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ÎNCĂ un glas
«Telegraful Român», foaia metropoliei 

lin Sibiiu, se ocupă in fine și el de dis- 
îuțiunile urmate in Parlamentul nostru 
isupra cestiunei naționale. Șiarul metro- 
lolitului Miron Roman se interesează de 
> cam-dată in mod special de discursul 
•oștit in Senat de d-1 Dimitrie Sturdza și 
/orbește numai în mod incidental de ace
ea, pe care le-au rostit miniștrii, respun- 
16nd șefului partidului liberal-național. 
T de altă parte, el se folosește de acest 
irilej, ca să se apere, in mod oare-cât 
libaciu, pe sine și pe inspiratorii sei de 
icusarea, care atât timp li s’a adus, că 
ucrează în potriva politicei naționale a 
Românilor de peste Carpați.

Lăsând de o parte toată partea discur
sului d-lui D. Sturdza, in care acesta așa 
le măestrit a aretat situațiunea dureroasă 
i fraților de dincolo, pomenita foaie vor- 
jește numai despre partea lînală a cuvin- 
ării șefului liberalilor, în care acesta a 
ixpus unele din c rerile Românilor din 
Jngaria, și mai ales se ocupă de părerea 
:xpusă de d-1 D. Sturdza asupra cestiunei 
elativă la autonomia Ardealului. Asupra 
icestora stăruie în deosebi foaia metropo- 
itului Miron Roman, pentru ca să declare in 
ine, că și el îmbrățișează acele revindicări. 
Ia, mai mult încă, „Telegraful Român» se 
ingajează a socoti aceste cereri ca un mi- 
limum al cererilor, pe care Românii din 
Jngaria sunt îndreptățiți să le facă.

Intr’aceiașî vreme însă, «Telegraful ro- 
nân» constată, că discursul d-lui Sturdza, 
:are este adi cestiunea cea mai viu discu- 
ată printre Românii de dincolo, este so
cotită de membrii partidului național ro- 
nân drept un câștig de neasemuită în
semnătate în politica dusă de aci st partid, 
;i se întreabă pentru ce, dacă discursul 
i-lul Sturdza este ast-fel glorificat, metro- 
lolitul Miron Roman a fost atâta amar de 
Teme presentat ca dușman al causel na- 
ionale ? Ar fi poate lesne de răspuns la 
iceastă întrebare, care constitue de altcum 
lartea de apărare a metropolitului contra 
•echilor acusări ce i-se aduc, ar fi lesne 
le respuns, dicem, cu chiar discursul d-lui 

Sturdza, la care diarul metropoliei din Si
biu se referă. Acest discurs cuprinde, între 
multe altele, și răspunsul clar și lămurit 
la întrebarea ce metropolitul Miron Roman 
pune în apărarea sa. E trist, dar răspun
sul nu este în favoarea metropolitului. Poate 
că tocmai de aceea, foaia sa nu s’a încu
metat să reproducă in întregime discursul 
și mai ales s’a ferit să citeze cuvintele re
feritoare la memorandul dus împăratului

Constatând insă aceasta,
deaua peste trecut și să lă/^fa^riHceiași 
vreme de o parte și apărarea metropolitului 
Miron Roman, de la care să reținem, creș
tinește, numai partea bună a declarațiilor 
ce face acum: adecă cea deja însemnată 
mai sus, că el acceptă cererile formulate 
în discursul d-lui Sturdza și că, înlăturând 
autonomia Ardealului, ca cestiune inopor
tună, el socotește acele cereri drepte, juste, 
mai mult chiar, ca constituind numai un 
minimum de revindicări drepte și înteme
iate.

Făcend cuvenitele reserve asupra ces
tiunei autonomiei Ardealului și observând 
că nimeni, și nici d-1 Sturdza, nu s’a pro
nunțat asupră-i in mod așa de categoric, 
cum s’a rostit tot-deauna metropolitul din 
Sibiiu, care a înlăturat’o cu totul, în vreme 
ce alții, și d-1 Sturdza, au spus numai că 
ea n’ar ridica dificultăți, dacă< Ungurii ar 
da alte garanții puternice și capabile de a 
asigura pe Români că, și altminteri, exis
tența lor națională, individualitatea lor na
țională vor rămâne neatinse in împărăția 
vecină,—ne place să constatăm că metro
politul Miron Roman face astă-di declara- 
țiuni destul de înseninătoare. El acceptă 
aproape toate revindicările Românilor. I-ar 
mai rămâne acum un pas incă de făcut, și 
anume pasul cel mal important : să intre in 
luptă pentru acele revindicări, să le sus
țină, să combată pentru dănsele. Dacă cu 
toții avem aceleași idei, dacă cu toții lup
tăm pentru ateleașl drepturi, dacă toți a- 
vem de făcut aceleași revendicări, — cum 
îi place Telegrafului român să dică — să 
ne dăm mâna, pentru ca cu toții să luptăm 
aceiași luptă și cu aceiași bărbăție.

Mal departe apoi, foaia metropolitului 
din Sibiiu face încă o declarație însemnată. 
Ea spune categoric, că nu înțelege pentru 
ce presa guvernamentală, și deci pentru 
ce miniștrii, s’au supărat pe d-1 Sturdza 
pentru cele rostite in senatul României, 
unde cum se știe acesta a cerut inter
venția guvernului nostru în favoarea Ro
mânilor de dincolo. Cererile d-lui Sturdza 
sunt atât de drepte, spune Telegraful ro
mân, că ori-ce om politic al României, 
ori-ce guvern chiar al României le poate 
face, «.fără să treacă peste granițile cro
ite de dreptul popoarelor». Și ast-fel, chiar

partidul moderat, cel mai moderat de 
dincoto, despre care d-1 Lahovari dicea 
că, de ar interveni d-sa dincolo, s’ar’ su
păra cu drept cuvint pe d-sa, dă o des- 
mințire actualului nostru guvern. Partidul 
național fa desavuat pe d-1 Lahovari ; 
partidul moderat însuși vine de-1 desa- \ V 
vuează. 7
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Curios lucru este, că și în privința u-
ceasta ne întilnim cu Telegraful român.^f^\Z 
O adevărată surprindere. \? 'A"

Aparițiunea Dreptăței d-lui Mocsonyi 
devine pe toată diua mai cu nerăbdare 
așteptată.

INTRE DOUE LUMI
Sunt în inima omenească porniri firești, ade- 

se-orî atât de puternice, încât nu poate să le 
cuprindă și să le măsoare nici chiar cel ce e 
stăpânit de ele. Simte numai, că trebue neapă
rat să lucreze potrivit cu pornirea inimii lui, 
că alt-fel nu poate, dar nu e în stare să-și dee 
seamă — de ce.

Stăm uimiți, când vedem pe alții lucrând sub 
stăpânirea unor asemenea porniri: ni-e pare-că 
lucrarea lor nefirească, lipsită de rațiune.

Mulți vor fi fost cuprinși de simțimîntul a- 
cesta, când au vecjut mânia, cu care frații noș
tri din Sibiiu s’au pronunțat asupra excursiunii 
făcute de câți-va studențl din Blaj sub condu
cerea profesorului Hosszu la Cluj.

De ce mânia aceasta ?
Dându-ne seamă în toată liniștea, frații noș

tri din Sibiiu aii să se bucure, când ved, că 
concetățenii lor maghiari, nu numai sunt mai 
toleranți, ci încep chiar a se bucura și a-și 
mărturisi bucuria, că pot să vie în atingere 
socială cu Români, fie ei chiar și numai stu- 
denți. Numai așa, deprinejendu-se a petrece îm
preună, vor ajunge în cele din urmă Românii 
și Maghiarii să se apropie și să se înțeleagă 
între dânșii.

Care e deci pornirea sufletească, care nu-i 
iartă să se bucure?

E temelia a toată buna simțire omenească: 
iubirea către părinți.

Părinții toți își iubesc copiii, și toți copiii ' 
își iubesc părinții, nu inse de o potrivă.

Sunt copilul unui plugar, al unui învețător 
sătesc, al unui- preot, al unui notar comunal, 
ori al unui meșteșugar serac, și tatăl meu își 
trage pânea de la gură, nedreptățește pe frații 
mei și pe surorile mele și petrece dilo de grea 
muncă și nopți de nedormire, ca să ine ție la 
școală și să me scoață om mai ales «între ai 
noștri“.

Am trecut prin școli, luptând cu multe și 
mari greutăți, am qualificațiunea mea și pot 
să-mi dau seamă despre jertfele aduse de dra
gul meii tată și despre datoriile ce mi se impun 
în urma acestor jertfe.



Me întorc acasă, în satul meu, unde sunt 
frații mei și surorile mele, rudele mele, prie
tenii mei din copilărie,—o întreagă lume, care 
se bucură de mine și se simte mângâiată de 
gândul,' că sunt «dintr’ai noștri».

Să-și dea acum ori-și-care om cu judecată 
seamă despre simțimintul, de care trebue să fiii 
cuprins, când trec prin mijlocul lumii alăturea 
cu vre-unul din acești iubiți ai mei.

Am știința mea, am hărnicia mea, am poate 
chiar și destoinicii neobicinuite, pentru care toți 
me prețuesc. Eu inse me uit ca inima încleș
tată și la dreapta, și la stânga, ca să ved, dacă 
nu cum-va cine-va desprețuiește pe cei ce sunt 
alăturea cu mine: nu vreau să fiu prețuit de 
oameni, care nu-i prețuesc și pe denșii.

Acesta e un simțimînt omenesc, pe care toți 
trebue să-l respecteze!

In gândul Românilor de peste Carpați nu este 
pecat mai mare decât nesocotirea acestui simți- 
ment, și nu are ce să mai caute în satul lui 
acela, care nu ține la ai sei chiar ca la sine. 
Nimeni nu-1 mai primește în casă, nimeni nu 
mai vrea să-1 vadă, nici chiar mort nu., este 
iertat 1

Aceia deci, care țin, ca Românii să se apro
pie de Maghiari, n’au să facă începutul cu co
pii de la școală, ci cu cei de acasă ai lor. Să 
fie d-1 ministrul Hyeronimi cu purtare de grijă, 
ca Românul să nu mai fie insultat de diregă- 
torii, în fața cărora el stă tot deauna sfiit și cu 
căciula ’n mână; să se pătrundă societatea ma
ghiară de gândul, că oameni onorabili sunt toți 
cei ce-și agonisesc prin muncă onestă hrana de 
toate (filele și că datoriile familiare sunt în toate 
straturile societății acelea-și, dar poate mai sim
țite în cele de jos de cât în cele de sus, unde 
multe se uită în toiul vieții răsfățate.

Nu e legătură mai strînsă de cât cea înodată 
de suferințele comune, și Românii mult afară din 
cale au suferit împreună. Nu e deci cu putință, 
ca să lovești pe unul, fară-ca toți să simță du
rerea,-o simt chiar și cei ce n’o mărturisesc.

Din acest sîmțîment de solidaritate a pornit 
mânia fraților noștri din Sibiu, care nu pot ierta 
nici unui Român pecatul de a se fi apropiat de 
Maghiari câtă vreme «-cei de acasă» sunt jigniți 
(fi cu (fi în sîmțîmentul lor de dignitate și în 
tot ceea ce le este scump.

«Lovește, — (fice bărbatul adevărat, — dacă 
vrei, în mine, dar pe ai mei, caro nu-ți pot 
respunde, să nu-i atingi,căci îmi ies din sărite, 
îmi pierd bunul cumpăt și nu mai știu să cruț 
pe nimeni!» ’

Și, în adever, nu se poate pentru omul cu 
sîmțîment de dignitate mai mare insultă de cât 
manifestările de stimă ale celor ce disprețuiesc 
pe cei mai de aproape ai lui.

Mulți dintre frații noștri de peste Carpați sunt, 
poate, prea susceptibili, când vorba e de clasa 
socială, din care au Ieșit, ba le vor fi părând 
unora chiar excentrici. Să-Î lăsăm așa! E o mare 
nenorocire pentru denșii, dar’un mare noroc 
pentru poporul român, /care de mult ar fi perit, 
dacă n’ar fi păstrat cu atâta sfințenie tradițiunile 
străbunilor do la Tibru.

Dar nici că e numai aceasta!
Străin să fii de neamul românesc, tot trebue 

să remâi uimit și cuprins de adânc respect, când 
îți dai seamă despre lupta purtată de Ardeleni 
în timpul celor din urmă done sute de ană.

Părăsit de nobilimea Ieșită din mijlocul lui, 
părăsit timp îndelungat chiar de preoțimea Iui, 

apăsat atât de clasele privilegiate, cât și de gu
vern, neajutat de nimeni și condus numai de 
sîmțîmentul depărtatei lui meniri, poporul a- 
cesta serac și incult a mers cu neîndurată con- 
sequență înainte și mereu înainte, fără ca cine
va să-l fi putut abate din cale, s’a ridicat, mereu 
s’a ridicat și s’a întins și s’a ’ntărit. Cum ar fi 
cu putință, ca clasa cultă română de peste Car- 
pațî, care e resultatul acestei grele lucrări, să 
nu se închine în fața urzitorilor ei ?

Și dacă e cine-va, care nu știe să respecteze 
pe acest popor, să-și pună pază, dacă pace voiește 
și bună înțelegere.

loan Slavici.

Discursul d-’ul M. Balș
Chestia Națională in Cameră

Și atunci când me uit la viitor nu pot fi fără 
de mare îngrijire, tocmai din causa situațiunei 
nesuferite ce s’a creat mai ales Românilor din 
Ungaria și Transilvania a cărora aspirațiuni na
ționale sunt atât de asuprite. Aceste lupte a 
românilor pentru naționalitea lor nu e noua, o 
știu dar că a luat mai ales în aceste din urmă 
vremuri proporțiuni înspăimântătoare care nu 
ne pot lăsa indiferenți pe noi românii din regat. 
Pentru noi această chestiune domină toate cele- 
l-alte chestiuni, căci este o chestiune de exis
tență națională. (Aplause).

Regatul român este Înconjurat în toate păr
țile de state mari în cari înse locuește o po- 
pulațiane română mai tot atât de mare cât acea 
care locuește în regatul român. Că aceste po
pulațiuni române să păstreze caracterul lor is
toric, național, limba și religiunea lor, nu este 
pentru noi numai o afacere de simpatie care să 
o avem pentru acele populațiuni, ci este pentru 
noi o chestiune etnică și politica. (Apl.) Dacă 
încercările cari se fac de unguri de a desnațio- 
nalisa aceste populațiuni și a face din trei mi
lioane de Români trei milioane de maghiari; 
dacă încercările făcute de Ruși, Șerbi și alte 
neamuri de a desnaționalisa Românii și de a 
face din 3 milioane de Români 3 milioane de 
slavi, dacă din aceste încercări ar reuși, nea
părat că aceasta pentru noi Românii din regat 
ar fi o lovitură de moarte ce s’ar da existenței 
noastre naționale.

Perduțî în oceanul slavismului, această primă 
exterminațiune a neamului românesc afară din 
hotarele noastre ar fi urmată de o altă încer
care tot atât de fatală nouă, acea de a face să 
dispară mai nainto regatul român politicește și 
apoi a desnaționalisa locuitorii acestui regat și 
cât de mare ar fi resistența ce o vom pute 
opune acestor încercări, ea va fi neapărat mult 
slăbită prin perderea românilor ce înconjurau 
și protegeau neamul românesc din regatul Român.

Și atunci întreaga operă făcută de strămoșii 
noștri continuată cu atâta stăruință și înțelep
ciune de generațiunile venite în urmă, s’ar dis
truge și întreaga încercare făcută de puteri de 
a avea aci la gurile Dunărei un stat modern 
cu misiunea de a menține o ordine de lucruri 
cari să dea satisfacțiune tuturor intereselor Eu
ropei civilisate — s’ar distruge. (Aplause).

Noi, d-lor, am îndeplinit cu sfințenie misiu
nea noastră, căci cri-ce s’ar (Jice în privința popo
rului Român, este un lucru cert, că el a dovedit un 
tact politic, cunoștință politică, aprobată de toate 
puterile și care ne au ajutat să ocupăm locul politic 

care îl avem asta-(fi în Europa. Dacă este așa, ș 
nimeni nu o tăgăduește, suntem în drept de I 
ne îngriji de ceea-ce vedem că se petrece îm 
prejurul nostru, mai ales că această situațiun 
se’prelungește, cu atât ea devine mai amenin 
țătnare, și suntem în drept și datori chiar d 
a atrage atențiunea acelor puteri, care au acela 
interes ca noi pentru pace și pentru menținere 
a stautului quo, asupra unei situațiunî, care n 
provine din vina noastră, ci din șovinismt 
unui popor care în lupta sa cu naționalității 
nemaghiare a pornit o furtună care nu ști 
unde va merge și ale cărei fapte politice ni 
meni nu le poate prevedea (aplause).

Lupta naționalităților, provocată în Ungari 
prin încercările ungurilor în Ungaria de a des 
naționalsia mai întâiu populațiunea română, i 
continuată apoi și în contra celor-l’alte popi 
lațiuni nemaghiare, abia a început. Cu toat 
persecuțiunile, cu toate legile escepționale, c 
toate actele barbare și nedemne de secolul î 
care trăim, resistența devine tot mai aprigă 
nu știu care va fi sfîrșitul acestor lupte și unc 
vor ajunge lucrurile, când aceste nenorocite p( 
poare vor simți cuțitul la os (aplause).

Se înțelege bine că o asemenea situațiur 
amenințătoare pentru interesele neamului no 
tru nu poate neapărat sa mărească și să înt: 
rească simpatiile poporului român pentru Au 
tro-Ungaria ; și pentru o direcțiune politică ca: 
o recunosc că în origina ei a fost bună, că 
era menită a. nb procura la timp de nevoe t 
sprijin puternic, dar ale cărei consecințe inu 
diate sunt persecuțiunile fraților noștri. Di 
aceste lupte, aceste agitațiuni pot avea și al 
urmări politice și mai grave.

Ea va pune pe Austro-Ungaria la un m 
ment dat în neputință să dispue de acele for 
de care ar putea dispune în timpi normali, da' 
mișcările sale n’ar fi împedicate prin existen 
acestei chestiuni.

Cine nu vede atunci că nu numai interese 
acestă țeri, care este la periferia, dacă me p 
esprima ast-fel, a Europei civilisate, și ca: 
este cea dintâiu și cea mai mult espusă, su 
foarte amenințate dar că întreaga politică a ac 
lor puteri, ale căror sfaturi politice le-am urm 
până acum tocmai în nădăjdea unui sprijin 
viitor și cu ale căror sfaturi politice am fi d 
rit să urmăm și înainte, devine foarte discut 
bila și folosul ce am putea trage noi din aceas 
alianță devine foarte problematica ? Era prin u 
mare natural și de un mare interes patriol 
pentru noi, de a da cei dintâiu țipătul i 
alanță și de a arata puterilor amice primejd 
situațiunei de față, în cât să nu fi expuse la 
surprinderă displăcută la un moment dat.

Avem în adever cel mai mare interes ca ce 
tiunea Românilor să fie bine cunoscută de toa 
puterile ast-fel precum ea presintă în realita 
iar nu precum o presintă presa maghiară.

Nu este vorba de drepturile ab antiquo a 
Transilvaniei, nu este vorba de revendicări 
am avea noi de făcut, nici do amestecul guve 
nulul nostru în afacerile altui stat neatîrnt 
Pun la o parte și sentimentele ce avem și tr 
hue să avem pentru neamul nostru afară d 
hotarele noastre. Aci este vorba de o cestiu: 
care ne interesează pe noi ca stat și ca națiu 
și nu numai pe noi, ci și pe toate acele pute 
care au ca noi aceleași interese a menține ac 
pace, despre care se vorbește în mesagiu, și ca



«*

î interese a se menține acel statu-quo politic 
ire este sprijinul nostru cel mai' puternic.
De aci provine marea îngrijire ce se mani

ata în opinia publică a țerii și este bine ca 
i să fie cunoscută și peste hotarele noastre.
De aceea eu cred că bine au făcut, patriotic 

i lucrat acei care au ridicat vocea lor și în 
mat și în Cameră (aplause) de au arătat te- 
erile lor.
Nu pentru a crea guvernului dificultăți, nu 
ntru a-1 face respuiujetor de o stare de lu- 
uri de care întru nimic nu e vinovat, nu 
ntru aceasta am luat noî cuventul.
Puțin importă, dacă va respunde guvernul, și 
m va respunde, căci ori ce se va petrece, în 
imile lor de Român, știu că eî nu vor pute 
rbi de cât cum au făcut’o.
Altă răspundere au miniștrii de cât o am eîî 
nd vorbesc depe această tribună. Ceea ce ași 
ri, ceea ce ași fi fericit dacă ași putea reuși, 
e, că cuvintele noastre, care exprimă durerea 
ntru evenimentele ce se petrec în Ungaria și 
nerea pentru viitor, să pătrundă peste hota- 
e acestei țeri și să ajungă Ja urechile acelora 
■e dacă au în adever același interese ca și 
î, au și puterea să ceară de la aliații lor des_ 
area pașnică și dreaptă a acestei cestiuni. 
ilause).

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE
■5 ___________

AUSTR0-UNGAR1A
Deputațiunea militară prusiană sosită la Viena 
) conducerea colonelului general von Loe a 
nis archiducelui Albercht bastonul de mare- 
, ce împăratul Wilhelm i l-a conferit. Delega- 
nea a fost primită și de împăratul.
— Gazeta oficială din Praga, aretând conexi- 
3a ce în mod neîndoios există între asasina-
luiMrwa și abusul sistematic la caro se de- 

i în limbagiul și în scrierile lor tinerele 
ierațiuni politice, invită pe patrioți să inter- 
ă pentru a înnălța morala publică, să refacă 
gramul politic și să facă o alegere bună de 
iresentanți ai poporului. In cașul contrariu, se 
simți nevoie d’a recurge la alte mesurî pen- 
a restabili bunul renume al Boheniei.

— Pester Lloyd desminte svonurile despre o 
tinsă crisă ministerială în Ungaria.
— Dietele din Bohemia, Carniolia și Silesia 
a deschis. In Dieta Bohemiel, tineril-cehi 
depus o moțiune pentru desființarea rnesu- 
,r excepționale pentru Praga.

BRASILIA

) depeșă din Rio-de-Janeiro anunță că s’au 
dus 5 decesun de friguri galbene.
lombardarea a făcut mai multe victime. Po- 
ația este cu desăvârșire năucită, magasinele 
it închise.

BULGARIA

In ukaz princiar proroagă sesiunea Camerei 
ă Marțea viitoare.
— Țiarul Swoboda că chestiunea susți- 
ă la Cameră în privința ridicării unui mo- 
nent lui Alexandru I-iu a fost resolvată în 
sul unei subscrieri naționale. Guvernul se 
ajază a institui comitete în fie-care oraș cu 
ărcinarea să adune ofrandele. Monumentul va 
resenta pe prinț călare și va fi ridicat pe 
;a Alexandru, în fața palatului.

FRANȚAA
Cu ocasiunea procesului lui Vaillant, hotărît 

în Ianuarie, s’au dat ordine severe pentru ca 
să nu se publice dinnainte lista juraților.

Le Temps dice, că Vaillant va fi acusat de în
cercare de omor și de distrugere de edificii pu
blice.

—O depeșă sosită din Angouleme anunță, relativ 
la procesul resvrătitorilor de la Aigues-Mortes, 
că acusatul Buffat recunoaște, că a rănit pe un 
italian cu pietre și îi pare foarte reîî de acest 
fapt, însă atunci era beat.

Căpitanul jandarmeriei povestește că mulțimea, 
cu toate silințele jandarmilor, asedia casele unde 
se refugiaseră Italienii, spărgend geamurile și 
stricând acoperișurile. A doua cji, pe când Itali
enii răniți erau conduși de jandarmi la Aigues- 
Mortes, au fost atacați cu ciomege de o bandă 
și aii fost omorîți.

Preotul din Aigues-Mortes povestește și el o 
scenă sângeroasă. Lucrătorii erau într’o stare de 
exaltație foarte mare. Aceste depuneri au pro
dus o vie impresie.

—O depeșă din Ajaccio spune,că doi italieni bă- 
nuiți de spionagiu au fost arestați la Bonifacio.

—Consiliul de miniștri a hotărît în mod defi
nitiv condițiunile, cu care ar fi cu putință de a 
se asigura relațiunile comerciale cu Spania, tra
tativele cu Spania trebuind să fie neapărat în
chise astăcji.

GERMANIA

Norddeutsehe Zeitung anunță că d-1 de Biilov 
va pleca în curend la București, unde ■va pre- 
senta scrisorile sale de rechemare.

— Gazeta de Colonia anunță, că misiunea gu
vernului la Kamerun a fost jefuită de policiștii 
revoltați. Insă echipapiul corăbiei de resboiu 
germană «Hyaen» a luat-o sub apărarea sa.

— O depeșă din Berlin anunță, ca schimbul 
cuponului rentei italiano cu scadența la 1 Ia
nuarie 1894, este fixată la 8 mărci 75 la sută.

GRECIA

Un cartuș cu dinamită a făcut explosie eri 
noapte în casa unui bancher foarte bogat din Atena, 
cu numele Syngros. Vinovății nu sunt încă cu- 
noscuți. Atentatul acesta a produs o vine emo- 
tiune.

MUNTENEGRU

Albanezii, rupend ori-ce relație cu Muntene
grenii și pregătind noue agresiuni, guvernul 
Muntenegrului a cerut Porții să ia mesurî efi
cace pentru a evita complicări.

OLANDA

Se depeșează din Amsterdam, ca mai mulți 
indivizi fără de lucru aii făcut eri o manifes
tație înaintea palatului regal. Poliția a între
buințat armele, pentru ca să împrășție mulțimea. 
Sunt câțî-va răniți.

SPANIA

Din Mellila sosesc vești că Araaf a predat 
mareșalului spaniol Campos pe principalii șefi 
ai insurgenților din Riff, Mareșalul, judecând că 
Sultanul trebue să-i pedepsească, a trimes pri- 
sinieriî la Tanger.

— Mareșalul Martinez Campos a fost numit 
ambasador extraordinar pentru a trata cu Sul
tanul Marocului; el va conserva în același timp 
comanda armatei.

RUSIA
Se asigură că d. Manassein, ministrul justiției, 

are intențiunea să-și dea demisia. El va fi în
locuit cu d. Muravieff, secretarul consiliului de 
Stat:

Banca imperiului a redus pentru St. Peter
sburg, la 4’/2 % cursul scontului pentru polițele 
cu scadența de 6 Luni.

SERBIA
Șeful de secțiune Milosanovici a plecat la Viena 

cu noue instrucțiuni.
— Regele a iscălit proiectul de lege pentru mo

dificarea Băncii naționale.

TURBDRARILE în SICILIA
Din Caltanisetta ni se depeșează, că Procuro

rul și judecătorii de instrucție continuă cu an
cheta asupra disordinelor din Volguanera de la 
25 Decemvrie. Eforia publică a găsit cea mai 
mare parte din obiectele furate. S’au făcut vr’o 
30 arestări, între care și autorii incendiurilor și 
jafurilor.

Din inițiativa paefectului, Consiliul comunal 
s’a intrunit eri pontru a îngriji de restabilirea 
administrației. Biuroul acciselor este deja resta
bilit. Valguanera își reia aspectul ordinar. Li
niștea și încrederea revin.

— Din Lercara se depeșează «Agenției Ro
mâne", că Președinții societăților uvriere ari 
telegrafiat d-lui Crispi pentru a-i arăta simpatia 
ce deșteaptă intervenirea guvernului în favoarea 
claselor lucrătoare.

Ei adaogă, că au o deplină încredere în pa
triotismul primului ministru pentru a scăpa po- 
pulațiunile de tirăniele locale și să le dea voie 
să se presinte unite și compacte înaintea ina
micului sfrăin, care ar voi să strice unitatea 
patriei prin disordinile ce provoacă în Sicilia.

CKOKTIC^.

AȚî M. S. Regina împlinește 50 de ani. Un 
Te-Deum s’a oficiat cu această ocasie la Metro- 
polie, de către I. P. S. S. Mitropolitul primat, 
în presența autorităților civile și militare.

Registre de înscriere sunt deschise la palat 
Consiliul de miniștri a trimis M. S. Reginei la 
Monrepos o depeșă de felicitare.

♦
Astăzi, Vineri 17 Decembre, marele Gladstone 

împlinește 84 de ani. Lumea întreagă nu poate 
să-i dorească de cât cei mulți înainte pentru 
realisarea mărețului seu ideal liberal.

♦
In urma întrunirilor convocate de comitetul 

național studențesc, la cari aii participat comite
tele Ligei, (Jiariștii și numeroase persoane mar
cante din toate partidele politice, s’au luat ur
mătoarele hotărîri :

1 Organisarea meetingurilor și a manifestațiu- 
nilor de protestare pentru procesul Memorandu
lui, care vor avea loc la 9 Ianuarie sțil vechiu 
și cere remân în sarcina comitetului național 
studențesc.

2 Se formeaz un comitet de cetățeni pentru 
strnîgerea de fonduri, în acest scop s’a hotărît 
a se da și un bal, care va avea los în primele 
cjile ale lunei Ianuarie.

Luni va sosi în țară corpul generalului Cernat.



ARDEALUL
V

Redeșteptarea națională
(Urmare)

Isbucnind puțin în urmă atât resboiul cu 
Turcii, cât și revoluțiunea franceză, nobilimea 
maghiara profită ear de strîmtorările Dinastiei 
și amenință mereu, ca să stoarcă concesiuni.

In acela-șî timp inse clasa cultă româna, care 
se produsese în timpul celor din urmă decenii, 
deși încă de tot mică, vexând liotărîrea popo
rului, se îmbărbătează și, în frunte cu Epis
copii loan Bob (greco-catolic) și Gherasim Adamo- 
vici (greco-oriental) presentează, consequență fi
rească a mișcării de la 1784, o petițiune, prin 
care cer, ca Românii din Ardeal să fie reinte
grați în dreptuoile lor și recunoscuți drept a 
patra națiune, egal îndreptățită cu Maghiarii, 
Sașii și Secuii 1).

1) Cu această petițiune, cunoscută sub numele „Sup- 
plex Libelltts“, se începe o fașă nouă în istoriografia 
privitoare la Români. — Nimeni nu pusese mai nainte 
la îndoială originea romanică a Românilor, nimeni nu 
făcuse încercarea de a dovedi, că Românii nu sunt 
urmașii Dacilor și ai legionarilor romani și cei mai 
vechi pământeni în Ardeal. La începutul secolului XVI., 
după-ce codicele Iul Verboczy fusese pus în aplicare, și 
în ajunul creării „Aprobatelor”, având nobilimea ne
voie de titluri pentru asuprirea Românilor, un chroni- 
car al Ungariei, Antonins Verantius, a dis, ce-i drept, 
vorbind despre Români: „nulla illislibertas, uulla no- 
bilitas, nullum proprium jus etc.” El înse n’a făcut 
încercarea de a-și dovedi ceea ce dicea, fiind că se știa, 
că el nu are dreptate și tot mai erau în Ardeal nobili 
români, dintre care mulțl au fost asimilați cu nobilimea 
ungară prin diplome de ale Regilor ori ale Principilor. 
Tradițiunea vechelor drepturi și libertăți s’a păstrat Ia 
Români întocmai ca la Secui, și în timpul Imperă'esei 
Maria Theresia nu se îndoia nimeni despre drepturile 
de revindicare ale Românilor.

Ast-fel și „militarisarea” iobagilor erariali era con
siderată atât de Curtea dinVicna, cât și de Români ei 
înși-și drept o restituire a drepturilor de odinioară. — 
Și dacă ast-fel era, nu mai încăpea îndoială, că mai 
curând ori mai târdifi va trebui să li se facă și celor- 
l’alți Iobagi dreptatea ce li se făcuse celor erariali. 
Nobilimea își dă prin urmare silința de a dovedi, că 
Românii nu sunt urmașii coloniștilor romani, că sunt 
veniți mai târdiu în țară și că mau avut nici odată 
drepturi în Ardeal. Ast-fel se începe o zeloasă lucrare 
literară asupra Românilor. Lucrarea aseasta o încep 
Maghiarii ei înși-și; de oare-ce inse interesul era de a 
convinge pe cei ce nu cunoșteau din destul istoria Ar
dealului și mai ales pe Germanii, care aveau glas ho- 
tărîtor la Curtea împăratului Iosif II., campania pentru 
aseastă falsificare a istoriei a fost purtată, în afară, 
prin Sașii, care erau și ei interesați în causă și aveau 
oameni mal capabili de cât Maghiarii.

încă în anul 1781 un judecător, Franz Iosef Sulzer, 
publică la Viena sub titlul „Geschichte des Transalpi- 
nischcn Dacians”, o lucrare în trei volume și pune 
(Band II. I Absch. — §. 104—114) la îndoială originea 
romanică a Românilor. — Trei ani îu urmă, un erudit 
sas, Ios. Carol Eder, publică la Cluj și la Sibiiu, cu 
anotațiuni și cu observațiunt lucrarea lui Martin de 
Felmcr „Primae Lincae Historiae Transilvan”. Nota 
cea mai caracteristică a acestei lucrări este, că autorul 
vorbește (§. 120—125) despre „Gyula Daciae „Praejectus* 
deși trebuia neapărat sa știe, că Jula n’a fost „prae- 
fectus”, ci Domnitor independent, și n’a stăpânit Dacia, 
ci nu mai o mică parte din actualul Ardeal. In fața 
încercărilor de felul acesta, care erau foarte numeroase, 
Românii resumăîn „Suppleax Libellusu toate dovedile 
at inel cunoscute despre vechile lor drepturi în Ar
deal.

Tot în anul acela Eder publică dar «De initiis iu-

Nobilimea respinge cererea aceasta, dar adu- 
cendu-și aminte de cele petrecute la 1784, vo
tează în dieta de la 1791 o lege (Art. GO), în 
virtutea căreia religiunea greco-orientală n’are 
să mai fie considerată ca tolerată numai, ca 
după «Approbatae Constitutiones», ci ca egal 
îndreptățită cu cele-l-alte.

Nu-i vorbă, spre a zădărnici efectele practice 
ale acestei mari revindicări, nobilimea Maghiară 
profită de resboaiele cu Franța și face ca după 
moartea lui Gherasim Adamovicî (1790) Curtea 
din Viena sa lase Episcopia Sibiiului vacantă. 
Abia după pacea de la Viena, în anul 1810, 
scaunul de 14 ani vacant e ocupat de loan 
Moga, primul Român în acest scaun.

După căderea lui Napoleon Bonaparte, curtea 
din Viena intră în curentul reacționar representat 
de Metternich, și nobilimea maghiară poate să 
dee frâu liber pornirilor ei.

Tocmai acesta e înse și timpul, în care se 
deșteaptă conștiința națională a popoarelor din 
Austria.

In deosebi Românii se sporesc în proporțiun! 
in adever uimitoare, primesc cu aviditate cul
tura apuseană și se organisează.

Profitând de dreptul de migrațiune liberă, io- 
băgimea nu mai române îngrămădită în văile 
strimte, ei se risipește mai ales spre șesurile 
mănoase, unde și condițiunile sunt mai priin- 
cioase pentru muncitorii agricoli. Ast-fel, ajun
gând la o mai bună stare economică, Românii 
nu numai ocupă un teritoriu mai întins, ci de
vin tot-odată mai compacți.

ribusque primăevis Saxonum Transsilvanoruni Co- 
mentatio” (Viena, 1792), și texpune dovedile, din care 
resultă, că în „fundul regiu” numai Sașii au drepturi. 
In ace’a-și timp publică în limba maghiară o scriere 
populară, pe care la 1796 o reeditează în limba ger
mană sub titlul: „Erste Anleitung zur Kenntnisz von 
Siebenbiirgen”. La pg. 47 a acestei cărți Eder afirmă, 
că după-ce împăratul Aurelian a retras legiunile din 
Dacia, n’au rămas în Ardeal de cât puține elemente 
romane, care nu puteau să constitue un popor, și că 
massele române sunt venite cu mult mal târdiu de cât 
Sașii în Ardeal.

— Pornind din această idee emisă de Eder, susțiitorii 
cause! nobilitare, ajutați și de unii dintre scrietorii 
slavi, cărora le venea bine să socotească pe Români 
între popoarele de origine slavonească, au produs o 
întreagă literatură pentru falsificarea ce'or mai neîndo- 
ioase fapte istorice. Ca să o poată face aceasta, ei aă 
trebuit să înlătureze pe vechil chronicari, între care 
mai ales „Anonimul" și Bonfiniu, și să răstălmăcească 
documentele păstrate până în ciiîele noastre. întreagă 
această lucrare e resumată în „Romănische Studien", 
scriere , ublicatâ de Robert Rosier în anul 1871 (Leip
zig, Dunker und Humblot) Părerea, acum învechită, 
a lui Rosier este, că poporul român nu s’a produs în 
Carpați, ci în Balcani, și a trecut apoi Dunărea cam 
prin secolele XII și XIII. (pg. 139). De oare-ce din 
timpul năvălirilor făcute de Patinați și de Cumani nu 
s’au păstrat știri privitoare la Ardeal, scrierea lui 
Bosler a produs chiar și asupra Românilor o impre- 
siune atât de adâncă, în cât ei n’aiî mai stăruit de cât 
cu oare-care reservă asupra acestui timp. In anul 1880 
înse un slavist, Ios. Lai. Pic. publică „Abstammung 
der Rumănen” (Leipzig, Dunker und Humblot), în care 
frânge toată argumentațiunea lui Rosier în ceea-ce 
privește originea balcanică a Românilor din Carpați 
și lămurește posițiunea Kenezatelor românești, — Anul 
următor apare apoi în Innsbruch o altă scriere însem
nată, „Die Romănischen Landschaften des Roemischen 
Reiches”, de Dr. Iul. Jung, și în anul 1887 „Romer și Ro- 
manen în den Donaulăndern” de acela-și autor, a ade
vărată cămoară de dovedi pentru susținerea drepturilor 
de revindicare ale Românilor. E de sine înțeles, că 
această silință de a falșifica istoria a avut pentru isto
rie folosul, pe care alchimia l’a avut pentru chimie, 
fiind-că a scos la iveala multe fapte istorice, care alt
fel ar fi rămas, poate, necunoscute.

In acela-și timp regimentele românești s 
disting pe câmpurile de resboiu, Românii câ 
tigă reputațiunea de cei mai disciplinați și m 
siguri soldați ai Monarchic! și mulțl dint 
denșiî înaintează în rangurile armatei. Ast-fi 
umblând prin țeri străine și comparându-se î 
și-și pe sine cu alții, ei se întăresc în conștiin 
marilor lor destoinicii naționale.

Aventul cultural, în sfîrșit, deșteptat odată 
timpul lui Inocențiu Klein, crește spre sfîrșit 
secolului trecut și cuprinde cercuri din ce 
ce mai largi. Școlile secundare, mai ales cf 
germano, se umplu încetul cu încetul de tint 
români, și clasa cultă română, care la 1791 e 
de tot mică, se sporește din an în an și se cont 
lidează sub conducerea bărbaților formați 
Viena și la Roma. In ultimul deceniu al sec 
lului trecut și în primul deceniu al secolul 
actual, deci în timpul revoluțiunii france 
se întemeiază la Blașiu, după modele gc 
mane și italiene literatura didactică română, 
fac primele studii asupra latinității limbei i 
mâne și primele încercări de a înlocui liter 
chirilice cu cele latine. Petru Maior scrie 
toria colonisării romane în Dacia, ear G. Sin- 
aduna la Roma și la Viena un vast matei 
documentar pentru istoria Românilor. Pen 
propagarea culturii ast-fel adoptate se înființe: 
apoi an cu an școli, care sunt din ce în 
mai pline. Ast-fel clasa culta română devine 
curend destul de numeroasă, pentru ca să po 
susține o mișcare politică și literară, și in ai 
1838 se înființează o foaie politică, „Gazeta Trc 
silvaniei" și una literară „Foaia pentru mii 
inimă și literatură".

Și această societate cultă română era fără 
doială cea mai democratică și mai națională 
Europa, tot oameni ieșiți din massele poporu 
și legați prin sânge și prin interese de poj

O însemnată parte din acești oameni cu c 
tură apuseană trece apoi Carpații, în Mold 
și Muntenia, ca să propage și acolo spiritul 
țional și tendențele democratice, conștiința 1 
nității și înclinarea spre cultura apuseană. S 
întemeetorii primelor școli românești în act 
țeri bisantinisate, primii învățători ai tineri 
care și au urmat apoi studiile în țerile apust 
mai ales în Franța.

Ear nobilimea maghiară nu putea să mai i 
bușe acest avent de deșteptare națională; 
aceea ura ei întreagă s’a îndreptat contra at 
tei clase culte, compuse mai ales din preoț 
învățători, care se bucurau de încrederea oa 
a poporului. In acela-și timp înse ura nobili 
se îndreptă și asupra «Camarilei» din Vit 
care favorisa pe Români în silințele lor de < 
voi tare culturală.

In ajunul revoluțiunii de la 1848 nobilii 
maghiară ajunge, în sfîrșit, la convingerea 
nu va mai pute să-i țină pe iobagii sprijiniț 
Curtea împărătească în starea de până ac 
Ea face dar o opintire des nădăjduită, ca să i> 
ginească drepturie Coroanei în ceea ce priv 
afacerile interne ale țerilor ce au stat odinit 
sub Coroana Ungariei. Ca tot-deauna, ea st 
liază și acum cu dușmanii Casei de Austrii 
fiind-că aceștia erau de astă-dată susțiitor 
principiilor democratice, nobilii maghiari, cei 
reacționari dintre toți nobilii din Europa 
ivesc fără de sfiaiă în primul plan al mișt 
democratice. In anul 1848 dieta decretează ■ 
ființarea iobăgie! și proclamă principiile de 
litate, dreptate și frățietate; în acela-și tîmp 
creaza o lege electorală, în urma căreia tot 



ilimea remâne stăpâna situațiuni! și a budge- 
ilui, mai ales a budgetului.
Nu inse și în Ardeal, unde în practica con- 

tituționala conducerea afcerilor trebuia nea
erat să treacă la Români.

De aceea de odată cu principiile de egalitate 
reptato și frățietate se decretează și desființarea 
îareluî Principat al Transilvaniei, adecă conto- 
irea ^părților transilvănene» în Ungaria, de 
are în toate timpurile au fost despărțite.
Românii ridică într’o mare adunare ținută 

3/15 Maiii 1848) la Blașiu protest sărbătoresc 
intra tuturor actelor sevîrșite de guvernul re- 
oluționar și hotăresc să iee armele pentru ape- 
irea Tronului și a patriei și pentru susținerea 
igalității.
Ast-fel în revoluțiunea de la 1848—49 Ro- 

lânil s’aîi luptat alăturea cu trupele împera- 
>ști,sub conducerea mai multor «Tribuni», din- 
e care cel mai însemnat e conducătorul «Mo
tor», tînerul advocat Avram lancu, și ear s’au 
spetat scenele fioroase de la 1784.
In timpul acestei revoluțiunt se ivesc Cazacii 

rima dată în Ardeal, intrând pe drumul tuturor 
! văii tori lor, parte prin țara Bârsei, parte pe la 
icobeni.
Consequențele capitulați unii de la Vilâgos au 

>st pentru Români cele mai binecuvîntate, și 
i timp de un pătrar de secol, până la 1875, 
omâniî au făcut progrese culturale în adever 
imitoare.
Ce-i drept, după înăbușirea răscoalei maghiare 
osemintele constituționale au fost înlăturate, 
ir pentru R imanii atât de asupriți mai nainte 
isolutismul monarchiei austriaco a fost un timp 
) liberă desvoltare, și conduși de Episcopii și 
. urmă de Mitropoliți! Andreiu Saguna (groco- 
■iental) și Alexandru Ștcrca- Șuluț (greco-ca- 
lic) Românii au câștigat posițiuni, pe care abia 
!tă-(Ji știu să le prețuiască.

(Va urma).

TATAL
După Bjbrnson

Omul, despre care avem să povestim, era 
d maî vrednic om din întreg ținutul; numele 
I era Thord Oeveraas. într’o el sta în 
mcelarie la preotul; era sumeț și de o sSr_ 
țtorească seriositate. »
«Mi s’a născut un băiat, <j*se eh și voi să-l 

otez».
— Ce nume vrei să-î dai ?
— Finn, cum îi <jice tatălui meu.
— Și cine sunt cumetrii ?
El a înșirat numele bărbaților și femeilor 

dor mai bine vețlute din sat, care cu toții 
□arțineau familiei tatălui sSu.
— Mai ai să mi-spui ceva? îi 4*se preotul 
tându-se la densul.
Țăranul stătu tăcut un moment.
— Mi-ar plăcea să-l botez numai pentru 

ne, d>se eh
— Vrei să <Țci, că l’ai boteza într’o din 

irsul săptămânii ?
— Sâmbăta viitoare, la ora 12 din <Ji.
— Alt-ceva mai vrei ? întrebă preotul.
— Nu mai știu alt-ceva.
Omul își învârtea pălăria în mână, ca și 

ind ar vrea să plece.
Preotul se ridică.
— Să-ți urez și eu ceva pentru drum, <jise 

densul îndreptându-se spre Thord, și luându-1 
de mână îl privi drept in ochi, șt-i <,lise: Să 
dea Dumnezeu să-ți fie copilul spre noroc 1

Șaispecjece ani după această cjli, Thord ea- 
răși se găsea în casa preotului.

— Știi că te ții bine, Thord, qlise preotul, 
căruia i se părea că țSranul de loc nu se schim
base.

— Nici nu am griji, respunse Thord.
Părintele tăcea. După puțină zăbavă întrebă 

însă : Ce ai de gând în astă-seară ?
— In seara asta am venit pentru fiu-meu, 

care o să fie confirmat”) mâne.
-— Știi că e un vrednic băiat 1
— Nu vream să vS plătesc taxa cuvenită 

până nu știu ce loc o să aibă la biserică.
— L’am pus cel d’întâl.
— Acum sunt sigur, — poftim <Jece taleri 

pentru dumneavoastră.
— Mai dorești alt-ceva ? întrebă preotul ui- 

tându-se la Thord.
— Nu maî vreau nimic. Thord plecă.
Trecuseră încă opt ani; în pragul cancela

riei preotului era o mare gălăgie ; veniseră o 
mulțime de bărbați, în cap cu Thord.

Preotul privindu I, recunoscu numai de cât 
pe Thord.

— Astă-cji ai venit cu o numeroasă suită.
— Voi să anunț pe fiul meu că vrea să se 

însoare cu Karen Storliden, fiica lui Gudmund, 
care și el e aici.

— Densa e cea mai bogata fată din îm
prejurime

— Așa se <jice, răspunse țeranul îndreptân- 
du-șl pSrul în sus, cu mâna.

Preotul a rSmas gânditor cătă-va vreme, 
fără a dice ° vorbă; apoi înscrise numele în 
cărțile sale, și oamenii iscăliră.

Thord puse trei taleri pe masă.
— Numai unul mi-se cuvine, dise preotul.
—Știu ce ți se cuvine, dar e singurul meu co

pil — mi-ar plăcea să facem o bună ispravă. 
După această lămurire, preotul luă banii. As
tăzi ești deja pentru a treia oară la mine 
Thord.

«Acuma am și terminat cu el», răspunse 
Thord încheiându-șî punga; d*se ° sănătate 
bună, și plecă. Ceilalți îl urmau încetinel.

Peste cinci-spre-dece cjile, pe o vreme liniș
tită, vesleau tatăl și cu fiul pe mare, cu gân-, 
dul de a merge la Storlindeneștii, spre a se 
înțelege asupra nunții.

«Lavița par-că nu e bine înțepenită sub 
mine», d*se fiul care ținea cârmă, ridicându-sS 
ca s’o așeze bine. La minut scândura alunecă; 
el căută înprejurul sSu cu mâinile ca să se 
agațe de ceva, dă un țipăt, și se rostogolește 
în apă.

— Apucăte de lopată 1 strigă tatăl seu în- 
tindîndu-I lopata.

Dar fiul, după ce se ’ntinsese de câte-va 
ori s’o apuce, l-a apucat sgârciul la mâini.

— Stăl, așteaptă! strigă tatăl vîslind spre 
densul.

Dar fiul se rostogolește pe spate, aruncă o 
lungă privire spre tatăl sSu, și — se cufundă.

Thord nu putea să-șt creadă ochilor. Se 
oprește în loc cu luntrea, și fixează locul unde 
dispăruse fiul seu, așteptând parcă, să-I vadă 
cum se ridică earăși. Numai niște buburuze se 
ridică, apoi alte buburuze, și în urmă una

«) Sinonim cu miruitul în biserica ortodoxă. 

mare de tot, care plesnește — și marea earăși 
să întinde ca o oglindă. Trei qlile și trei nopți 
de-a rîndul au văcjut oamenii pe tată tot ves- 
lind pe același petec de apă, fără să mănînce 
și fără să doarmă ; el căuta pe fiul seu. Abia 
a treia di în zori l-a găsit, și singur l-a dus 
peste dealuri păn’acasă.

Poate să fi trecut ca un an de la acea cji- 
într’o seară de toamnă, preotul aude că cine
va îl pipăe ușa pe dinafară, căutând cleanța 
cu mâna. El deschide ușa; în casă intră un 
om înalt, slab, cam încovoiat spre înainte, a- 
vend perul alb. S’a uitat lung la el preotul, 
până abia l’a cunoscut. Era Thord.

— Vil așa de târziu ? disc preotul apro- 
piindu-să în fața lui.

— Din nenorocire, viu târziii, răspunse Thord 
așezându se pe un scaun. Ședu și preotul, co- 
prins de curiositate. Multă vreme a domnit o 
tăcere. A ’nceput în sfîrșit Thord : «Am ceva 
la mine, ce aș da bucuros săracilor; am de 
gând să înființez un institut de bine-facere, 
care să poarte numele fiului meu».

— El se ridică în picioare, puse pe masă 
niște bani, și se așeză earăși.

Preotul numără banii. «Astea sunt bune pa
rale», dise el.

— E jumătate din prețul averii mele, pe 
care am vendut-o astădl. Mult a stat preotul 
în tăcere ; de la o vreme l’a întrebat însă cu 
blîndeță pe Thord: „Ce alde gând să începi 
acuma ?“

— Ceva mai bun 1 Iarăși au ședut o bună 
vreme tăcuți ; Thord cu ochii ’n păment, pe 
când preotul îl fixa cu o privire întrebătoare. 
La urmă îl <)ise preotul încet: «In sfîrșit cred, 
acum că fiul teu a ajuns să țl-fie spre noroc !

— Da, acum sunt și eu convins de aceasta, 
respunse Thord, ridicând ochii în sus, și două 
lacrăml îl alunecară pe față la vale.

Sr.

Răspunsul Regelui
Iată respunsul, pe care M. S. Regele l’a dat 

ieri comisiunii și biuroului Camerei, care i-au 
dus adresa de respuns la mesagiul deschiderii 
Corpurilor Legiuitoare :

«Cu viuă mulțumire am ascultat Adresa Ca
merei deputaților și priimesc cu deosebită re
cunoștință asigurările sale de dragoste și de 
credință, care ’Mi sunt foarte prețioase.

«Sentimentele de bucurie ce Corpurile legiui
toare Ne au aretat cu atâta căldură, cu prilegiul 
naștere! principelui Carol, Ne sunt o nouă și 
scumpă mărturie despre bucria țerii întreg!. 
Această manifestație unanimă Me va îndemna 
și mai mult de a împlini datoriile înaltei Mele 
chemări; ea este tot-d’o-dată și o frumoasă răs
plătire a muncei nepregetate ce am închinat fe
ricirii și măriri! scumpei noastre Patrii.

«Dorința, de care sunteți însuflețiți, de a în
drepta toată activitatea domniilor voastre spre 
conștiincioasa îndeplinire a însemnatei sarcini ce 
ve este încredințată, nu poate da de cât roade 
folositoare pentru propășirea Țerii și întărirea 
bunei sale stări economice, căci numai acele 
state pășesc înainte pe calea desvoltării care sunt 
cârmuite cu prevedere și hotărîre. Nu Me în- 
doesc dar, că și sesiunea aceasta va asigura un 
adeverat progres și va respunde ast-fel așteptă
rilor națiunii.



«Urarea domniilor-vcastre, de a Me vedea încă 
mulți ani conducând destinele României încon- 
giurat de încrederea națiunii întregi, M’a mișcat 
adenc și ve mulțumesc din suflet pentru toate 
doveijile de dragostre ce aretați Reginei, prin
cipelui Moștenitor și principesei Maria, care de 
a pururea sunt pătrunși de simțimintele cele 
mal calde pentru țara noastră.

DIVEESE

Tinerimea dujană In Blaj.

Citim în Pester Lloyd:
«Am anunțat nu demult, că studenții români 

din Blaj au făcut o excursiune la Cluj, sub con
ducerea unuia din profesori, unde au fost primiți 
cu adevărata ospitalitate maghiară. In cercurile 
tinerime! din Cluj se propagă idea, de a întoarce 
blăjenilor visita»

E cam curios lucru această dragoste de băețași 
a tinerimii maghiare 1 Se vede treaba, că n’au 
fost destulă vreme în societatea călugărului 
d-r Hosszu flăcăii unguri, ca să li se explice 
cap. 1, vers 27. din Epistola apostolului Pavel 
către Romani.

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Ședința de la 16 Decembre 1893

Se ia în considerație proiectul de budget al 
căilor ferate, ceea-ce nu s’a putut face în șe
dința precedentă, deputății ne mai fiind în nu- 
mer la finele ședinței, și apoi se trece la dis
cuția budgetului în amenunt.

D. Eleva ridică, cu acest prilej, o cestiune 
foarte importantă. D. Duca, directorul C. F. este 
de curend membru în consiliul de administrație 
al unei societăți private pentru construire de 
railwayuri și de tranwăyuri. Cu modul acesta 
d. Duca va face concurență Statului, ceea ce-I 
va fi cu atât mai lesne cu cât d-sa însuși este 
directorul căilor ferate ale Statului. Va fi deci 
o exploatare a Statului.

Apărat de d. Olănescti, ministrul lucrărilor 
publice, d. Duca scapă fără alte observațiuni din 
partea Camerei.

Altă discuțiune importantă nu se mai face 
asupra acestui bugdet, care se admite de Ca
meră în total cu 69 voturi contra 36.

Apoi, după cererea d-lui Ghermani, combă
tută de d. Eleva și susținută de d. Lahovari, se 
decide ca modificarea tarifului autonom să se 
aducă în desbateri chiar în ședința următoare, 
pentru ca până la 19 cor. să fie deja și pro
mulgată.

Pe urmă se discută asupra unei interpelări 
a d-lui Micescu relativă la. calea ferată Pitești- 
Curtea de Argeș. D. Micescu vrea să știe, daca 
linia aceasta se face și când se face ? D. Ola- 
nescu îi respunde, că nu s’aii terminat încă 
studiile preparatoare.

După aceea se votează 42 de articole din 
legea reorganisării corpului technic, care a fost 
întreruptă de desbaterile asupra adresei.

La orele 5, după ce au expediat pe fugă a- 
tâte lucrări însemnate, deputății ridică ședința.

SENATUL
Ședința de la 16 Decembrie 1893.* »

Se termină definitiv votarea modificării regu
lamentului Senatului, în care s’au introdus o 

mulțime le mesuri, grație cărora majoritatea va 
putea înăbuși glasul oposițiunei.

Apoi se votează indigenatul d-rului Jurim din 
Botoșani.

La orele 4, ședința se ridică.

ULTIME IBFORMAȚIUHI

îndată după vacanție, camera se va ocupa de 
proectul de modificare a mai multor articole din 
codul penal, deja votat de senat.

Comisiunile pentru dările comunale vor începe 
se funcționeze la 1 Ianuarie. Câte-un consilier 
comunal va fi însărcinai să preșideze comisiunea 
din fie-care coloare.

&
AA. LL. RR. Lrincipele Ferdinand și Princesa 

Maria se vor întoarce în capitată în <jiua de 25 
Decembre.

D-l Bolder Epureanu a fost numit prefect la 
Botoșani, iar d-l colonel Sturdza, antecesorul șeii 
a fost trecut în aceeași calitate la Tulcea.

■»
Instrucția în afacerea omorîrii caporal ului 'Ef- 

timiu fiind terminată, actele se vor înainta aȚf 
d-lui maior Paleologtt, comisar regal, care va 
precede la înaintarea acestor acte consiliului de 
resboiu, în fața căruia se va preseufa procesul 
căpitanului Căliman, inculpat în această afacere

•k
Procesul omorului de la Tăutești ce s’a ju- 

dacat în «jilele acestea la Curtea cu jurați din 
Iași, a fost de un deosebit interes. Pertractarea 
a durat doue cjile și o noapte.

Ucigașul Andronachi Popescu, a fost condam
nat la 8 ani reclusiune și 6000 lei despăgubire 
a părții civile, iar pe preotul Grig. Constanti- 
nescu, acusat că ar fi fost autorul moral, jurații 
l’aîi achitat.

Eri s’a distribuit în cameră raportul relativ 
la tariful vamal, iar astă-<)i se va distribui de- 
putaților raportul relativ la convenția comercială 
cu Germania.

A
Monitorul oficial de astă-Țf publică urmă

toarele numiri de prefecți: d-nul P. T. Sfetescu 
la Tribunalul Teleorman, numit prefect al jude
țului Romanați, d-l D. Catargi, transferat din 
Ialomița, prefect de Muscel; d-l lt-colonel St. 
Stoica numit prefect la Ialomița; d-l A. Dristo- 
rian, la Vlașca.

A
Dd Iordache Dumitrescu, actual controlor pe 

lângă sucursala creditului agricol din județul 
R.-Sărat s’a numit controlor fiscal.

sk
Asupra crimei din strada Senatului spune «Ila

rul Adevărul, că D-l Judecător de instrucție Fra- 
toșiteanu, care a instruit îndoita crimă din strada 
Senatului, a început a-și forma ideia că Pădu
rarii nu e vinovat.

In adever, antecedentele lui Pădurarii nu snnt 
câtuși de puțin ale unul omorîtor. Magistrații sunt 
foarte intrigați mai ales că acum in urmă mer
sul instrucțiunii a luat o direcție nouă. Se știe 
că zaraful Mateescu a fost, acum cât-va timp 
despuiat de-o sumă de vre-o 2000 — 3000 lei, 
autorul furtului a jurat că imediat ce va ieși 
din închisoare va omorî pe Mateescu. Hoțul a 
eșit din pușcărie cu puțin timp înaintea crimei 
și nu se știe nimic despre existența sa până 
acum.

sk

Raportor al convențiunii comerciale cu Ge 
mania a fost ales d-l M. Balș.

sk
Astă-cji ld orele 1 p. m. s’a deschis test; 

mentul d-nei Elena R. Văcărescu, de către se- 
ția I a Tribunalului de Ilfov.

sk
Au sosit în țară representanții mai multi 

case engleze, pentru a vedea calitatea fenuli 
din România, de care se simte trebuință în Ai 
glia pentru nutrețul vitelor.

sk
Corpul generalului Cernat va sosii în Buci 

reșci Luni.

BIBLIOGRAFIE
Acte și documente din Corespondenta dipl 

matică a lui Mih. Cogălnieeanu,—publicate ( 
Vasile M. Cogălnieeanu. — A ieșit de u. 
tipar și fascicula IV-a volumului I.

„Memorial delegațiunii consiliului general 
Județului Constanța* asupra situațiunii aceli 
județ, presentat M. Sale Regelui. O broșuri 
de 16 pag. tipărită la București, tipografia sG 
tenberg«.

Introducere la Economia politică.
Lecțiune de deschidere a cursului ținut 

facultatoa de drept din Iași,—de N. Basilesc

Memoriile D-șoarei Felicia Raliu.— Vandali 
mul din Turda.—Tipografia « Voința Națională 
Edițiunea Lligeî culturale, secțiunea Olt. Prețul 
leu 50 b.

A eșit de sub tipar romanul „Dan“ de d-n 
Vlăhuță, un frumos volum, asupra căruia vc 
reveni.

Respundător pentru redacție Ion Slavici.

ACTE ȘI DOCUMENTE
din

CORESPONDENȚA DIPLOMATICA
a lui

Mihail Kogălniccanu
relativă la

RESBOIU INDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1877- 
publicate de

Vasile M. Kogălniceauu
apărute până acum primele 4 fascicule din voi.

LIBRĂRIA- SCOABELOR
C. SFETEA

Bucurescî. — In fața gradinei St. Gheorghe. — Bucure;

CĂRȚI de școla și literatură

Obiecte de biuroil și Registre comerciale

Culori de pictură și aquarele

Toate necesarele desemna lui și picturii

MARE COLECȚIE DE MODELEa
și un bogat asortiment de

FOTOGRAFII ORIGINALE
represintând diferite grupe, scene și peisage române

Catalogul librăriei și cel de colori ustensile se trim 
la cerere gratis și franco.

Doctorul DRUGESGU
de la spitalul Filantropia

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

CALEA PLEVNEI 12 bis.
In dosul Băilor Eforiei.
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Primele fascicule vor coprinde, între jtag
altele: Trubadurul de Delavrancea, ara
Năpasta de Caragiale, Influența fisa

împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stancescu, Fee* 
siile lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. G-aster, Conferim 
țele Atheneului Român, etc. etc. etc.

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


