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O DESTĂINUIRE
Timp îndelungat cercurile politice din Komâ- 
i, preocupate de interesele de desvoltare in- 
nă a țerii, n’au putut să urmărească cu des- 
ă luare aminte desfășurarea evenimentelor 
i Ardeal, și nu erau în România de cât 
^ini oameni, care își deduseră seama despre 
lortanța națională a luptei purtate de Arde- 
i.
Sunt acum vre-o patru ani, tinerii de la 
iversitatea din București aii publicat un me
riți scurt, în care au înfățișat fără mult 
rat și fără mari pretențiuni, dară clar și 
tștiincios adeverata stare a Gestiunii ro
ne.
Memoriul acesta a fost publicat în mai multe 
bi și distribuit în mii de exemplare. Pretu- 
lenea el a produs o impresiune atât de 
ncă și atât de fav oribilă Românilor, în cât 
denții de la universitățile maghiare s’aîi sim- 
nevoiti a publica un răspuns.
tespunsul acesta a produs înse o impresiune 
ă mai favorabilă pentru Români, flind-că 
i acum se produsese pretutindenea convin- 
ea, că cele afirmate de studenții români erau 
verate.
Iu toate aceste studenții români de la uni- 
sitățile din Austro-Ungaria au publicat și 
«Replica», o lucrare de valoare știențifică, 
e ne face onoare nouo Românilor. Ear «Re
ia» a fost și ea tipărită în mii și mii de 
implare, care tiate au fost distribuite.
Comitetul central al partidului național, în 
■șit, a compus un memoriu destul de volu- 
îos, pe care o mare deputațiune la dus la 
sna, ca să-l presente împăratului, apoi l’a 
ilicat în mai multe limbi și l-a distribuit în 
: de exemplare
n tot timpul acesta cestiunea română a fost 
cutată în întruniri publice și intime, la «per- 
ctări finale» și în coloanele fiarelor din țară 
din străinătate. Mulți oameni au intrat și 
:ă mai mulți sunt'gata să între în temniță 
țiind drepturile Românilor din țerile coroanei 
jare.
După toate aceste în coloanele unul <}iar din 
curești, «Țara», s’a publicat, la 14 Decemvrie 
13, un articol în care se <Jice :
<Legile maghiarisătoare, situația Românilor 
nsilvăneni, interesele jignite, nu sunt câtu-și 

de puțin analisate, pentru-ca publicul să poată 
judeca până la ce punct legile sunt nedrepte, 
până la ce punct revindicările Românilor sunt 
fondate».

E lucru de necrezut ! Aceste sunt vorbe ti
părite în românește, în coloanele until organ de 
publicitate românesc, care se mai pretinde și 
național.

E par’că acum s’a trerjit dintr’un lung somn 
ori a sosit din vre-o altă lume scrietorul acestor 
rânduri. Pentru el n’a fost lucrarea în adever 
uriașă a celor din urmă câți-va ani; pentru el 
memoriul studenților români, respunsul studen
ților maghiari, replica și memorandul nu există; 
pentru el cei ce s’au expus și se expun pentru 
drepturile Românilor, sunt niște oameni nesoco
tiți, care nu și-aii dat seamă, dacă sunt ori nu 
«fondate» drepturile, pentru care se luptă; lui 
nu îi este destulă mărturie pornirea puternică a 
Românilor de peste Carpațî : el abia do aici în- 
nainte vrea să cerceteze, dacă au ori nu Ro
mânii dreptate.

A venit cam târziu D-lui.
Noi cei-lalți am trecut de mult peste această 

nedumirire și ținem că pentru Români Românii 
aii totdeauna și în toate împregiurările dreptate, 
și numai stăinii și ajutătorii lor pot să pună 
chiar și astă-<Ji la îndoială dreptatea Românilor.

Ce vor adecă Românii ? — Vor ei să des
poaie pe cine-va de vre-un drept ? Vor ei să 
aibă vre-un drept, pe care nu l’ati mai avut ? Vor eî 
vre-un drept, pe care n’au să-l aibă și alții ?

Ei sunt în Ardeal a casă la dânșii, în țara 
lor, și n’are d-1 Lascar Catargiu, nici d-1 A. La- 
hovari, nici d-1 P. Carp, n’are nici chiar d-1 Di
mitrie Ionescu aici pe pământul acesta nici Un 
drept, care nu li se cuvine și Ardelenilor acolo 
în țara lor !

Nu e vorba în lupta, pe care o poartă denșii, 
de dreptate, ci de putere.

Drepturile li se cuvin toate și întrebarea este 
numai, dacă vor pute ori nu să împună respec
tarea tuturora.

Vor putâ, dacă vor fi tari, și tari sunt numai 
dacă stau strîns uniți cu toții în bărbăteasca 
hotărîre. De aceea e mare și neier at pecatul a- 
celora, care-i fac să șovăie și-î zăpăcesc și aruncă 
între denșii semința învrăjbirii.

Ași înțelege intențiunea, dacă cine-va ar (jice ; 
împregiurările sunt de ast-fel, în cât mari in
terese cer, ca Românii din Ardeal să aducă 
jertfă de sine și să renunțe fie de o cam dată, 
fie chiar pentru tot-d’auna la unele dintre drep
turile lor.

Ași înțelege, ca cine-va să cerceteze în toată 
liniștea, care anume sunt drepturile, la care ei 
ar putea să renunțe fără ca jertfa să fie prea 
mare.

Acela înse, care chiar și astă-<jî mai pune în 
discuțiune legitimitatea nemulțumirii Românilor 
din Ardeal, acela dă de gol o mare și nu fru
moasă taină.

Sunt, âncă o dată, și între Maghiari oameni, 
care înțeleg întocmai ca noi comunitatea de in

terese, în virtutea căreia slăbirea poporului ro
mân e o slăbire a statului ungar și întărirea 
Iui o întărire a poporului maghiar. Aceștia do
resc în toată sinceritatea, ca conflictul să se re
solve, cât mai curând și stărue, ca Maghiarii să 
renunțe și ei, cum unii dintre noi vor fi stăruind 
ca Românii să aducă fertvă de derepturi. Acești 
bărbați înțelepți și luminați ai Maghiarilor se 
află înse în fața unei lumi de oameni, care nu 
vor să înțeleagă și cu atât mai puțin să se dee 
îndărăt.

Și de ce adecă să se dee îndărăt, când îi ved 
pe Români desbinați între denșii? de ce să re
nunțe, când găsesc ajutători chiar și între Ro
mâni? de ce să admită ei, că au Românii drep
tate, când chiar și unii dintre Români se mai 
întreabă, dacă sunt ori nu «fondate» revendică
rile românești ?

Pe cine ajută acești Români doritori de a 
discuta lucruri, asupra cărora discuțiunea e în
cheiată de mult ?

Om cu judecată liniștită nu mai poate să 
creadă, că asemenea discuțiuni ar mai putâ să-I 
potoloască fie pe Maghiari, fie pe Românii de 
peste Carpațî: nu pot le cât să-I facă pe Ma
ghiari mal exigentă, ear pe Români mai în
dârjiți.

Asta o vor cei ce, fie chemați, fie nechemați, 
fac pe advocatul Maghiarilor ? Nu ! D. Al. La- 
hovary își face înse ilusiunea, că d. Dimitrie 
Ionescu i-a câștigat aderenți și i-a organisat un 
partid peste Carpațî. A deverul e inse, că d-nul 
Dimitrie Ionescu nici că s’a gândit să câștige 
aderenți pentru cine-va în lumea aceasta afară 
de sine insu-și și ast-fel nici că putea să gă
sească de cât oameni de seama sa, care sunt 
gata să susție ori-și-ce causă și să servească, 
după timpuri și împregiurări, pe ori-și-cine.

Oamenii aceștia, care tot-dea-una aii fost și 
sunt și astă-ȚI slugile nobilimii Maghiare, au 
pus tot-dea-una și pun și astă-<ji la indoială le
gitimitatea nemulțumirii Românilor. Din al lor 
punct de vedere e o ne mai pomenită obrăz
nicie, ca noi, biet ! să pretindem pentru părinții 
și frații noștri acelea-și drepturi, pe care le au 
și urmașii celei mal strașnice nobilimi din Eu
ropa.

Acestor aderenți și soți al d-lui Dimitrie Io
nescu a voit scrietorul articolului din < Țara» 
să le vie într’ajutor — deschizând aici la Bucu
rești discuțiunea, pe care aderenții și soții vor 
avâ s’o urmeze din colo.

E reu așa ! loan Slavici.

Scrisori din Ardeal
Brașov, 14 Decemvrie 1893.

. . . Ast-fel darea în judecată a Comitetu
lui n’a produs aicî și, precum aflu, nicî la 
Sibiiu efectul, de care mulți se temeau. Ne-am 
așteptat de mult la ea și o considerăm ca 
ce-va de sine înțeles.

Mal ales aici la Brașov oamenii sunt pre- 



ocupați de interesele comerciale, care de câți-va 
ani aii suferit mult și nu am nevoie să-ți spun, 
că cu deosebire Sașii așteaptă cu multă ne
răbdare încheerea eonvențiunii comerciale cu 
România. Acesta e prețul, cu care s’au îm
păcat cu Maghiarii. Oameni «circomspecțl» 
cum sunt, el au renunțat la lupta pentru in
teresele lor culturale după-ce li s’au făcut pro
misiuni formale, că în convențiunea ce se va 
încheia cu România vor fi favorisate produc
tele industriale săsești.

După-ce căzuse astă-vară articolul 2 din 
legea maximului, unii dintre denșii au început 
să facă ear oposițiutie. Se înșeală dar liberalii 
din România, dacă cred, că Germania a pri
mit articolul 12 numai așa, pentru că l’a ce
rut guvernul României.

Vor profita de altminteri și Secuii de acest 
favor, ba chiar și mulțl dintre Români, toată 
Marginea până la Mercureh, care-și câștigă și 
acum pânea în România.

T. O.

DIN BUCOVINA
Afacerea Stefurea.

Am mal vorbit deja despre importanta această 
afacere a răposatului profesor român din Bu
covina Stefureac și am reprodus din Gazeta Bu
covinei din Cernăuți, amenuntele cercetării 
disciplinare cerute de distinsul profesor, în 
urma josnicelor calomnii trimise guvernului 
împărătesc contra lui, fiind-că el se distinsese 
prin multe fundații culturale române.

Asupra acestei afaceri, care, de și Stefureac 
a murit de curînd, nu presintă însă mal puțin 
interes pentru Românii bucovineni, mal ales 
că se complică cu o afacere aproape identică, 
aceea a distinsului preot profesor S Flo
rian Marian, membru al Academiei Române, Ga
zeta Bucovinei aduce, în numeri! de la 9 și 12 
Decembrie a. c., alte amănunte noue de cea 
mal mare importanță.

împlinind pentru a 2-a oară 5 ani de pro
fesorat, Stefureac s’adresase consiliului școlar 
pentru a-șl cere suma cuvenită lui pentru acest 
nou termen de lucrare exactă și conștiincioasă. 
ț)ece luni însă petițiunea lui așteptă neresol- 
vată. Directorul Draczinsky i a reținut numai 
el opt luni petițiunea, din Septembre i892 
până în Maiîi 1893, purtându-1 tot-deauna cu 
vorba, că curînd va expedia-o la destinație. 
Ba chiar odată și in scris i-a dat răspuns că 
o va trimite a doua (Ț, fără ca să se gră
bească mai mult a-și ține făgăduiala și a-și 
împlini îndatoririle. O altă petițiune a lui 
Stefureac, din Aprilie 1890, prin care ce 
rea ministerului de instrucție o subvenție 
pentru editarea cărților de citit românești, 
scrisă de el pentru scoalele medii, a stat 
5 luni de (jile la director și în cele din urmă 
Ștefurea s(a adresat direct ministerului. Era 
deci sistemă. VS(jend că petiția nu s’a înain_ 
tat nici în Maid 1893, Stefureac merse la di
rector și-l întrebă ce face și din ce motive 
îl reține cererea sa. Explicațiunea va fi ca
racteristică.

«El răspunse, cjice Stefureac în petițiunea 
adresată imediat de el către consiliul țSril din 
Cernăuți, pentru a cere o cercetare discipli
nară, — el respunse, că eu port politica in 
școală. Eu am rSspuns, că inexactitatea acestei 
afirmațiuni se va pute dovedi ușor. El c^ise :

Nici nu am scris aceasta despre d-ta. Eu l’am 
rugat apoi, să-mi spună sincer și cinstit, ca 
la miliție ce nu-I convine la mine, ca să 
m& pot îndrepta. El cjise: :/) Că eu sunt
intemeetorul Revistei politice. 2) Că lucru pen
tru popularea. claselor paralele române; apoi 
după o pausă — «Eu n’am spus nimic ho- 
tărît despre d-ta, am scris numai așa în gene
ral, că atitudinoa politică a d-tale este 
incorectă; fapte nu pot să citez, pentru-că 
eu nu sunt vinovat de aceasta. Căpitanatuț 
scrie in continuu către guvernul terii și guvernul 
terii me provoacă mereu : Direcțiune pronunță-te! 
Și cu acestea eu perd tot-de-una atât timp 
în cât neglijez afacerile școlare din causa 
aceasta».

Toate acele acusări însă nu erau de cât 
pure calomnii. Lucrarea lui Stefureac, precum 
el însuși declară în citata sa petițiune, era pur 
științifică și literară, iar nu politică. Activi
tatea politică este publică,.deci cunoscută tu
turor. Deci și incorectitatea pretinsei sale ac
tivități politice ar fi trebuit se fie cunoscută, 
ea nu ar fi remas un secret cunoscut numai 
unei singure persoane La alegerile pentru 
parlament și dieta țSril el vota totdeauna 
pentru candidatul guvernului. Ba chiar la ul
timele alegeri pentru parlament și dietă nici 
nu votase, de oare-ce directorul poftise pe 
membrii corpului profesoral se voteze pentru 
deputațn din oposiție Miskolczy și Zierhoffer.

La fondarea (Țarului Revista politică nu luase 
nici o parte, deși (Țarul era prieten guver
nului, și nici la redactarea lui nu lua parte.

Un singur lucru era exact: El lucrase foarte 
mult pentru popularea scoalelor paralele ro
mânești și lucra mult pentru întinderea cul
ture! între Români.

Era însă acesta un motiv pentru a i se opri 
drepturile câștigate prin muncă și pentru a 
se amusa calomnii josnice în contră-I ? Se 
vede că da, de oare-ce însuși căpitanatul din 
Suceava trimetea acte contra profesorului către 
guvernul țeril, acusându-1 și înnegrindu-1.

Este într’adevSr de mare gravitate decla- 
rațiunea oficială însemnată de Stefureac în pe
tițiunea sa, prin caie se dă pe față activitatea 
dușmănoasă Românilor a căpitănatulul din 
Suceava. Aceasta dovedește, că chiar autori
tăți se găsesc în Bucovina, care, deși pot fi 
bine informate de împrejurările țerel, nu voi
nici să le judece de drept, nici să informeze 
drept pe mal marii lor, ci fac să se nască 
bănuell neîndreptățite asupra oamenilor nevi- 
novațl, care au pScatul să fie Români și să 
vie la Români.

Cetsiunea e gravă și pe bună dreptate. 
«Gazeta Bucovinei» cere să se facă de grabă 
judecată deplină asupra el, căci deja un om 
a suferit de pe urma acelor funcționari pre- 
puelnici și alții, cu cuget curat și ei ca și 
dînsul din aceleași pricini. Intre aceștia, d-1 
S. FI. Marian.

S’ar părea însS, lucru mal grav, că în 
contra lui Stefureac s’au adus și alte calomnii 
mai grele încă, de pildă aceea, că el era, ca 
și toți Bucovinenii, e dornic de a se întoarce la 
țara din care Bucovina a făcut odată parte. 
Acusarea aceasta de iredentism a mai făcut’o 
Românilor bucovineni odată și un leah Smal- 
Stocki în dietă, dar de la el ea nu are gra
vitatea. ce ar avea-o când s’ar constata, că 
un înalt funcționar al țSril a adus’o Români
lor, leali și în Bucovina ca peste tot locul, 
unde soarta i-a aruncat.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE
<*>

AUSTRIA
0 depeșă din Praga cu data de 15 corent ; 

anunță, că înniormîntarea lui Mrva, victin 
«Omladinei» s’a făcut eri și ca nu s’a întîmpl 
nici o desordine cu acest prilej.

— Generalul de Loe și deputăția prusiana a 
sosit eri la Viena. A$i vor fi primiți de Imper 
și în urmă de archiducele Albrecht, căruia 
vor da bastonul de mareșal german.

ANGLIA
După raportul provizoriu al ministerului 

griculturii, recolta orzului în 1893 a fost del 
mil. bușeli, mai mică de cât în 1892: oves 
cu 6 milioane mai puțin și grâul cu 9 milioai 
bușeli mai puțin.

— Stricăciunile suferite de cuirasatul engb 
«Resolution» cu ocasiunea furtunei din golf 
Biscaia, se socotesc de 1.500,000 lire sterline.

— Agenția Reuter afla din Pernambuco, < 
mareșalul Peixoto a retras decretul de expv 
sare a streinilor.

— Aceiași agenție telegrafică află din Johanne 
burg că o lupta sîngeroasă s’a întîmplat lui 
13 curent între minerii indigeni. Sunt vre-o su 
de răniți; o magasie a fost jafuită.

Poliția a restabilit ordinea.
— D Glastone a declarat eri în camera c 

munelor, cu prilejul discuțiunei asupra reduce) 
apanagiului fostului Dace de Edimburg, actus 
mente Duce de Coburg, că guvernul n’are i 
formațiuni oficiale în privința veniturilor duc 
lui de Coburg și ale ducatului. Guvernul e ( 
părere, că o discuție publică în această chestia 
este inoportună.

— 'fot eri d. Buxton a anunțat Camerei c 
munelor, că nu este exact svonul răspândit, 
guvernul are intențiunea să transforme oraș 
Famagusta din insula Cipru in port comerc; 
sau în stațiune navală militară, fiind că aceas 
ar aduce prea mari cheltueii.

BULGARIA
Camera din Sofia a votat budgetul listei < 

vile, care presintă o sporire de 400,000 fran< 
Apoi a adoptat prin aclamațiunl propunerea g 
vernului de a acorda o pensie anuală de 40.0( 
franci, veduvei și copiilor prințului Alexandi 
de Battenberg.

FRANȚA
Perchizițiile operate la muma lui Collas 

Paris au descoperit numeroase documente ii 
portante, care dovedesc că femeia lui Collas e 
în relațiuni cu banda anarchistă din Orleans.

— Eri a început la Angouleme procesul cel 
17 aeusați în turburările de astă vară din / 
gues-Mortes, unde lucrătorii francezi și italie 
s’au masacrat între ei. Procesul se judecă 
jurații din departamentul Charente. Consu 
general al Italiei din Marsilia a asistat la proc* 
Acusații, printre care este și un italian, au c 
clarat că italienii au început, strigând; «J 
Franța! Trăiască Italia!» Judecătorul de pa< 
care voia să despartă pe francezi și pe italie 
spune, că la un moment dat aceștia erai! s 
amenințători, în cât brigadierul de jandarme: 
voia să comande focul; el l’a împedicat. Cc 
sulul italian a făcut o visită prefectului și 
declarat, că asistă la proces numai pentru 
să se asigure însuși, dacă lucrătorii italieni 
împlinise datoriile ce le impunea ospitalitai 
franceză.



— piarul «Le XIX Siecle» din Paris anunță, 
i proectul de conversiune a rentei de 4x/2 °/0 
» va presenta parlamentului în Ianuarie și că 
inversiunea va fi terminată pe la 15 Februarie.

GERMANIA
Guvernele german și sârbesc au fixat la 1 

muarie 1894 data când tractactul comercial 
irbo-german va intra în vigoare.
— Imperatul a primit pe generalul von Loe, 

.re va pleca în capul unei deputațiuni pen
ii a duce archiduceluî Albrecht bastonul de ma- 
șal german.

GREC’A
Camera din Atena a adoptat eri tractatul cu 

cietatea ungurească de navigațiune Adria, pen
ii expediarea poștei grecești pe mare.

ITALIA
O depeșă datată din Caltanisetta, 15 Decembre, 
îunță că turburarile in Sicilia continuă Eri 
au întîmplat desordini grave la Valguarnera. 
ulțimea a năvălit în închisoare și a liberat pe 
iținuțt, a dat foc primăriei și mai multor edi- 
'ii publice și private. Un preot, care se în- 
rca să liniștească pe resculați, a fost rănit 
iov de ei. Trupele trimise au restabilit ordinea.

JWUNTE NEGRU
0 bandă de locuitori din Gussigne aii atacat 

i păstorii munte-negrinl, oniorînd pe unul din 
, însă și din bandă aii perit doi oameni.

OLANDA

O depeșă din Amsterdam anunță, că vre-o 2000 
i lucrători în “nelucru au străbătut stradele 
incipale sub comanda unui comitet socialist, 
diția a voit să-i împrăștie, înse a fost primită 
i pietre. Poliția a tras în aer. Mulțimea s’a 
îprăștiat. Mai mulți manifestanți precum și 
1 agent de poliție au fost răniți.

SPANIA
Brutarii greviști din Madrid au omorît pe un 
crător care nu voia să ia parte la manifesta- 

. e lor. In urmă s’au luptat cu poliția. Sunt 19 
estări.

-— Anarchistul Ruggieri a fost încarcerat în 
mnița Mont Jouy în apropiere de Belona.
Bereal, Sirassol, Codina și Cerezuelo au măr- 
risit participarea lor la atentatul de la teatru.
— Procesul anarcliiștilor acusați că au voit să 
unce anul trecut în aer cu dinamită Camera 
iputaților din Madrid, a început eri în acel 
■aș.

ȘERBI A
Gazeta vieneză «Politische Correspondenz» 
imește din Serbia o scrisoare în care se <jice) 

' propunerea depusă in Skupștină relativ la 
stribuirea de arme predate de Stat milițiilor, 
te de natură a provoca temeri serioase. O 
lemenea procedare nu există în nici o țară 
iropeană.
Nu este nici un motiv puternic în favoarea 

■estei propuneri; din potrivă, sunt obiecțiuni 
•ave în contra ei, din punctul de vedere al 
garanții generale și al existenții Statului, 
rimirea acestei propuneri ar aduce complica- 
mi aproape inevitabile.
Se știe, că «Politische Correspondenz» este 
strînse legatari cu guvernul din Belgrad.

— Proiectul ministerului Avakumovici a con- 
uuat și eri, când, după cum ne anunță depe- 

șile pe care le primim din Belgrad, a compărut 
și d-1 Kundovici, unul din acusați; acesta a 
recusat pe judecătorul Vasa Manoilovici, cu care 
este în dușmănie.—-După citirea apărărilor d-lor 
Ribarac și Kundovici, rostite deja în Skupștină, 
ședința a fost închisă.

Ascultarea acusaților va începe mâne, Vineri.

■ I

Pelerinajul la
Am reprodus în multe părți din ultima bro

șură politică apărută la Sibiiu. Mai dăm și ai,ll 
o parte din acea broșură, relativă la pelerinagiul 
pe care d. Hoszu, profesor la gimnasiul român 
din Blaj, l’a făcut la Cluj, după invitarea unei 
societăți maghiare de acolo, ducând cu sine 
câți-va elevi ai gimnasiului pentru a-i exhiba:

Ministrul de interne al regatului Ungar, mi
nistrul unui popor, se bucură că cinci-spre-dece 
copii duși cu d’a sila la Cluj de superiorii lor, 
duși fără voință, puși în fața alternativei: Ori 
merg, ori cade asupra lor mânia întreagă a unui 
profesor — ministrul «puternicii» Ungarii, omul 
poporului «viteaz», omul poporului, care se 
crede în drept a dojeni popoare mari și mici,, 
găsește că poporul maghiar a raportat o biru
ință, când 15 copii au fost luați de pe băncile 
școalei, duși cu d’a sila și pe cheltuiala statului 
să I treacă prin Cluj.

Credeau Românii mai mult" despre Maghiari. 
Dar dacă între trei milioane de Români stalul 
nu găsește de cât cinci-zpre-dleee copii, cu care 
să se facă prieten, care sa fie mântuitorii ideei 
de stat maghiar, atunci da, suntem liniștiți. O 
a doua representație a unei comedii, ca cea pe
trecută între un stat «mare», «puternic», între 
un popor «mare» «nebiruit» și cinci-spre-dece 
copii, nu se va mai representa pe nici o scenă.

Ministrul Hieronimy, ministrul statului ungar 
a felicitat pe Maghiarii Clujeni pentru biruința 
ce au raportat prin înfrățirea poporului ma
ghiar întreg de o parte și cinci-spre-dece copii 
duși la înfrățire cu de-a sila de suporiorul lor 
detestabil de altă parte.

E ridicol acest lucru.
* * *

piarele maghiare jubilau vedend mântuirea 
ideii de stat maghiar în „înfrățirea celor cinci- 
spre-dece copii», nevîrstnici, duși cu de-a sila 
la Cluj—cu «națiunea maghiară».

O ! Era din cale afară de rîs 1
Să dai în judecată un popor întreg și să te 

joci tu puternic popor Maghiar de a înfrățirea 
cu cinci-spre-dece copii cu dădaca lor dr. 
Hoszu.

Pretutindeni lumea era indignată de negus
toria rușinoasă a lui dr. Hoszu. Dar după scri
soarea ministrului Hieronimy și marea jubilare 
a diarelor maghiare lucrul ’și-a perdut chiar și 
importanța unei varietăți și lumea pufnea de rîs.

Profesorul Hoszu, urgisit chiar de acei cinci- 
spre-dece copii purtați pentru a fi aretați, va 
remânea rușinea neamului seu.

----------------- <><><>«Q>§§<><><><>---------------- —

Ministerul de resboiu a însărcinat pe d. colo
nel dr. Demosthene, ca să represinte serviciul 
sanitar militar român la congresul medical ce 
se va ține la Roma în ddele de 17 Martie și 
următoarele.

S’au promulgat și publicat prin Monitorul ofi
cial legile care acordă d-lor Ștefan Stan Blebea, 
Ion Urse Șeitan, Nicolae Năsturel, Iosif Boeru 
și Bonstantin R. Iliescu, români ardeleni, Hristu 
Ioanid, Dimitrie G. Arghiropolu și Iorgu Miliai- 
lidi, români macedoneni, precum și d-lui Ema
nuel Lang, român bucovinean, recunoașterea ca- 
litățel de cetățeni români; iar d-lor Carol Vara 
din Alexandria, Stefan Rippel din Roman, Ioan 
Stoicovitz din Galați, Dimitrie C. Sutzu din Bu
curești și Vladislav Komornicky din București, 
împământenirea cu dispensă de stagiu.

D. N. C.Mihăescu a fost numit architect al 
ministerului instrucției, în locul d-lui I. Goliger, 
demisionat.

♦
S’au înființat în București, în-afară de biu- 

roul telegrafic central, mai multe oficii telegra- 
sucursale, care sunt atașate pe lângă biurourile 
polițienești de mai jos :

La secția 2, str. Călărași 1; la secția 6, str. 
Batiștea 1 ; la secția 8, str. Clopotari 6 ; secția 
11, str. Icoanei 100; secția 16, str. Teilor 22; 
secția 20, str. Occidentului 8; secția 23, calea 
Grivița 187; secția 26, str. Sf. Apostoli 16; 
secția 28 str. Uranus 36 : secția 30, str. Olim- 
pului 23; secția 36, calea Văcărești 189; secția 
41, calea Dudeștl 51 ; secții 47, str. Oborului 
2, și, în tine, secția 49, calea Moșilor 215.

“O
Aseară și astădî a nins în capitală.

-o
In fine, d. general Lahovary a dat mult aș

teptata circulară, prin care suspendă măsurile 
arbitrare luate în privința bacalaureaților.

0 depeșă din Constantinopol cu data de 15 
corent ne anunță cele ce urmează :

«In urma disparițiunei cholerei, s’au luat ur
mătoarele disposițiuni : încetarea visitei medicale 
a călătorilor europeni și a desinfectării efectelor 
lor la Mustafa Pașa; desființarea carantinei de 
24 ore pentru proveniențele din Hamburg, Am
sterdam, Rotterdam, Haga, porturile românești 
de pe Dunăre și de pe marca Neagră, din por
turile din Bulgaria și Rumelia orientală; des
ființarea visitei medicale pentru proveniențele 
din porturile Austro-Ungariei de pe Adriatica 
și pentru porturile acele din Smirna».

Eri după amiaiji s’a făcut înmormîntarea co
lonelului Mihail Holbau. Batalionul I de vînă- 
tori, o baterie de artilerie și două escadroane 
de cavalerie, sub comanda lt-colonelului Boerescu, 
au făcut onorurile militare. Foarte multă lume 
a însoțit cortegiul funebru până la cimitirul 
Belu.

Ancheta făcută la primăria din Craiova a cons
tatat lucruri grave în sarcina primarului Bol- 
descu : că acesta nu ține seamă de voturile con
siliului, că îi place mult a face lucrările fără lici
tație, în regie, trece cu cheltuelile peste devisuri.

Intre altele s’a constatat, că primarul a făcut 
în regie o lucrare de reparații, sub cuvânt că 
nu se presentase nimeni la licitație, deși există 
o ofertă aprobată chiar de consiliu. Lucrarea a 
costat 12,400 lei, iar devisul nu prevăzuse decât 
7,200.

■9-
Juriul facultății de medicină din Iași a reco

mandat pentru catedra de anatomie chirurgicală 
și topografică dela facultatea de medicină din 
București pe d-1 Dr. Ionescu, fratele d-lui Take 
Ionescu, ministru al instrucției.
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Redeșteptarea națională
(Urmare)

loan Zapolea, declarându-se vasal al Porții, a 
luat în stăpânirea sa nu numai castelele și do
meniile regale, ci totodată și teritoriile mare 
parte alodiale, care în timpul Regilor din Casa 
arpadiană erau exemte și nu fuseseră ancă u- 
surpate de alți nobili maghiari. El s’a făcut 
apoi comite secuiesc, ca să dispună de terito
riile SScuilor, și nobilii au primit Calvinismul, 
ca să poată lua averile bisericii romano-catolice. 
El stepânia deci, afară de pănientul săsesc, nu
mit, t fundul r g’u» și afara de moșiile usurpate 
de nobilimea maghiară, tot Ardealul.

Ca să adune Maghiari în Ardeal și ca să-șî 
câștige partisan!, atât Zapolea, cât și urmașii 
lui fac din aceste întinse teritorii alodiale multe 
donațiunî ; ba, precum se vede din raportul E- 
piscopuluî Napragy, Sașii, deși îi ospetau pe 
principi, n’au fost cruțați nici el, și se făcuseră 
multe donațiunî și în fundul regiu.

Cu toate aceste la sfîrșitul secolului XVII., 
când Leopold I. a luat în stepânirea sa Ardea
lul, o foarte însemnată parte din țară erau do
menii ale foștilor Principi, care acum devin do
menii ale Coroanei sau erariale.

Iobagii din Ardeal erau dar și ei de doue 
feluri: parciculari sau ai nobililor și erariali 
sau ai împăratului.

Dintru început, câtă vreme Curtea din Viena 
era nevoită să între în voile nobilimii, iobagii 
erariali erau tratați cu acea-și asprime ca cei 
particulari, după Approbatae Constitution's. In 
dată înse- ce Românii primesc unirea și mai ales 
în timpul lui Inocențiu Klein, biserica greco- 
catolică e înzestrată din domeniile erariale și 
soarta iobagilor erariali, care primesc unirea, se 
mai ușurează.

Acesta e cel mai de căpetenie dintre cuvin
tele, pentru care nobilimea combatea unuia. Ea 
nu se temea, ce-i drept, că iobagii ei vor trece 
pe domeniile erariale, fiind-că iobagii n’aveau 
dreptul de liberă migrațiune, dar exemplul dat 
de împăratul era, din al ei punct de vedere, rău 
și primejdios.

După încheerea păcii de la Hubertsburg, când 
în Polonia situațiunea era din ce în ce mai în
curcată și Rusia se pregătește să pornească res- 
boiiî contra Turciei, Curtea din Viena se holă- 
rește să doclare pe iobagii erariali oameni liberi 
și stăpâni ai pământului, pe care se afla, cum 
au fost mai nainte de învasiunea maghiară, ear 
în schimb să le ceară, cum li s’a cerut odi
nioară, să stee mereu armați pentru apărarea 
țării.

Se iau deci măsuri, ca să se fac? conseripțiu- 
nea poporațiunii de pe domeniile erariale, pen
tru ca să se organiseze apoi în companii, bata
lioane și regimente de grăniceri atât Românii, 
cât și Secuii.

O fioroasă însuflețire cuprinde massele, care 
după sute de ani de asuprire neomenoasă se văd 
ajunse ear la libertatea de odinioară, și voinicii 
aleargă din toate părțile la comisiunile însărci
nate să facă conscripțiunea și cer arme.

Nici în această clipă de avent Românii nu-și 
perd însă bunul cumpăt: mai nainte de a primi 

libertatea și armele, ci cer să li se dea asigu- 
gurare, că oficerii lor vor fi luați dintre Ro
mâni 1) și că nu vor mai fi siliți să primească 
unirea.

Ast-fel Românii din fața trecătorilor de la 
Rodna și Bărgău adresează Episcopului Dionisie 
o petițiune, în care <Jic :

«Noi ne prăpădim (verkiimmern) trupește și 
sufletește, murim fără de spovedanie și fără de 
cuminecătură ca vitele și suntem deopotrivă cu 
turma de oi fără de păstor. Dacă Tu, mărite 
Domnule, nu te vei îndura de noi și nu ne vei 
aduce ajutor și mângâiere, nu ne mai întoarcim 
la casele noastre, unde ne așteaptă temniță și 
pedeapsă, ci pribegim în alte țări, unde putem 
să trăim liniștiți după legea noastră; căci sun
tem tare hotărîțî să perim mai bucuros de cât 
să primim uniunea. Dacă e dar cu putință, tri- 
mite-ne un preot neunit, ca sa nu ne prăpădim 
cu toții».

Intr’o altă petițiune, adresată președintelui 
Staturilor, ei <Jic :

„Nu din îndărătnicie (Starrsinn), nici din as
pru spirit de particularism refusăm noi acum 
serviciul militar, ci numai din considerațiune 
către religiunea noastră, pe care n’am schimbat-o 
nici odată și nici odată nici într’un chip n’o 
vom schimba. Vom presta servicii întocmai ca 
străbunii noștri, vom plăti biruri și dăjdii, 
însă numai păstrându-ne teligiunea și dacă ni 
se vor încuviința noii preoți neuniți»2).

In fața acestei hotărîrî neînduplecate Curtea 
din Viena nu mai stăruie asupra unirii și ad
mite pentru trupele de grănicieri organisarea 
după naționalități, cum a fost mai nainte de 
invasiunea maghiară.

La Naseud, pe domeniile erariale din distric
tul Făgărașului, din munții Sibiiului și din valea 
Hațegului, precum și la Caransebeș și Lugoj se 
organisează batalioane de grăniceri români, ear 
la isvoarele Oltului până spre Țara Bârsel ba
talioane de grăniceri secui, și ast-fel se exe
cută și în cea ce privește pe o însămnate 
parte din Români planul croit de Mihaiu Vi
teazul.

In timpul acestor operațiuni de «militarisare» 
împăratul Iosif II. călătorește în Ungaria (1768) 
și apoi în Ardeal și rămâne încântat de popo- 
rațiunea română, dar cu atât mai indignat de 
purtarea neomenoasă a nobilimii și a diregăto- 
rilor față cu iobăgimea, indignațiune, căreia îi 
dă în cei mai aspri termini expresiune în in
strucțiunile date Comisarilor trimiși în Ungaria 
după publicarea patentei de toleranță 3). El stă
ruie tot odată, ca locurile încă deșerte de pe 
șesul de la Tisă, Mureș și Timiș să nu fie po
pulate, ca până acum, cu coloniști germani, ci fie 
cu Șerbi din provinciile turcești, fie cu Români 
aduși din Moldova și Muntenia.

Pe când dar iobagii erariali reintrări în drep
turile lor de oameni liberi, ear Emigrații din 
Moldova și din Muntenia treceau prin Ardeal 
spre șesurile mănoase, iobagii de pe moșiile no
bililor erau îngrămădiți pe pămentul în mare 
parte sterp și tocmai de aceea puși la muncă 
grea și necurmată.

După încheerea resboiului de șapte ani, după 
ce Bucovina și Galația fuseseră adnexate și mai

1) Eud. Hurmuzachi. Fragmente zur Geschichte der 
Rum. II. band pag. 174.

2) Eud. Hurmuzachi. Fragmente etc. II. Band. pag. 
180—181.

3) Eud. Hurmuzachi. Documente etc. Vol. VIT. pag. 
442 — 444.

ales după ce de a lungul liniei răsăritene și d 
a lungul celei de la mea<Jă-(}i se formase di 
iobagii eliberați un cordon militar, nobilime 
maghiară nu mai îndrăznea să se avente la op< 
sițlune față cu mesurile luate de guvernul în 
părătesc; ea înse își vărsa veninul asupra iob: 
gilor sei, asupra cărora avea în virtutea Aprc 
bâtelor o putere nelimitată. Ast-fel conflicte 
dintre iobagi și nobili erau din ce în ce m; 
dese, și pădurile erau pline de iobagi fugai 
care trăiau viață haiducească, fiind-că cea mi 
groaznică moarte îi aștepta, dacă erau prinși.

In anul 1783 Imperatul Iosif II numește, î 
sfîrșit, pentru Diecesa română greco-orientală 
Ardealului, care până acum fusese administra 
numai în mod provisoriu, un Episcop definiți 
Era însă prea târziu, de oare-ce acum conflict 
dintre Români și Nobili luase un caracter S‘ 
cial, și în anul 1784, când primul Episcop 
Sibiului, Șerbul Ghedon Nikiticz, sosește în A 
deal, ca să-și ocupe scaunul, isbucnește prin 
rescoala națională a Românilor din Ardeal.

Românii sunt un neam de oameni înzestra 
cu mari aptitudini resboinice ; tocmai de acei 
înse ei sunt chibzuiți, răbdători și cu deosebi 
iubitori de ordine și ast-fel oameni vrednici < 
încredere oarbă. In genere, — <Jice Iosif II. 
instrucțiunile citate mai sus, — națiunea areas 
ține, ca plângerile ei să fie ascultate și ca . 
convingem prin cuvinte temeinice pre cei m 
bătrâni dintre dânșii, în care ei se rarjema c 
toată încrederea, — apoi putem să facem ori-ș 
ce cudenșii. «(kann man Alles mit ihnen richter

Aceste le-a știut Cancelarul Kaunitz, le-a știi 
Imperatul Iosif II; n'a voit înse să le știe m 
bilimeă maghiară, care sute de ani de a rend 
a trăit cu Românii. Pentru densa Românii era 
numai niște oameni folositori, fiind-că știau i 
muncească. De oare ce Românii, conduși de bi 
trânii lor, în timpul cât au ținut luptele t 
Turcii, au răbdat și au așteptat, n’au intrat : 
legătură cu nici unul din dușmanii patriei, n’i 
profitat de nici o situațiune grea pentru patri 
ei pentru nobilimea maghiară erau un neam < 
oameni nemernici, care poate să fie tratat cu c< 
mai mare asprime.

Acum, în sfîrșit, au trebuit să-și schimbe 
nobilimea părerea.

E în natura lucrurilor, că aptitudinile resbo 
nice aii ajuns la cea mai mare desvoltare i 
acea parte a poporului român, care a avut i 
susțină cele mai multe și mai grele lupte c 
năvălitorii. Aceștia sunt așa numiți! «Moți», cai 
ocupă trecetorile de la Zam, Abrud și Ciuce 
oameni de o extraordinară vigoare trupoască 
sufletească.

O înseninată parte din acești Moți erau i 
bagi erariali âncă nemilitarisați, și nobiliim 
face toate opintirile, ca ei să nici nu fie mii 
tarisați. Moții înse aleargă la comisiunea de coi 
scripțiune și cer să fie trecuți în liste. In ac< 
la-și timp se pun în mișcare massele iobagik 
de pe moșiile nobilitare, ear de prin păduri ii 
la iveală fugarii urmăriți de domnii de pămen

De oare-ce autoritățile publice nu țin sean 
de cererile acestora, ci vreau să innăbușe mi 
carea cu forța, doi țerani, Horia și Cloșca, 
un preot Crișanu, se pun în fruntea massek 
agitate și timp de câte-va luni de (Jile se fai 
o pustiire și o versare de sânge, a căreia amil 
tire umple și astă-^i inimile de îngrozire.

Considerând această răscoală drept o consi 
quență firească a asupririi neomenoase, Impi 
râtul dă comandantului militar din Transilvan
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dinul să-i cruțe pe resculați, limitează drep- 
rile nobilimii față cu iobagii lor și le acordă 
iobagilor din Ardeal dreptul de liberă mi- 
aținne. Câștigând apoi acest drept, resculați! 
risipesc.

De oare-ce împăratul Iosif II. n’a înăbușit res-- 
ala aceasta prin vărsare de sânge, nobilimea 
tghiară îl acusa și unii dintre istoriografii ma- 
iari îl acusă și astă-tj! de a li fost autor in- 
ectual al întregel mișcări. Nu poate înse să 
nimic mai absurd de cât o asemenea acusa- 

ine. In timpul când în jFranța se clocea re- 
luțiunea cea mare, ear Rusia se pregătea pen- 
i un nou resboiii contra Turciei, Curtea din 
ena nu numai era interesată ca Ardealul să 
liniștit, dar era totodată din nou nevoită să 

re în voile nobilimii maghiare.
Ast-fel împăratul Iosif II, chiar el, a trebuit 
le aducă nobililor maghiari o jertvă, și să 

isimtă ca ce! trei capi ai mișcării, Horia, Cloș- 
Crișan, să fie executați.
EI sunt socotiți de Români în rîndul marilor 
irtiri naționali, de oare ce în urma răscoalei 
iduse de denșil s’au abrogat de fapt «Appro
ve Constitutiones», și ast-fel prin răscoala ro
mă de la 1784 iobăgimea a recâștigat ceea ce 
tduse în urma răscoalei pornite la 1514 de 
mi sub conducerea lui Dozsa.

(Va urma).

EL si EA1_
sanda e din naștere oloagă, Sandu tot din 
;tere e orb. Amendoi acum doue-tjeci de ani 
fost lepădațî la bariera Bănesii. De cine ? 
se știe ! Cu siguranță se poate spune nu- 

I, că nu de oameni avuți, căci copilașii erau 
eliți în niște sdrențe.
Jând Sandu a fost găsit de o lăptăreasă, era 
tună; un vent rece isbea pe baba din toate 
țile și-î arunca zăpada în față.
fiata femee aurise scâncind ceva sub un teiu: 
apropie și Veiju un copil mai mult mort de 
;. Ii fu milă să-1 lase, l’a luat, l’a pus la 
și așa Sandu a înviat.

Jând Sanda a fost găsită tot de aceea-și lăp- 
îasă, era o <ji frumoasă, soarele lumina locu- 

de la șosea, înverzite de iarbă și teii îm- 
obiți cu ciucuri de flori, îmbălsămau aerul 
mirosul lor.
n mijlocul drumului, dincolo de barieră, zări 
eia ceva alb ; se apropie, ridică și desveli 
cârpe o fetiță adormită. Se gândi femeia o 

a, numai o clipă, ce să facă cu copilul : să-l 
ide, să-l lase în voia întâmplare! ori să-l ia? 
ha săracă. Toată averea ei era o bivoliță : 
iea lapte și se hrănea ea, d’împreună cu 
du.
- Pentru doi cu greu ne ajunge, dar pen- 
trei ? Cum o da D-(Jeu! îl fu cea din urmă 

îeere—și așa a fost luată și Sanda pe lângă 
du.
- Da norocoasă ma! ești, mamă Tincă, o 
sau vecini!; numai cu ce a! să-i hrănești ?
- La voi n’oi veni să cerșesc! răspunse 
it bătrâna, ca să le astupe gura, și copiii 
i botezați cu numele de Sandu și Sanda, 
recum timpurile, în care fură găsiți, nu se 
nănau, nu semăna nici Sandu cu Sanda.
I negru ca un țigan, creț la cap, cu trăsă- 
le fețe! aproape înghețate, ca la toți orbii. 

Ea micuță, slabă, cu niște ochi albaștrii, blânzi 
și frumoși, cu perul ca mătasa porumbului.

El n’avea ochi, nu vetjuse nimic în viața lui 
și din această pricină nu părea prea deștept și 
era vecinie tăcut.

Ea n’avea picioare, nu se putea târî nici pe 
brânci dar vedea și aiujea tot și era vorbă
reață.

Fie-căruia îi lipsea ceva, dar amândoi făceau 
un om întreg.

Nici n’ar fi putut trăi unul fără altul, deci 
nu ine mai întrebați dacă se iubeau.

— Cu ce trăiau însă? poate me veți întreba 
e arași.

Cum poate trăi un orb și o oloagă?
Din bunătatea și mărinimia trecătorilor.
Dar se cunoaște în <jiua de aiji aceasta bu

nătate ! Și de aceea orbul și oloaga se culcau de 
multe ori nemâncațî.

Dimineața Sandu apucă pe Sanda în brațe și 
călăuzit de dînsa, o ducea de ia Băneasa toc
mai pe strada Gri vița, dincolo de gara de Nord, 
o punea jos subt un zaplaz, scotea fluerul și 
începea niște doine, de-ț! rupea sufletul de jale; 
seara venea acasă cu vr’o doi, trei gologani și 
ceva covrigi de pâine.

De prisos să vă spun că baba Ținea de mult 
murise și bivolița ei fusese luată la primărie. — 
Tot nu se pot sluji de densa calicii, hotărî pri
marul.

Și de la moartea babei, orbul și oloaga se 
hrănesc cu cerșitul, în mod cinstit, însă fără 
obrăznicie.

Cine vrea le da, cine nu, — bogdaproste !
* *

*

Acum o lună am întâlnit pe Sandu, singur," 
la capul podului. Era palid, venăt și slab, piele 
și oase numai. Sta rezemat de un felinar cu 
farfurioara întinsă.

— Ce-i Sandule, unde-I Sanda ?
Orbul mi-a cunoscut glasul.
— A murit.. . răspunse, dar în curând ine 

voi duce și eu. Drept a (Jis : Sufletul, — Sanda 
a murit, trapul, Sandu, trebue și el să moară..’

Sț. Basarabeanii.

Litera M.
In conflictul dintre Spania și Marocco litera 

M. joacă un rol de îutâia mână. Fortăreața, unde 
a fost cel d’intăl conflict între Kabyli și Spani
oli, se numește Mellila. Comandantul armatei 
din acel ținut se numește Martinez Campos, ai 
cărui trei din urmă antecesori au fost, Macias, 
Margallo, și Mirclis. Țara, care este teatrul res- 
boiului, se numește Marocco. Conflictele între 
cele doue neamuri au încetat în urma ridicării 
de către Spanioli a unei întărituri în apropierea 
unei Moschee, ceea ce însemna o slăbire a drep- 
iurilor Maurilor. Sultanul țări! se numește Mu- 
ley Hassan, iar pe marele lui vizir îl chiamă 
Mohamed Corres. Regenta Spaniei e Maria Cris
tina, și ministrul el de afaceri străine Moret.

înăbușiți de fum.

In ejiua de 7 Decembrie a. c., femeea Maria, 
soția locuitorului Marin Păun Florescu, din co
muna Mitrofani, județul Velcea, plecând cu 
mâncare la soțul seu, care se afla la muncă, a 
lăsat în casă trei copil, din care o fată de opt 
ani, altă fată de cinei ani și un băiat de un an 
și cinci luni, punend veriga la ușile casei.

Copii remânend în casă, unde n imita femee 
avea niște in pus pe lângă sobă spre a se usca, 
inul a luat foc umplând casa de fum. La în
toarcerea femeei Maria, ea a găsit câte trei copii 
morți din causa fumului ; iar în casă nu a luat 
nimic alt-ceva foc.

---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- -

Procesul pentru Memorand.
La înșțiințarea, ce s’a făcut acusaților în pro

cesul Memorandului din partea tribunalului din 
Cluj, că sunt citați pe (jiua de 23 Ianuarie 
înaintea Curții cil jurați, d-1 advocat Iuliu 
Coroianu, unul dintre acusați, a făcut în afa
cerea legi de uniune o representațiune la tri
bunal. Această representațiune o lăsăm să urmeze 
după «Ellentjek», care (Jice că în această cestiune 
se așteaptă cu mare curiositate decisiunea tri
bunalului.

Ilustre d-le Președinte de tribunal, ca Pre
ședinte al judecătoriei de pressă !

Actul de acusațiune presentat de stimabilul 
d-nu procuror suprem reg. din Cluj la 9 De- 
cemvre a. c. nr. trib. 83, datat sub. nr. 4412—1893, 
îmânat mie la 17 luna curentă, are astfel de 
doue momente meritorie principale, care după 
cea mai bună convingere a mea, e absolut im
posibil de-a fi judecate din partea curții cu jurați 
în mod just și meritorie, fără de a se asculta 
mal ’nainte niște esperți neescepționabili și 
niște martori asupra faptelor petrecute.

Unul dintre aceste momente se referă la do
vedirea unor pasage incriminate în actul de a- 
cusațiune și estrase din Memorandul adresat și 
presentat din însărcinarea alegătorilor poporului 
român Maiestății Sale împărătesei și apostolice 
regești, prea înaltului nostru domnitor și rege, 
întru cât aceste pasage se refer la dreptul pu
blic al patriei noastre și la desvoltarea istorică 
a acestui drept public ; apoi întru cât ele sunt 
de natură de drept public istoric de stat, cum 
și întru cât ele stau în consonanță cu evenimen
tele legislative ale patriei noastre petrecute în 
timpul de la 1848—1866.

Al doilea moment înse se referă la combate
rea, eventual la dovedirea aserțiunii, coprinse 
în acela-și- act de acusațiune, că adecă tipă
rirea Memorandului incriminat și traducerea 
și tipărirea lui în limba maghiară, germană, fran- 
sesă și română, cum și distribuirea acelora s’a 
făcut în urma hotărîrii și a măsurilor luate de 
comitetul executiv de 25 al partidei naționale 
româno.

Stabilirea punctului prim prin esperți pentru 
aceea este de lipsă, fiind-că atât în memorand 
către Majestate, cât și în orl-care alt mod, des
crierea, discutarea și aprețiarea din punct de 
vedere istoric-juridic pe calea pressei a desvol- 
tărei istorice a dreptului public al patriei, pre
cum în orl-care alt stat din Europa, așa și în 
patria noastră este permisă și nu cade sub ri
goarea legilor penale. Nu cade nici chiar în cașul, 
dăcă în aceasta cu cea mai aspră critică se a- 
rată, că acea desvoltare istorică a dreptului pu
blic al patriei s’a mișcat pe base greșite, ca a 
stat în contrazicere cu interesele statului și că 
legile create în interesul și între marginile des- 
voltării dreptului public s’au alcătuit cu cea 
mal flagrantă vătămare a dreptului de conlucrare 
comună individuală a cetățenilor.

Din această causă doresc, ca cu ocasiunea per
tractării, aceste împrejurări să se dovedească 



punct de pundt prin opiniunea sus Zișilor esperți, 
fără de care jurații, ca oameni neesperți, ar fi 
ne orientați în ceea-ce privește cestiunea prin
cipală,— și fiind că cunoașterea acurată a ces- 
tiunei recere cel mal adânc studiu de drept pu
blic, cu care per eminentiam se ocupă bărbații 
politici ăi cunoscetorii de drept public ai pa
triei noastre, îmi iau voia a numi și a-I ruga 
să-și dea părerea lor de specialiști pe următorii 
dintre cel mai distinși bărbați politici specialiști 
ai națiuuei maghiare:

Escelența Sa Coloman Tisza, fostul ministru- 
președinte al Ungariei.

Escelența Sa Desideriu Szilâgyi, ministru de 
justiție al Ungariei.

Ilustritatea Sa conte Albert Apponyi, condu
cătorul partidei naționale.

Ilustritatea Sa baron Samuil Josika, secretar 
de stat in ministerul de interne.

Ilustritatea Sa Max Falk, deputat dietal,—lo
cuitori în Budapesta, și:

Baronul Ervin Bosner, fișpauul comitatului 
Hont, cu locuința în Ipolysâg.

Pentru a dovedi înse, că redactarea Memo
randului incriminat, presentarea aceluia la Maj. 
Sa, cum și distribuirea, tipărirea și traducerea 
lui in diferite limbi, nu s’a făcut în urma ho- 
tărîrel comitetului executiv de 25, pus sub 
acusațiune, ci acestea au fost ordonat prin ho- 
tărîrea unanimă a niarei adunări electorale, ce 
s'a ținut la Sibiiu la 20 și 21 Ianuarie 1892,— 
doresc sa fie ascultați ca martori representanțiî 
alegătorilor, cari in persoană au luat parte ia 
acea adunare.

Cu stimă rog pe Ilustritatea Sa d-1 baron 
președinte, ca atât pe sus (Jișii experți, cât și 
pe numiți! martori, pe basa §. 29. al ordina- 
țiunei de dato 14 Maiîî 1871 Nr. 1498, I. M. 
E., curn și in sensul §. 30. al aceleiași ordina- 
țiuni, sa binevoiască a-i cita la pertractarea fi
nală, fixată pe 23 Ianuarie 1894 înaintea curții 
cu jurați.

Mișcarea între Slovaci și Ungurii

Partidul național slovac convocase pe cjiua de 
14 corent o adunare populară în orașul Tisov. 
Pregătirile mergeau minunat și în numerul seu 
9 corent, Ziarul național slovac «Narodnie No- 
viny» își esprima bucuria, că adunarea va fi 
visitată de naționaliști slovaci din toate părțile, 
din comitatul Gomor și din comitatele vecine.

Abia trecură însă doue cjile și aceeași foaia 
publică o încunosciințare a președintelui Eme- 
ric Manica, datata din Tisov, în care se anunță 
că adunarea poporală publică, amintită mai sus, 
nu se va putea ține în 26 Dec. în Tisov, de 
oare-ce solgăbireul cercului Melohanczk a inter
zis folosirea casei orașului pentru ținerea adu
nării.

*Se înțelege de sine, Zice d. Manica, că acostă 
piedică nu ne poate conturba în scopul și în 
împlinirea datoriei n lastre, și afară de aceea 
vom face recurs în contra opririi solgăbirăești.»

Mult îi superă pe șoviniștii maghiari și pe 
uneltele lor împrejurarea, că acum Slovacii vor 
se-și organiseze partidul lor național De aici 
piedecile și opririle, una mai volnică și mai ab
surda decât cealaltă, ce le pun în calea adună
rilor slovace. In oarba lor patimă micii despoti 
ai regimului de desnaționalisare, Z*06 Gazeta 

Transilvaniei, trec cu vederea chiar, că tocmai 
prin aceste svercoliri ridicole fac cel mai mare 
serviciu cause! naționale slovace, căci deșteaptă 
și pe cei mai apatici dintre Slovaci.

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Ședința de la 15 Decembre 1893

După-ce deputății, care au anunțat guvernu
lui interpelări relative la felurite . obiecte, ad
mit cererea făcuta de ministerul C. Olănescu 
să amâne desvoltarea acelor interpelări, se trece 
la discuțiunea budgetului căilor ferate. Cum se 
știe, acest budget intră în vigoare ia 1 Ianuarie 
stil nou, adecă luni.

Discuțiunea, la care iau parte d-nii Micescu, 
Poenaru-Bordea, N. Voinov și N. Eleva, toți 
contra budgetului, și d-1 C. Olănescu, pentru bud
get, este foarte lungă, dar fără vfe’un mare in
teres : este o discuțiune aproape deseverșit speci
ală, și care gonește cu încetul pe deputați din 
îneîntă, așa că, atunci când se pune la vot 
luarea în considerație, se constată că deja Ca
mera nu mai este în numer. Abia sunt orele 
4 și juni.

S’a decis în această ședință, ca. Luni să se 
desvolte interpelarea d-lui C. I. Stoicescu des
pre- armată și aceea a d-lui Moruzi despre fai
moasa depeșă a sub-prefectului ungur din Beiuș 
către autoritățile din București.

S’a observat foarte , mult lipsa de la ședință a 
d-lui general Manii, ceea ce se punea în legă
tură cu cele petrecute în întrunirea guverna
mentală de alaltă-seară.

SENATUL
Ședința de la 15 Deeemvrie 1893.

In line, senatorii sunt pe sfirșit cu discuția 
proectuluî de modificare a regulamentului lor 
intern. Votul în total se va da aZi.

ultime
Comisia aleasă de Camera sa ducă regelui 

respunsul la mesagiul Tronului, împreună cu 
biuroul Camerei, a mers astă-Zi la ora 11 și 
jumătate la Palat și a fost primită de către M. 
S. Regele, căruai i-au remis adresa.

Miniștrii erau presenți,
Când cortegiul a ajuns în curtea palatului, 

musicele au intonat imnul Național și garda pa
latului a presentat armele^

Cortegiul era escortat de un pluton de gen- 
darmi călări.

In palat președintele comisiei a dat citire răs
punsului la mesagiu, la care M. S. Regele a 
răspuns prin câte-va cuvinte.

Comisia și biuroul Camerei au plecat apoi la 
Cameră. *

A
La Cameră se va începe astă-dl discuția con

venției cu Germania. Sunt înscriși mai multi 
oratori a lua cuvintul în contra acestei con
versiuni.

Eri delegații birourilo" camerei pentru trac
tatul cu Germania s’au adunat la senat și au 
ales ca raportor pe d-1 Șcarlat Vârnav. Dele
gatul secției a 2-a a camerei pentru pomenitul 
tractat este d-1 G. Olănescu, ear al secției 7 
d-1 Emil Lahovary, ear nu d-1 Simu, cum anun
țaserăm eri.

*

Camera de punere sub acuzațiune a confirm 
eri mandatul judecătorului de instrucție d. Fr 
tostițenu pentru depunerea lui Pădurarii.

A

Ministerul de Resboiu a decis ca gradele i 
ferioare, care trebuiau să fie liberate de la 
Decembre, să fie ținute sub drapel pînă la 
Ianuarie, de oare-ce este lipse de instructc 
pentru recruți.

Polițiaiul din Giurgiu și șeful biroului 
servicî . vor fi destituiți, de oare-ce s’au gă 
în sarcina lor mai multe nereguli grave.

A
Cu toate stăruințele puse de d-1 Inspector Pe 

covici spre a împăca pe d-nii Eamandi și B 
malo, amendoi candidați pentru colegiul I 
deputați din Tutova, lupta la viitoarele alege 
va fi și mai înverșunată ca astă vară.

Până acum nici d-1 Eamandi nici d-1 Rroma 
nu voesc să senunțe la candidaturile lor.

Astă-Zi de dimineață s’a găsit la chilometi 
222, lângă gara Botoșani spre Leorda, cor] 
sdrobit de tren al unui soldat.

&
Aseară d. Dr. Assachy,a telegrafiat din Noi 

familiei sale, ca se afle pe deplin res 
bilit.

rTrenul de marfa de Vârciorova, a de raliat. 
dimineață înapropiere de gara Coțofeni.

*
Din causa ivirii scar latinei și influenței 

tre copii din Bot șani, scoalele din acel o 
au tost închise din ordinul consiliului de bigii 
al comunei.

A

Constandin Ciubeicu, unul din evadații < 
penitenciarul Huși, a fost prins și dus la Hi 

A
Astă noapte trenul, care venea de la Tîr 

viște, a tăiat în gara Titu pe uu nenorocit j 
mar.

---- .------------- Țg gjgiW I-----------------------------------

BULETIN AOSBOSFERID
Institutul Meteorologic

București 28 Decembre st. n. 12 ore r}iua 
înălțimea barometrică la 0°.754. 0 
Temperatura aerului. — 1. 0.
Vântul tăricel de la E.
Știrea cerului acoperit.
Temperatura maximă de eri —2°.

» min. de astă-Zi —3 °.
» la noi a variat între-|-40 și —

Eri sară și neaptea a căZut puțină zăpi 
astă-Zi înainte de ora 11 ninge mărunt.

Barometrul crește de astă-iji dimineață.
A nis puțin și în multe localități din ț;

Respundător pentru redacție Sos» SSawîoi.

ACTE ȘI DOCUMENTE
din

CORESPONDENȚA DIPLOMATIC
a lui

Mihail Kogălniceanu
relativă la

RESBOIU INDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1871 
publicate de

Vasile M. Kogălniceanu
apărute până acum primele 4 fascicule din vo

LABORATORUL DE CHIMIE
„AURORA"

Brăila— Strada Regală No. 86. — Brăila
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COMPANIA AMERICANA
BUCURESCI. — Calea Victoriei, No. 44.— BUCURESCI

(lângă farmacia Brus, vis-â-vis de Luvrii)
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Premiate la tote exposițiunile cu primele Medalii și Diplome de onore

Peste 5 milione sunt în întrebuințare. — Garanție pe 5 am.
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fie-care Sâmbătă câte o fasciculă din
Cu începere de la 19 Noembre 1893 punem în venzare 
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s Primele fascicule vor coprinde, între 
altele: de Delavrancea,
Răpasta de Caragiale, Influența dai

împrej urărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe- 
sili® lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. Caster, Conferim» 
țele Atheneului Român, etc. etc. etc.

Bucuresci. — Tipografia și fonde ria de litere Th. Basilescu, Bulevardul Elisabeta 111.


