ne- 
nie nepericuloasă pentru stat, care nu me- 
ă să fie socotită. Cu drept cuvent s’a ferit 
nistrul de externe de a priimi de bune in- 
■mațiile peste măsură exagerate asupra per- 
:uțiunil românilor din Ardeal, spunend tot- 
ată, că guvernul unguresc a făcut tot po- 
ilul, pentru a împedica, ba chiar și pentru 
□edepsi atacurile contra supușilor săi de 
jionalitate română.
Dacă ar fi însă adeverat ceea-ce susține d. 
irdza, că guvernul unguresc vrea să ma- 
ariseze pe românii de sub dominațiunea sa, 
rebarea că cum s’ar putea împedica una 
asta, ar fi cu mult mal ușor de a fi pusă 
cât de a putea fi respunsă. In ceea-ce 

vește sfatul d-luî Sturdza, de a urma exem- 
1 dat de Bismarck făcend pe samsarul 
stit între Ungaria și Românii ardeleni, a 
puns foarte potrivit ministrul Al. Lahovary 
adică, Bismarck a făcut pe samsarul între 
te independente, pe când aici e vorba de 
amestec în afacerile interne ale unui stat 
lin, ceea-ce ar fi poate chiar în contra do- 
ei unei mari părți a românilor din Ardeal. 
:ă guvernul ar voi să urmeze sfatul d-lui 
rdza, ar trebui să trimită un delegat la 
istrul contele Kalnoky, de la care însă ar 
mi un respuns, în urma căruia, pentru Ro- 
îia n’ar mai remânea de cât, să aleagă 
e o declarație de rSsboiu sau o abdicare 
intervenție. Și într'un cas, și în altul o 
concentrare ar urma neapărat, și ar fi o 
unie de desprețuit din partea unui om cu 
utul lui D. Sturdza, de a lua asuprăși o 
fel de inițiativă. Afirmațiitnea lui Sturdza, 
arin nimicirea românismului de dincolo de 
păți a sunat ceasul din urmă și pentru 
lânia, a combatut-o ministrul Al. Laho- 
r provocându-se la răspunsul ce dădese 
Brătianu lui Cogălniceanu cu ocasiunea 
analoage afirmațiuni a aceluia. Nu vor 

i nici Românii din Ardeal, nici România 
/a pieri. Aceasta o dovedește puterea de 
;tență națională, probată printr’un înde- 
at curs de veacuri. Iar întru cât privește 
■ența dintre Românii ardeleni și guvernul 
iresc, crede ministrul, că poate să-și ex- 
îe speranța, că va succede trecerii patrio- 

cu bună chibzuință atât dintr’o parte 
și din alta, a îndulci legile cari sunt so
te de români de prea apăsătoare, iar pe 
iltă parte să-i facă și pe acești din urmă 
plecați.

jcesul ministrului Avakumovici

;Z</r«d, 21 Decembre. — Aili a început pro- 
l ministrului Avakumovici. Puțină lume, 
acusații sunt de față, afară de d. Kundo- 

eședintele consiliului de stat, d. Velimiro- 
declară deschis procesul contra acusaților 
u violarea conctituției și a legilor. Cererea 
Avakumovici de a se citi oare-care acte 

toare la activitatea tribunalului înnaintea 
liderii procesului, este respinsă.
mare discuție se ridică între președintele 
usații și apărătorii lor în privința recuzării 

a dotii membri ai tribunalul pentru motiv de 
rudenie cu acusații. Președintele a declarat, ca 
tribunalul va decide.

Viitoarea ședință a fost amenată pe Sâm
bătă.

Budegetul Ministerului de resboiu prevede an 
spor de 930,000 de lei asupra budgetului din 
anul trecut.

Proiectul pentru modificarea tarifului vamal a 
fost depus irî pe biroul camerei,

Consiliul județului Dâmbovița a’fost autorisat 
sa se împrumute cu 120,000 lei de la casa de 
depuneri, plătibili în fiece ani, pentru a construi 
armatei teritoriale.

<■
D-l Dr N. Bărdescu s’a numit medic secundar 

la ospiciul Panteleimon, in locul d-lui D-r G. Zoe, 
dimisionat.

■O-
Este vorba să se disolve consiliul comunal 

din Craiova.

O telegramă sosită din Paris adusese ieri trista 
știre, că eminentul doctor și profesor al facul
tății de medicină din București, Dr. Assaki, ar fi 
încetat din viață din causa insuficienței aortice, 
de care suferea de mult timp.

Aflăm cu plăcere, că această veste este inc- 
sactă, Dr. Assaky, de și puțin suferind, este de
parte de a fi așa de grav bolnav în cât să su
combe boalei.

Marele chirurg, profesorul Dr. Billroth, sufe
rind de un catar bronșital a luat un concediu 
de două luni de fiile, î*1 care timp va fi su
plinit la cursurile de la facultatea de medicină 
din Viena prin Dr. V. Hacker, primarul spita
lului «Princesa Sofia», cunoscut în lumea știin
țifică prin nouele metode de operațiuni, publi
cate în diferite reviste.

Guvernul rusesc a fixat ca cel din urmă ter
men sfîrșitul anului viitor pentru definitiva ru- 
sificare a Universității din Jurjew (Dorpat). Ru- 
sificarea institutului politechnic din Riga nu va 
put6 fi împlinită până la anul 1898, din lipsa 
de puteri didactice pentru acest sfîrșit. Tot o- 
dată se pregătește un proect sub presidiul prin
cipelui Wolkonsky pentru reformarea liceelor 
de fete, care proect de lege intenționează de a 
ridica absolventelor dreptul de a urma studiile 
universitare. Afară de aceasta, în liceele de fete 
să nu poată fi primite de cât fete aparținând 
claselor înalte ale societății.

Doue neamuri sunt în Europa, Ungurii și 
Muscalii, care stau la locul lor spre rușinea ci- 
vilisației.

♦
Se știe incidentul întâmplat în Cameră din 

causa depeșii unui sub-prefect ungur, care cerea 
autorităților din București trimiterea la comanda 
de honvefii din Oradea-Mare a caporalului Ca- 
șolțeanu. D. L. Catargiu a luat atunci depeșa 
la sine și a spus, că va cerceta dacă este sau 
nu bine tradusă. Done fiile dupe aceasta, fiiarele 
guvernamentale anunțau, ca din cercetările fă
cute reiese clar, că sub-prefectul ungur nu s’a 
adresat în termeni necuviincioși și că Voința 
Națională a reprodus depeșa falș, în scop de a 
face din această afacere o armă de partid.

Românulu publică în numărul șeii de afii un 

lung articol de destăinuiri asupra modului cum 
s’a făcut ancheta. Ea s’a făcut la poliție, de 
către prefectul colonelul Răsti, procurorul ge
neral Populeanu și prim-procurorul Vlădescu, 
care prin mijloacele îngrozirii și prin amenin
țări de extrădare au scos de la Cașolțeanu, 
funcționar la Ministerul de instrucție, declara- 
țiunile, pe temeiul cărora apoi s’a întocmit co
municatul publicat de Țârele guvernamentale.

Mâne, Sâmbătă, 11 Decembrie, orele 8 seara, 
la a 4-a întrunire săptămânală a Ligei cultu
rale, va vorbi d. deputat M. N. Seulescu, tra
tând despre «Situațiunea Irlandezilor».

Ministerul de finanțe a distribuit afii proectul 
de lege pentru modificarea unor disposițiuni din 
tarifa generală a drepturilor de vamă stabilită 
prin legea de la 25 Iunie 4891.

D-I D. Gherman din Buzău, dăruind «Ligei 
culturale» 80 bucăți musicale, compuse pentru 
piano de fratele său C. G. Gherman, comitetul 
central al Ligei îi aduce viile sale mulțumiri.

♦
Astăfii se judecă la Cluj procesul de presă 

intentat d-lui Rusu-Șirianul. O depeșă din Cluj, 
cu data de eri, ne anunță următoarele: «D-l 
Ion Russu Șirianu a fost escortat cu jandarmi 
din temnița de la Seghedin aici Jurații de pe 
listă sânt toți Unguri - printre dânșii figurează 
și Moldovan Gergely vestitul renegat, care va 
fi recusat. Condamnarea este sigură. Români, 
mulți aii venit din împrejurul Clujului și din 
Munții Apuseni.»

Carantina de 24 ore, pe care o făceați pro
dusele noastre la Constantinopol, a fost ridi
cată.

De asemenea guvernul otoman a ridicat ca
rantina și pentru provenințele ce vin din Bul
garia și Rumelia orientală.

♦
La Salonic s’au ivit mai multe cazuri de cho- 

leră.
S’au luat măsuri de a se opri comunicarea 

locuitorilor din Salonic spre a nu se întinde 
cholera mai mult.

Gazeta Transilvaniei primește următoarea te
legramă :

< Nir-Abrani, 20 Decemvre. Fișpanul comita
tului Sabolciu a dat ordin fisolgăbireului, ca pe 
învățătorul Vancu din Nir-Adon să-l alunge cu 
gendarmii din Sabolciu.»

Ce-o fi făcut învățătorul român? De sigur că 
a iscălit și el vre-o aderență la partidul națio
nal ori poate numai pentru că este român.

D. Gentili prefectul de Vlașca, a sosit afii în 
capitală, chemat d. Catargiu, care este forte ne
mulțumit de administrația ce se face în jud. 
Vlașca:

♦
Cu multă părere de rău aflăm-că starea sănă

tate! d-lui Ion Ghica continuă să fie îngrijitoare.

TEATRUL NAȚIONAL
SOCIETATEA DRAMATICĂ

Duminică 12 Decembrie 1893

Se va representa pentru a doua oară piesa

Venătorii de Zestre
Comedie în 4 acte, localisată după d-nii Sch&nthan 

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

PREȚUL LOCURILOR
Loje avant scene, 30 lei; Loje benoar, 25 lei; Loje 

rangul I, 20 lei; Loge rangul II, 12 lei; Stal I, 5 lei; 
Stal II, 4 lei; Stal III, 3 lei.—Galeria 1 led.



ARDEALUL
II

Posițsunea Ardleelului
(Urmare)

încă în anul 1690, fiind vorba de eondi'iti- 
nile de pace, se face din partea Poloniei con
statarea, că atât Polonia, cât și Ungaria sunt 
mereu amenințate , câta vreme vre-o parte 
din teritoriul Carpaților remâne sub stăpâ
nirea turcească. («Manente tributaria Turcis 
Transylvania, Moldavia et Valachia, haerebit 
tam Hungarico, quam Polono lateri laetalis 
arundo. Proinde aequam Pacem maiestas Regia 
illani solum esse censet, quae Transylvaniam, 
utramque Valachiam, Bessarabiam Colligatorum 
relinquat possessions 1).

Consiliul de resboiu din Viena nu împărtă
șește aceste vederi.

Chiar acum, în timpul negoțierilor de la 
Carloveț, Cabinetul din Viena nu mai socotea 
pe Turci drept un dușman primejdios, ci era 
îngrijat de creșterea puterii Țarului, care se 
daclarase cap al bisericii și 'intrase în resboiu 
ca ocrotitor al creștinilor de rit oriental. Pentru 
Curtea din Viena dar frontul nu mai era în
dreptat, ca pentru Regele Poloniei, spre meaȚ.i- 
<Ji, ci spre mea^ă-noapte, și politica orientală a 
cabinetului din Viena pornește de aici înainte 
din convingerea, că menirea istorică a Habsbur- 
gilor e să oprească pe Ruși în înaintarea lor 
spre meacJă-Qi.

Curtea din Viena nu ține deci să stăpânească 
țerile române, ci numai să le predomineze din 
Ardeal, asigurându-și Ța hotarele orientale po- 
sițiunl, din care poate ori-și-când să le o- 
cupe.

Jn pacea de la Pasaroveț (1718) Austria câș
tigă nu numai fostul pașalic al Timișorii, ci 
tot odată și România mică, adecă bucata de 
păment, care se întinde între linia meridională, 
Dunăre și Olt; are dar deschis drumul spre 
Dunăre, și Imperâtul Carol VI. așterne prin 
trecătoarea de la Turnu Roșu >via Carolina*, 
paralel cu remășițeie drumului durat de Tra
ian.

Doue-cjeci de ani în urmă, în pacea de la 
Belgrad, România mică trece, ce-i drept, ear 
sub stăpânirea Porții, dar nici Rusia nu înain
tează spre teritoriul Carpaților 2).

In acela-și timp înse Rusia înaintează spre 
Cadrilaterul Boemiei.

Curend după pacea de la Carloveț, în timpul 
resboiuluî de succesiune la tronul Spaniei, Ța
rul Petru profită de ocasiune ca să-și întindă 
stăpânirea spre marea Baltică. Pornește deci în 
unire cu Regele Poloniei resboiul contra Sve- 
diel. De aici înainte Polonia nu mai e în ade
văr o țară neatîrnată, de oare-ce Rușii găsesc 
fel de fel de pretexte spre a o ocupa. In capi- 
tulațiunea de ia Prut (1711) Țarul Petru trebue 
să primească și condițiunea, că-și va retrage 
trupele din Polonia și nu va mai ocupa această 
țară. Hotarele Poloniei eraii cu toate aceste 
deschise și de aici înainte pentru oștirea ru
sească, de oare-ce era în Polonia un partid

1) Eud. Hurmuzachi. Docum. priv. la 1st Rom. Voi.
VI. pag. 324.

2. Eud. Hurmuzachi. Docum. priv. la 1st Rom. Voi 
VI. pag. 551.

rusesc, care se răȚema pe oștirea aceasta în 
lupta lui contra »patrioților *.

Silințele cabinetului din Viena de a consolida 
statul polonez au remas zadarnice.

In timpul resboiuluî de șapte ani Rusia avea 
mână liberă în Polonia, ear după înclieerea 
păcii de la Hubertsburg, împărăteasa Ecate
rina II., știind • pe Aaustria istovită, se pregă
tește să poarte ea singură un nou resboiu cu 
Turcii.

De și resboiul a isbucnit abia în anul 1768, 
el a fost declarat încă în anul 1763, când Ța
rina a ridicat în Tronul Poloniei pe favoritul 
ei Poniatovsky, și trupele rusești au intrat, 
contra capitulațiunii de la Prut, în Polonia, ca 
să apere libertățile nobilimii poloneze.

In anul 1769 Ecaterina II. adresează popoa
relor creștine din Orient o proclamațiune, care 
se începe cu vorbele: «Facciamo noto a tutti 
popoli della Nazione llliriea di confessione or- 
todossa.» 1), Prin aceasta se pune dar în con
flict cu Maria Terezia, care era și ca ocrotitoarea 
Națiunii lllirice 2) încă de la 1695.

In acela-și timp oștirile rusești trec Nistrul 
și ocupă Moldova și Muntenia, lesturnând pe 
Domnii institiiiți de Poartă. Metropoliții, Epis
copii, preoțimea ordoxă și mare parte din boierii 
țerilor îi primesc pe liberatori cu brațele des
chise și trimit o mare deputațiune la Țarina, ca 
să facă declarațiuni de supunere și să jure cre
dință. Ast-fel țerile sunt organisate ca provincii 
rusești.

O singură privire asupra teritoriului Carpa
ților e destulă,—pentru ca ori-și-cine să înțe
leagă, că Austria nu putea să se învoiască cu 
această ocupațiune.

In anul 1770 dar comandantul militar al Ar
dealului mută, în urma ordinului primit din 
Viena, pe toată linia de la resărit pajurile îm
părătești, care marcau hotarele, mai nainte spre 
valea Siretiului 3). In acela-și timp se fac con
centrări de trupe spre hotarele orientale și Ca
binetul din Viena oferă celui din Petersburg 
bunele sale servicii, dându-I tot-odată se înțe
leagă, că Curtea din Viena nu se poate învoi 
ca Rusia să ocupe Moldova și Muntenia.

De oare-ce Ecaterina II. nu e dispusă a primi 
mijlocirea cabinetului din Viena și se pune în 
cea ce privește Moldova și Muntenia în posi- 
țiunea de cuceritor. Curtea din Viena închee la 
6 Iulie 1771 un tractat subsidial cu Poarta 4), 
care se obligă a-i retroceda România mică și 
a-i plăti 10 milioane de piaștri drept subsidiu 
pentru pregătiri de resboiu contra Rusiei.

Primind știre despre acest tractat, alt-fel se
cret, Frederic cel Mare intervine, ca să împe- 
dece isbucnirea resboiuluî între Rusia și Austria, 
și face propunerea, ca Rusia să renunțe la Mol
dova și Muntenia, ear Austria să se învoiască, 
ca regatul Poloniei să fie împărțit, pentru-ca 
Rusia să iee din el o parte drept compensa- 
jțiune. Ast-fel se ia încă în anul 1772 înțelegere 
pentru prima împărțire a Poloniei, în care Aus
tria câștigă, drept teren de retrage, q o parte 
din șesul ce sie întinde la poalele despre Miază
noapte ale Carpaților, adecă Galiția.

1) . Eud. Hurm. Docum. priv. la 1st. Rom. vol. VII 
pag. 63.

2) . Eud Hurm. Docum. priv. la 1st. Rom. vol. V 
pag. 440.

3) . Eud. Hurmuzachi, Docum. priv. la 1st. Rom. voi.
VII, pag. 78.

4) . Hammer Ios. v. „Gesch. des Osm. Reiches.0 Bud.
VIII, pag. 567—570.

In urma acestei învoieli Ecaterina II, renunț 
la Moldova și Muntenia și primește mijlocire 
Austriei, dar negoțierile, care se încep în am 
1772 la Focșani, remân zadarnice, și pacea f 
închee în 1774 la Cuciuc-Cainardji fără ele mi 
locitori: Curtea din Viena trage înse imedia 
încă în anul 1772, consequențele învoielii fi 
cute.

De oare-ce comunicațiunea între Galiția 
Ardeal nu e cu putință de cât cu mare incoi 
giur, fie prin trecătoarea de la Iablonița în vak 
Tisei și apoi pe Șomes la deal, fie,— un dru 
mai scurt, —- prin Moldova și apoi prin treci 
torile de la lacobeni, tot atunci, când' s’a h' 
tărît împărțirea Poloniei, Rusia s’a învoit < 
Austria să ocupe, când se vor retrage trupe 
rusești, și apoi să păstreze după o învoeală < 
va face cu Poarta, din partea de nord a Moldoi 
atât, cât îi este de neapărata trebuință pent: 
un Irum în Ardeal și pentru apărarea lui. : 
anul 1772 generalul austriac Br. Enzenberg fa 
harta teritoriului ce urmează să fie ocupat; 
nul următor se încep negoțierile cu Poarte 
după incheerea păcii generalul rusesc Roma 
zow cedează generalului austriac Br. Barco ti 
județe din Moldova. Poarta confirmă apoi 
ea prin convențiunea încheiată la 7 Main 17 
atât cedarea făcută, cât și nonele granițe m? 
cate în anul 1770 prin înaintarea pajurilor îi 
perătești.

Ast-fel Austria ajunge în stăpânirea tutur 
trecătorilor din linia răsăriteană și în deosebi 
celor de la lacobeni, prin care a pătruns 
anul 1849 partea cea mare a Căzăcimii sp 
șesul de la Vilagos.

Ear Ardealul de aici înainte, chiar ir 
mult ca în timpul stăpânirii romane, e tăria 
apărare a văii Dunării în spre meaijă-noap

III.

PosiȘmnea Românilor
Posițiunea Românilor în Ardeal a fost detț 

minată în toate timpurile de puterea, pe ci 
ei au putut s’o desfășure în luptă cu nobilin: 
Maghiară.

Maghiarii, când s’aiî ivit în valea Dunăi 
nu erau, ca Slavii, un element de munca și 
organisațiune, ci întocmai ca Avarii, Pacina 
și Cumanii cete de oameni deprinși a trăi c 
pradă. Erau dar toți armați, toți luptători 
adunați mal mult ori mai puțin ia un loc; a 
fel țineau în continuă spaimă pe vecinii 1 
popoare muncitoare, care trăiau risipiți p 
sate și orașe.

Strîmtorați în urmă atât de împărăția aj 
șeaua, cât și de cea bizantină, care în timj 
lui Vasilie II. Bulgaroctonul ear devenise [ 
ternică, Maghiarii se mai astemperă și prim 
formele de organisațiune socială ale popoare! 
pe care le găsiseră în valea Dunării, mal a 
Slavi. De aceea organisațiunea, pe carei-ada 
Stefan cel sfînt noului regat, nu e feudală 
sensul german al cuvântului.

Stefan cel Sfint era, ce-i drept, căsătorit ci 
bavaresă, recunoscuse supremația Papei și a’ 
între sfetnicii sei mulțl apuseni, era deci î 
pins spre organisațiunea, pe carei-o deduse* 
rol cel Mare împerăției apusene; el înse 
nevoit să țină seamă și de obiceiurile pam 
tulul, precum și de ale Maghiarilor.

Ast-fel găsim in puterea armată a regatu 
doue elemente deosebite: Maghiarii const tues< 
mal departe o armată națională, de care Reg
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1 putea să dispună după buna lui chibzuință, 
membrii acestei armate sunt nobilii Maghiari, 

ire ies din țară numai' dacă vreau și numai 
ică Regele îi soldează, 1) «qui sponte voluârunt 
■oficisci ; vel pro pecunia nost.a.»
Pe lângă această armata națională exista deci 

ta regala, care se compune din m^rce'a/i m 
n contingentul coloniilor privilegiate, cum au 
st Sașii, Germanii de la poalele Carpaților, 
xcinații, Cumani! și, în genere, toți cei ce pri- 
eau donațiunî de la Rege. In schimbul acest <r 
mațiuni ei erau datori să apere țara și să dee 
1 anumit contingent pentru armata regală. Tot 
t-fel erau și coloniile militare așezate pe la 
stelele regale, deci prin fața trecătorilor, prin 
uniul Tătarilor și al Cumanilor, în genere pe 
hotare,—așa numiți! dvornici și iobagi regali. 

>ț! aceștia erau oameni liberi, de o potrivă cu 
ibilii maghiari, dar nu erau nobili maghiari și 
i luau, de exemplu, parte la adunarea, pe care 
îgele o ținea în Ungaria, de obiceiu la Alba- 
îgală.
E dec! mai presus de toată îndoiala, că Sașii 
a Ardeal toți erau oameni liberi de o potrivă 
nobilii Maghiari.

Oamenii liber!, tot ca Sașii, erau și Secuii. 2) 
Liberi, ca Sași! și Secuii, erau și dvornici! 
Iobagii regali de pe la numeroasele castele 

gale, ii)
Cum s’ar putea oare dovedi, că singuri Ro- 
imi de sub autoritatea Voivodului nu erau 
meni liberi, când Regele Andreiu III. spune 
spicat, că el ținea la Alba-Iulia adunare cu 
mii Sași, Secui și Români ?
Organisațiunea Ardealului era făcută după 
ționalități, și nu era nic'i un Secui sub au- 
citatea Voivodului, nici un Român sub auto- 
■atea comitelui secuiesc : chiar și dac’ar fi fost 
ci Români în condițiuni de servilitate, e! nu 
teau să fie de cât servii Voivodului or! ai no
bler români, de care vorbește regele. E destul 
sa Sa știm, că Românii se aflau toți prin trecători 
ca rândurile lor s’au rărit în luptă cu Cu

inii, pentru-ca, să fim convinși, că și dânșii 
iu toți liberi apărători ai țerii, ca Sașii și 
cuii.

Va urma.

AN USCA
de

T^RGHERIEF
Amintire de pe țermul Rinului

(Urmare)
Uitai tot; o atrasei spre mine, mâna-ei se 
să încetișor, corpul ei urmă; șalul îi căȚi de 
> umeri și capul ei se înclină încetișor pe 
eptul meu, sub sărutările buzelor mele fer- 
nțî....
— A ta,... șopti ea cu o voce murindă.
De odată aducerea aminte despre Gagin me 
vi ca trăsnetul. Fratele d-tale... el știe tot,... 
rigai, aruncându-me convulsiv înapoi... El știe 
, suntem împreună.

1) Docum. priv. la 1st. Rom Vol. I. pg. 334.
2) In privința aseasta istoriografii și chronicarii toți 
nt de acord. Bonfiniu dice despre Secui: „adhuc ser- 
tutis ignari sunt, nullaque regi stipendia nun pendunt“. 
ici până la sfîrșitul secolului XV. Secuii nici măcar 
ibut nu plăteau; ci dedeati numai contingent pentru 
mata regală.
3) Documentele privitoare la drepturile asestora sunt 

i deosebire numeroase.

Anușca recăcju pe scaun.
— Da, îi disei sculându-me, fratele d-tale 

știe tot... Am fost silit să’i mărturisesc totul.
— Silit? îngăimă ea. Era ușor de ve(Jut că 

nu se desmeticise încă din turburarea ei; ea 
nu mi'‘’înțelegea tocmai bine.

Da, da, repetai eu cu un fel de asprime, 
și ”, t singură ești vinovată, d-ta singură...

Te. tru ce ți-aî spus taina de bună voie ? Cine 
te sih a să mărturisești tot fratelui d-tale. A 
veni' adî dimineața să me găsească și să’mi 
-spete convorbirea ce-a avut cu d-ta (Me sileam 
se nu privesc pe Anușca și mergeam cu pași 
mari prin odaie); acuma tot e perdut, tot, tot....

Anușca voi să se scoale.
— Remâî, strigai eu, remâî, te rog.
Ai a-face cu un om cinstit, ți-o jur.
Dar în numele cerului, care a fost pricina 

spaimei d-tale ? Ai băgat de seamă vr’o schimbare 
în mine ?

Pentru mine, mi-era cu neputință să nu ine 
deschid fratelui d-tale, când a venit adi dimi
neață să me găsească. Dar ce <Jic ? gândeam în 
timpul acela și gândul că sunt un seducător laș, 
că Gagiu știa de întâlnirea noastră, ca tot se 
aflase, că totul era perdut cu desăvârșire, îmi 
străbătea mintea fără încetare.

— N’am trimis pe fratele meu; el s’a dus 
singur cjise densa, cu o voce înăbușită; el s’a 
dus singur.

—• A! fi trebuit să înțelegi urmarea purtării 
d-tale, relua! eu. Și acuma vrei sa pleci?

Da; trebue să plec, îmi răspunse ea cu o voce 
tot așa de înceată; nu te-am rugat să vii decât 
pentru a-mi lua remas bun de la d-ta.

— Și cre<J! oare, adăuga! eu, că o să’mi fie 
ușor să me despart de d-ta?

—- Dar atunci de ce ai spus-o fratelui meu ? 
reluă Anușca mirată.

— Țî-am spus-o deja; nu puteam să nu o 
fac. Dacă nu te-ai fi trădat singură...

— Me încinsesem în odaie, reluă ea cu nai
vitate ; nu știam că gazda noastră mai avea o 
altă cheie.

Această scuză nevinovată, în gura ei și în 
asemenea împrejurare, ine înciurdă. Și acuma 
nu pot să gândesc fără sa fiu atins. Sărmană 
copilă ! suflei curat și nefățarnic.

— Dar totul s’a sfîrșit! îi cjiseî din nou, 
tot... Trebue să ne dăspărțim. O privii pe furiș ; 
ea se înroșise deodată. înțelesei că teama și 
rușinea începea s’o sbuciume. Eu însu-mi, mer
geam coprins de friguri. N’ai lăsat sîmțimentului 
ce s’a născut în d-ta, timpul de-a se desvolta, 
ai zdrobit însă-și legătura ce ne unea, n’ai avut 
încredere în mine, d-ta...

In timpul în care îi vorbeam astfel, Anușca 
se înclină din ce în ce și de-odată ea căcju în 
genuchi, își acoperi fața cu mâinile și se puse 
să plângă. Alergai la densa și încercai s’o ridic; 
dar ea se opuse.

— Ana Nicolaevna, Anușca, îi (Jise eu, te rog 
te conjur în numele cerului, liniștește-te.

Ii luaî mâna din noii; dar ea se ridică de-o 
dată, aleargă la ușă cu iuțeala fulgerului, și 
dispăru.

Când d-na Luise intră câțe-va minute în urmă, 
în odaie, eram încă în același loc ca izbit de 
fulger.

Nu înțelegeam, cum această întrevedere putuse 
să se termine atât de repede, atât de ridicol să 
se sfîrșeasca, înainte de-a fi spus a o sută parte 
din cea ce vroisem să spui, să se sfîrșeasca, 
când nu știam eu singur, cum aceasta putea să 
se sfîrșeasca.

— D-șoara a plecat ? me întrebă Frau Luise 
ridicând sprincenele sale galbene până în vârful 
frunții.

0 privi! ca un năluc și eșii.
S. c. (Va urma)

DIX CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Ședința de la 9 Decembre 1893

La începutul ședinței d-1 Ghițescu întreabă pe 
ministrul de interne, dacă știe cele petrecute în 
satul Tudora din județul Botoșani. D-1 L. Ca- 
targiu (jice, că revolta țăranilor din Tudora e 
produsă de intrigi locale. Atunci d-1 Bobeica 
intervine, și apostrofează violent pe d-1 L. Ca- 
tagiu, acusând pe guvern, că a disolvat de 7 
ori consiliul comunal din Tudora, pentru-ca să 
aducăjn fruntea comunei un om urit de țerani, 
din care causă ei s’au revoltat. Declarația d lui 
Bobeica face mare impresie, dar d-1 L. Carargiu 
declară, că va disolva consiliile comunale și de 
70 de ori'.

După aceasta se urmează discuția adresei.
D-1 Arion își continuă și’și sfirșește discursul 

început în ședința precedentă, întru apărarea gu
vernului. După-ce vorbește lung despre politica 
economică și financiară a conservatorilor, trece 
în fine la chestia națională. Ideile d-lui Carp, 
expuse în senat sunt acelea, pe care le expune 
și d-1 Arion, inbogățindule însă cu multe ata
curi personale la adresa liberalilor.

Este într’adever necesar ca o solidaritate să 
existe între români, dar cărora dintre frații 
noștri! le vom da preferințe ? Celor din Unga
ria sau celor din Basarabia! Apoi la existența 
statului român nu ne vom gândi nici-de-cum? 
Și nu vom căuta mai ales să ne asigurăm, din 
ce parte este mai mare primejdia pentru Ro
mânia? Din partea Ungariei, .evident, nu este 
primejdie; ea nu vine de cât din partea Rusiei. 
Ori cum ar fi, poate guvernul român interveni 
în lupta dintre Români și Maghiari ? Oratorul 
răspunde, că nu poate, și citează în sprijinul seu 
declarațiuni, pe care le-ar fi făcut în trecut 
guvernele țerii, cum și un articol apărut de curînd 
în Gazeta Transilvaniei, prin care să protestă 
contra unei interveniri a noastră. De altîminteri 
d-1 Arion crede că nu este cu putință, ca sol
datul român să refuze a se bate alături cu hon
vezii, din pricina că românii de dincolo nu 
sunt mulțumiți. Asemenea vorbe spuse în par
lament sunt numai efecte oratorice din partea 
oposanților, care, cjice d-sa, vor să transforme 
chestia românească în armă de partid.

Majoritatea aplaudă mult declarațiunile făcute 
de d-1 Arion în chestia națională.

In urmă iea cuvîntul d-1 Morțun, care se 
preocupă mai ales de chipul cum guvernul con
servator tractează pe țerani. Un incident foarte 
viu se naște, din causă că d-1 Morțnn califică 
moravurile conservatoare de barbare. Viii apos
trofat de majoritate, și chemat la ordine de pre
sident, d-1 Morțun înlocuește cuvântul barbar, 
cu cuvîntul boeresc. D-sa își termina disc "sul 
la ora 5x/2 când ședința se ridică.

SENATUL
Ședința de la 9 Deemevrie 1S93.

Senatul se ocupă cu un proiect de modificare 
a regulamentului seu intern, din care și votează 
primele 17 articole. Asupra celor-lalte discuți- 
unea se amână, după propunerea d-lui Mârzescu, 
și senatul votează apoi câte-va indigenate.



ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

AUSTRO-UNGAR1A
Eri s’a ținut în Budapesta o conferință a di

rectorilor marilor bănci din acest oraș. Confe
rința a decis să trimeață imediat delegați în 
Transilvania pentru a face o anchetă asupra si- 
tuațiuniî institutelor financiare, care se găsesc 
în încurcături de bani.

D. Wekerle, președintele consiliului, a luat 
cunoștință cu satisfacție de resultatele confe
rinței directorilor de bănci.

piarele din Pesta spun, ca la această confe
rință directorii băncilor au botărît să se consti- 
tue un sindicat pentru a veni în ajutorul a 4 
institute ungurești din Cluj, care au lipsă de 
bani. Așeste institute financiare sunt: Societatea 
Băncii de credit și a Muntelui de pietate, Casa 
de economii din Cluj și Casa de ajutoare din 
Cluj.

— Tot eri s’a adunat la Viena consiliul general 
al Băncii austro-ungare, care a constatat, că 
Banca nu va avea, probabil, nici o pierdere din 
causa falimentelor recente din Sibiiu.

Direcțiunea Băncii nu consideră situația în 
Ungaria ca periculoasă.

— Cu ocasiunea alegerii unui judecător în 
satul Mramonn, districtul Rubin, cemitatul Ti
mișoarei, populația a opus resistență autorități
lor și a atacat jandarmeria. Aceasta a dat foc. 
Doi locuitori au fost uciși, și 4 grav răniți.

— Se anunță în mod oficial din Rakonitz 
(Boemia), că în noaptea de 16 spre 17 Decern, 
s’au furat 32 chgr. și jum. de dinamită. Aten
tatul în contra casei advocatului Wolf a fost 
comis la 18, prin aruncarea unui cartuș de di
namită pe trotuar în vestibul, după cum se 
pare.

Garda municipală a fost întărită. S’au făcut 
perchisiții, însă fără resultat.

— D. Hieronimy, ministrul de interne, a a- 
dresat profesorului universitar Szadeczky, pre
ședintele secțiunii din Cluj a asociațiunii car
patine, o scrisoare, în care îl complimentează că 
pentru buna primire ce au găsit mai mulți ti
neri români din Blaj, care aii făcut o excursiune, 
din partea acestei asociațiuni în Cluj.

Scrisoarea sfîrșește «Jicend, că înțelegerea amicală 
dintre tinerimea ungară și română manifestată cu 
această ocasiune, tonul frățesc al cuvintelor schim
bate inspiră ministrului «convingerea, că numai 
pe calea socială s’ar putea stabili adevărata to
leranță : stima și iubirea reciprocă între locui
torii de diferite limbi din Ungaria.» Ministrul 
salută cu bucurie societatea carpatină și feli
cită pe profesorul Szadeczky de activitatea sa 
patriotică.

ENGLITERA
Camera lorzilor s’a amânat la 15 Ianuarie.
D. Gladstone a reamintit Camerii Comunelor 

că parlamentul fixase în 1866 ducelui de Edim- 
burg, actualmente duce de Coburg, un apanagiu 
anual de 15,000 1. st.; în 1873, cu ocasiunea 
căsătoriei ducelui, apanagiul a fost sporit cu 
10,000 lire, cu stipulațiunea, că va fi redus sau 
anulat, în cașul când ducele s’ar sui pe un 
tron străin. — D-l Gladstone a mai reamintit, 
că în 1873 exprimase opiniunea, că suirea pe 
tron a ducelui nu i-ar lua caracterul de prinț 
Englez și nu îl dispensează de obligațiunile sale 
față cu Anglia. Nu trebne, prin urmare, să se 
anuleze apanagiul, ci să’l micșoreze numai. Du
cele a renunțat de la sine însusi la 15 mii lire 

din apanagiul seu și în calitatea sa de membru 
al Consiliului privat.

FRANȚA
*

Doui anarchiști au fost arestați alalta-ieri 
lângă Orleans. S’au confiscat numeroase acte, care 
s’au găsit la el. Perchisițiile operate în vederea 
afacerii bombei trimise d-lui de Caprivi aii re- 
mas fără resultat.
Le lournal des Debats desminte știrea, că mi
nisterul de resboiu ar avea intențiunea să sta
bilească un lagăr la Groeț.

— Curtea cu jurați din Paris a condamnat 
la muncă silnică pe birjearul Morâ, care a tras 
o lovitură de revolver asupra d-lui Lockroy, la 
13 August, trecut în timpul perioadei electorale.

BULGARIA
Mercur! a avut loc în augurarea solemnă a 

liniei ferate Sofia-Pernik în presența principe
lui, a curții, a miniștrilor, a corpului diploma
tic, a tutulor deputaților și a invitaților. Linia 
inaugurată unește capitala cu basinul de cărbuni 
de pământ Pernik. Este foarte importantă pen
tru desvoltarea industriei bulgăre această linie 
și este prima secțiune a liniei care unește Bul
garia cu marea Egea. Ceremonia a avut loc la 
Pernik. După serviciul divin celebrat de mitro
politul, Principele a bătut cuiul din urmă ; apoi 
s’a ținut un prînz de 300 tacâmuri. Prințul și 
ministrul lucrărilor publice, D. Petkoff au ri
dicat toasturi foarte aplaudate.

STATELE-UNITE
Raportul anual al d-lui Carlisle, supus con

gresului, arată că e deficitul la 28 milioane. 
Pentru a-1 acoperi, d-l Carlisle propune modi
ficarea legii din 1875 privitoare la reînceperea 
plăților cu bani sunători', precum și autorisarea 
de a so emite bonuri de tesaur până la con
curența sumei de 200 milioane. Starea visteriei 
este ast-fel, în cât dacă aceste mesuri nu se 
iau cât mai curând, serviciile Statului vor fi 
grav atinse de deficitul mereu crescând.

SPANIA
D-l Francesco Silvela, șeful tinerilor conser

vatori a făcut o* lungă visită d-lui Canovas, cu 
care era în neînțelegere. Știrea a produs o 
mare senzație.

— Spania a exprimat Marocului necesitatea 
unei soluțiuni imediate a cestiunii zonei neutre 
din Mellilla. Nu ar fi cu putință a se aștepta 
mai mult.

Consiliul de miniștri a hotărît ca ântâiul corp 
de armată să se întoarcă în Spania; el va ră
mâne în observație pe litoral.

SERBIA
O depeșă din Viena anunță, că d-l Milova- 

novici, șef de secțiune sârbesc, a fost primit eri 
de d-l Kalnoky, cu care a vorbit despre tracta
te comerciale.

D-l Milovanovici a plecat atji la Belgrad,—pen
tru ca să raporteze guvernulni seu despre mer
sul și starea negocierilor.

— O depeșă din Belgrad asigură, că cuponul 
de Ianuarie este asigurat prin veniturile normale 
ale Statului,

— Skupștina a discutat eri budgetul. Gene
ralul Horvatovici contestă exactitatea venitu
rilor; declară că budgetul presintă un deficit 
ascuns de mai bine de 1 jum. milioane. Au vor
bit de asemenea d-nii Ranco Taisici și colonelul 
Miletici.

Ministrul finanțelor a apărat budgetul într’un 
lung discurs. Budgetul a fost luat în conside
rație. Astă<Ji se va începe discuția pe articole.

ULTIME IRFORMAȚIUNI

Cu numeral de mâne ai ,sCores 
ponden^eî Elomânecs cititorii noștr 
vor primi ca supliment, șâ impor 
tantul discurs rostit de d.l V. £ 
Urechia la Senat în cestiunea ro 
mână.

Astă seară se va ține un consiliu de ministi 
la ministerul de interne.

Duminecă 12 Decembre, 2, ore după amiaij 
partidul național-liberal va ține o mare întruni? 
publică, în sala Orfeu; Cetățenii Capitalei sun 
invitați a lua parte la această importantă întru 
nire, în care se va discuta, pe lângă alte ches
tiuni, și însemnata chestiune economică: Modi 
ficarea tarifului autonom și tratatul de comerci 
cu Germania.

La liceul sf. Sava, de mai mult timp s’a 
ivit cazuri de scarlatină.

S’au luat măsuri, ca să se împedece întinde 
rea epidemiei prin desinfectări în sale și isola 
isolarea bolnavilor.

A
«Liga culturală* ne comunică următoarele de 

peși :
Paris, 9 Dec. — țliarele L'independanca belg 

și Debats anunță alianța naționalităților și ada 
ogă, că opresiunea comună trebuia să se schimb 
în o alianță comună contra opresorilor. «Faptu 
acesta, încheie <Jiarul Debats, este de o mar 
importanță și nici o putere omenească nu poat 
sugruma un popor mare și inteligent ca Românii» 
Atrăgând apoi intenția Europei asupra crimelo 
nedemne de civilisația actuală, pe care Unguri 
le sevîrșesc cu privire la Români ; (,l iar vil salut; 
cu entusiasm mergerea redactorului de la Daily 
Neivs în Ardeal pentru a studia cestia transit 
vană, care a devenit deja o cestie europeamă 

A
țliarul L'indcpendance beige publică în frun 

tea numărului seu de la 19 Decembre depeșa 
prin care corespondentul seu din București î 
anunță procesul Memorandului, pe care îl caii 
fică de proces monstruos.

A
Alegerea unui episcop la scaunul episcopal 

de Argeș’a fost fiixată pentru <jiua de 17 curent

Ieri pe când un Oltean, vînijetor de petroleii 
trecea prin strada Uranrs, doi copii ce se jucat 
cu un pistol cu capse de hârtie au venit pe k 
spatele Olteanului și virând pistolul în țeava ti- 
nicheli cu petroleii au tras de cocoș; petroleu 
s’a aprins, făcând esplozie și a pârlit pe Oltean 
și pe copilul Tudorică destul de grav.

A
Eri un accident s’a întâmplat la gara de Nord. 

Din ciocnirea trenului de Vârciorova cu un 
vagon de marfă ce staționa pe linie, a deralial 
vagonul, spărgându-se geamurile.

Caletoril s’au ales numai cu spaima.
&

Un confrate anunță că la d. Niță Sterie, cu
noscutul negustor din dealul Spirei, doi necu- 
noscuți ar fi adus Mercur! o ladă, în care era 
ascuns un grec, cu gândul să facă în acea noapte 
o spargere.

Știrea este fantezistă.

ULTIME TELEGRAME

Agenție Română
Berlin, 21 Decemvrie. — »Post« anunță, că 

delegații pentru tractatul ruso-german aii ținut 
adi ultima ședință înainte de sărbători. Dele
gații ruși, afară de d-l Timiriașeff, pleacă la St. 
Petersburg și se vor întoarce la 2 Ianuarie.

Glatz, 21 Decemvrie. — Cei' doi ofițeri 
francezi condamnați filele trecute de tribunalul 
din Lipsea pentru spionagiu au intrat în închi
soare la Glatz, unde îșl vor face pedeapsa.

Respundător pentru redacție Ion Slavici.
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înlesnesce tutulor formarea de bi
blioteci românesci, cu o cheltuială de 
40—50 bani pe săptămână numai.
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ABONAMENT pentru 50 fascicule, 20 lei, 
.25 , 11 „

trimise franco in tetă țara.

IG. HAIMANN, LIBRAR-EDITOR 
BUCURESCÎ

CD

O

pa

CC 
c-+-

CPA
CD

CD
Pa

S' 3
B* g

l-Ci
poc ÎZ2 
c-+- CD 

t-czs 
g

CD -
H-+O O go> M

o
CD 
pa Q_. 

s

Primele fascicule vor coprinde, între 
altele: Trubadurul de Delavrancea, 
Năpasta de Caragiale, Inffeessța 

împrejurărilor de Lamarck, Basmele Ini Stăncescu, Fee-

siiie lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. Gaster, Conferin

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


