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CĂTRE CITITORII NOȘTRI
Am voit, am ostănit și am adus 

jertve, ca să întemeem «.Corespondența 
Română» și s’o susținem ca organ nea- 
tîrnător de partidele politice adi în 
ființă, fiind-că aveam simțământul, că 
o cere această causa, pe care o servim. 
Puterile noastre sunt, slabe, mijloacele, 
de care dispunem, sunt puține, ear 
greutățile, cu care avem să ne luptăm, 
sunt multe și mari: am merge cu 
toate înainte, dacă mai am mai ave 
simțământul, că căusa cere noue ostă- 
neli și .roue jertve. Credem inse, că 
de adi înainte «Corespondența Română» 
ar fi, ca diar quotidian, folositoare, 
dar nu mai e de neapărată trebuință, 
și că e destul ca ea să fie ținută ca 
revistă politică.

Cititorii noștri și publicul român, în 
genere, ne vor ierta deci, dacă ne vom 
ușura de o parte din sarcina, pe care 
am purtat’o pân-acum, și vom scoate 
de o cam dată «Corespondența Română», 
tot în formatul și cu caracterul de până 
acum, numai când diarele quotidiane 
nu apar, adecă Duminecile și dilele de 
sărbători, câte doue coaie pe săptă
mână.

Ast-fel vom pute să ne pronunțăm 
mai în liniște și mai cu temeiu asupra 
celor ce se petrec și vom păstra tot
odată mai ușor și independența acestui 
organ de publicitate.

Dacă mai curend ori mai târdiu 
trebuințe învederate vor cere ori dacă 
vom fi găsit vre-un arangiament, care 
ne convine, vom publica ear „Cores
pondența Româna’1 în condițiunile de 
până acum.

Deocamdată însă reducem abonamen
tul Ia 15 lei pe an, 8 lei pe jumătate 
și 4 lei pe un pătrar de an și vom 
considera abonamentele făcute până 
acum potrivit cu această reducere.

In vendarea cu numărul exemplarul 
va costa 25 bani.

Rugăm pe cititorii noștri să ne dee 

sprijinul, de care ne-au socotit până 
acum vrednici, și să ne recomande și 
amicilor săi.

Retiacțiunea.

POLITICA
Suni multi oamenii, care fac politică, 

dar numai puțini știu ce fac, când po
litică fac.

Se ivește pe ici pe colo câte unul, 
care-și dă în toată liniștea seamă despre 
nevoile societății și despre pornirile oa
menilor și își croiește un fel de plan 
de lucrare publică.

.Punctul de plecare al acestora e tot
deauna nemulțumirea unei părți din 
societate. Ceea ce îi face să lucreze este 
dorința de a pune capăt nemulțumirii, 
de a scăde suferințele omenești, de a 
ajunge la o mai fericită împreună vie
țuire socială. Ei se luptă deci contra 
celor ce fie din rea voință, fie din ne
pricepere susțin stările de lucruri, prin 
care sau produs nemulțumirea și su
ferințele.

Pretutindenea dar Irebqe neapărat să 
se producă în viața politică două gru
pări deosebite : una—a oamenilor care 
produc suferințele, și alta—a celor ce 
vor să le curme.

Oamenii din gruparea adoua sunt și 
ei de doue feluri: unii, autoritarii, care 
vor să facă binele cu ori-ce preț, chiar 
și fără de voia celor interesați, ear alții, 
democrații, care nici chiar binele nu-1 
vor puindu-se în conflict cu sîmțîmen- 
tul public.

E lucru învederat, că aceste trei fe
luri de oameni numai în împregiurări 
de tot rare se pot întâlni pe un teren 
comun.

Agrarul din Germania ori cel din 
Englitera știe foarte bine, că interesele 
marilor clase industriale cer, ca pânea 
să fie ieftină ; ține cu toate aceste ca 
productele agricole să plătească vărnuri 
mari la intrarea lor în țară, fiind-că așa 
cer interesele producțiunii agricole, pe 
care el le pune mai presus de toate. 
El știe că multi vor suferi, dar lucrul 
de căpetenie e pentru .densul, ca el 
însu-și să nu suferă. In zadar ne vom 
da silința să-l convingem, că rău face, 
căci nu l-am pute îndupleca de cât fă- 
cendu-1 să înțeleagă, că perde mai mult 
cumpărând productele industriale cu 
prețuri mari de cât câștigă vîndend cu 
prețuri mari pe cele agricole ale sale. 
Deprins o dată a privi lucrurile din 
punctul de vedere al folosului particu

lar, el numai prin argumente egoiste 
poate să fie înduplecat.

Tot ast-fel muncitorul de la fabrică 
știe, că interesul capitalului cere, ca pro
ductele industriale să fie ieftine. Ține 
cu toate aceste, ca simbria să i se spo
rească, ceea ce urcă valoarea produc
telor, fiind-că pentru densul interesele 
lui sunt mai presus de toate.

Știe, in sfîrșit, ca să fim actuali, 
și Maghiarul, că o mare nedreptate 
i se face Românului, dar el pune in
teresele sale mai presus de toate și ast
fel numai prin argumente egoiste poate 
să fie convins.

Pretutindenea, unde egoismul, fie el 
individual, fie de clasă, fie. național, se 
pune în fața conștiinței comunității de 
interese, discuțiunea e zadarnică, dacă 
nu e susținută cu argumente egoiste.

Sunt cu toate aceste foarte mulți oa
meni, care iau politica drept o destoi
nicie de a simula, că ești și cu unii, 
și cu alții dintre cei ee nu se pot îm
păca.

A face politică va să clică. a te purta 
ast-fel, ca să nu te strici nici cu dracul, 
nici cu lămâia.

Lucrul acesta se și poate un timp 
oare-care.

Cel mai autoritar dintre toți autori
tarii, Cain Iuliu Cesar, dicea că îi con
sideră ca fiind cu densul pe toți cei ce 
nu sunt contra lui.

Autoritarii, care n’aîî nevoe de spri
jinul nimenuia, nu cer de cât tăcere și 
nepăsare. Ai câștigat deci bună-voința 
lui, dacă taci și nu te amesteci în lu
cruri, care, după a lor părere, nu te 
privesc.

In fața lor «poceai» e deci lucru 
foarte ușor : taci și cauți numai de tre
burile tale private, șjșgurele, Tare te 
privesc pe tine—dupăSujqr"părere.

Cei-lalți die însă : CineSrrnre cu noi, 
e contra noastră I

Aceștia dar mai curend ori mai târ
diu te pun, dacă taci, în rândul dușma
nilor.

Aceasta e învățătura, pe care au s’o 
tragă toți oamenii cu minte din scri
soarea din Ardeal, pe care o publicăm 
în altă parte a acestui număr din «Co
respondența Româna».

Actualii consilieri ai Majestății Sale 
au socotit, că e lucru foarte cu minte, 
dacă, răspunzând la cele Zise de d-I 
Sturdza, își vor potrivi vorbele așa, ca 
nici Maghiarii să nu fie nemulțumiți, 
nici Românii să nu se supere.

Maghiarii, care sunt autoritari, nici 
n’au fost nemulțumiți, ci, din contra, 
s’ati folosit de enunciațiunile făcute de 
miniștrii României ca de niște puternice 



argumente pentru combaterea Romă" 
nilor; tocmai de aceea s’ati supărat inse 
Românii, care consideră drept dușman 
al lor pe ori-și-cine, care nu se luptă 
pe față și fără de șovăire contra Ma
ghiarilor și te consideră drept trădător, 
dacă șed! la masă ori stai de vorbă cu 
un Maghiar—fără-ca să te cerți cu el.

Noi am spus-o chiar dintru început, 
că d. A. Lahovary și d. P. Carp au 
vorbit, precum au vorbit, fiind-că nu îl 
cunoscu pe Românii de peste Carpați 
și sunt, în genere, însuficient și cu rea 
credință informați despre cele ce se 
petrec în Ardeal. Ear d. Dimitrie Io- 
nesau e prototipul omului superficial, 
care vorbește despre toate lucrurile cu 
aceea-și siguranță și cu aceeași com
petență, cu care a dispus ca’n prima 
clasă secundară să li se vorbească co
piilor despre „Nirvana". N’au dar Ro
mânii de peste Carpați cuvinte de a 
se supăra.

Cele clise de noi n’au fost înse citite 
de cât de puțini dintre frații noștri de 
peste Carpați, și chiar intre acești pu
țini mulți vor fi credul, că „facem po
litica', când dicem, că nu e de cât 
deosebire de pricepere intre oposiționalii 
și guvernamentalii din România. A ră
mas deci peste Carpați impresiunea, că 
actualii consilieri ai Regelui Carol I, 
oameni, care știu ce vor și vorbesc nu
mai în cunoștință de causă, țin mai 
mult la prietenia Maghiarilor de cât la 
iubirea și la încrederea Românilor.

Dacă «Tribuna» și „Foaia Poporu
lui1 n’ar fi fost suprimate chiar la în
ceputul discuțiunilor din parlamentul 
român, impresiunea aceasta sar li slă
bit. Acum însă e cam târdiu, după-ce 
s’a produs o dată un curent hotărit și 
puternic.

E trist, dar adevărat : adi Românii 
de peste Carpați bănuesc pe ori-și-cine, 
care nu desaprobă fără de reservă e- 
nunciațiunile făcute de d-nii A. Laha- 
vary, P. Carp și „Tache“ Ionescu.

De geaba e toată «politica» : cine nu-i 
cu noi, e contra noastră.

Ast-fel e foarte grea posițiunea oa
menilor, care țin în toată sinceritatea, 
ca Românii de peste Carpați să nu facă 
nici o deosebire intre partidele din Ro
mânia și să considere pe toți Românii 
din România ca frați de o potrivă 
vrednici de iubire și de încredere.

Pentru-ca aceasta să fie cu putință, 
ar trebui să se facă enunciațiuni nouă 
și mai bine chibzuite-

Scrisori din Aredal
Abrud, 31 Decembrie 1893.

Ne miră foarte mult ce reu mal înțeleg unii 
oameni de la D-voastră păsurile noastre, ale 
Ardelenilor. Spiritul public la noi, la Moți, 
atât este de viu și agitat, că te ia groaza. 
Dar nici o minune, când stăpânirea ungurească 
aici în mijlocul nostru, între Români, îșl a- 
șeacjă tot ce are mal râu, mal stricat și mal 
fără consciință ;—toate lepădăturile, toată ple

bea bună de a te jăfui în dragă voie, numai 
fiind-că ești Român. In Adrud la magistra
tură, la judecătoria de ocol, la poștă și tele
graf, la oficiile montane și la cele silvanale, 
la sub-prefectură, în centrul județului, în sfîr- 
șit pretutindenea, n’al vede tu un picior de 
Român în slujbă, să cauți cu lampa Iul Dio- 
gene. Stăpânirea ungurească a luat de la Moți 
pădurile, le-a luat pășunile, i-a încărcat la bi
ruri grele de nu le mal poate duce și pe de 
asupra a slobozit asupra lor un roiu de lă
custe flămânde, droaia de funcționari ungu
rești, culeși de prin toate unghiurile țSriT, care 
ît sug și mSduva din oase. Oamenii aceștia 
sunt adevSrata haită de lupi turbați, care nu 
numai că-șl bat joc de sermanul Moț și peste 
tot de Român și de tot ce e românesc, ci jă- 
fuie, fură, înșeală, curat ca pe vremea lui Cara- 
gea al D-voastre. Dacă Moțul nu-1 salută po
liticos orî nu se ferește din cale, e bătut vai 
de capul lui și a mamă-sa ce l-a născut, că 
nu mai e om pe toată viața. Se duce la ju
decător ca să se plângă, judecătorul sau îl dă 
pe ușă afară, sau îl închide și-l pune pe post, 
pane și apă la <ji odată numai, că-I trece 
pofta de a se mai jelui în contra Ungurului. 
Toate aceste, pentru-ca serăcit, maltratat, chi
nuit și disgustat de viața asta să ia lumea în 
cap, ca pământul să rSmână Ungurului, sau 
apoi să-șî iea inima în dinți și să caute a-șî 
face însu-și dreptate, în care cas are să fie 
împușcat ca și cânele. Exemplu e Scărișoara, 
exemplu Mogoștil, unde la ordinul subprefec
tului de Ungur, s’a împușcat în Românii ce-și 
petreceau de Sf. Paști, c’au rSmas o mulțime 
de morțî și răniți. Justiția ungurească a decis 
ca pe cei morțî să-i îngroape, ear pe răniți, 
după ce s’au însănătoșit, i-au aruncat în puș
cărie pe câte —8 ani.

Mai anțerț trimite stăpânirea un nou sub
prefect în părțile noastre. Eată cum se reco
mandă el în cercul curat românesc : «Știți voi 
cine «sunt eu î VSql, că nu știți, de aceea am 
să ve spun eu. Să știți că de aeji încolo eu 
sunt Dumnezeul vostru al Românilor și când 
me vedeți pe mine, să grijițl, așa să stațl și 
să vS purtați în presența mea ca înaintea 
Dumnezeului vostru românesc. > Ipsisima verba. 
Superiorul șeii se deosebește numai prin aceea 
că e și maî și.

Și toate aceste încă tot nu sunt de ajuns ! 
Acum se încearcă să ne răpească și limba și 
legea, să nu avem nici mângâerea creștinească 
la ducerea din lume, că murim în legea stră
bună !

Așa fiind, să nu se mire nimeni de urmă
toarele fapte autentice, ce varsă o vie lumină 
asupra disposițiel spiritelor la opincă, la po
por, la masse.

Suprimarea Tribunei și a Foii Poporului 
a fost o lovitură dată întregului popor. Ca 
fulgerul a strebătut știrea în masse.

— «Al au<jit că Ungurii au oprit foile ro
mânești? Asta e culmea fărădelegii, cu ne
putință să remână într’atât, după asta trebue 
că are să se întâmple ceva. Mei, și gazetele 
ni le-au oprit!!

Știu cașuri, unde muerea n’a lăsat pe bărbat 
să cumpere boi, sub cuvent, las’, ve<ji cum stă 
lumea, ce știi ce are să aducă «Jiua. de mâne.. 
Un altul se căește că și-a zidit casă ori că 
și-a cumpărat un loc, mal bine să fi beut 
banii.

Ungurii cu mișeliile lor într’atât au agitat 
poporul, că aqli țăranul român îl urăște pe 
Ungur ca nici odată de când trăesc împreună. 
Inteligența e împinsă înainte de masse. Acji 
țăranul nu te sufere nici să stai cu Ungurul 
la o masă. Moții nu mai merg la Cluj, la 
Turda, câte unul câte doi, ci cu grămada, 
câte 40—50 de inși de odată. La olaltă meig, 
împreună cumpără ori vend și pleacă spre 
casă.

Suprimarea Ziarelor sale iubite, darea în ju
decată a comitetului central al partidului na
țional, au impresionat atât .le adânc pe Moți, 
că te ia groaza.

Acum va surprinde pe cine-va știrea, că un 
Moț, neștiutor de carte, dar care auZise cine 
știe de la cine despre cele petrecute în Se
natul și Camera română cu privire la noi Ar
delenii, s’a dus anume la oraș, la unul din 
fruntașii Moților și i-a pus următoaiea între
bare : „D-le, să fie cu ertare, am venit să te 
rog pentru o vorbă. D-ta trebue să știi, spune 
drept, d-nii miniștrii al țării românești, Laho
vary și Carp, sunt ei Români de viță, ori sunt 
străini ?...“—Autentic ! De nu mă credeți, vă 
trimit o declarație de la numitul domn, ca 
s’o puneți în vitrina d-lui Sfetea.

Sentinela.

TRIBUNA
Spre marca mâhnire a «confraților» de 

la « Țara» și de la « Timpul» « Tribuna» 
a apărut nu «săptămâna viitoare», ci Marți, 
la 4 (16) Ianuarie 1894.

Numărul a sosit aici numai ieri seară, 
de oare-ce poșta primise, când au fost su
primate organele partidului național, ordi
nul de a nu mai expeda « Tribuna» și pro
curorul a făcut oare-care greutăți in ceea 
ce privește revocarea acestui ordin.

Ori-și ce om cu bun simț iși va fi fă
când deci întrebarea ; De unde știau «ga
zetarii» guvernamentali de la București, 
ca procurorul reg. ung. va face acele greu
tăți și că abia «pe la începutul septămâ- 
nei viitoare» el va revoca ordinul?

Ori n’aiî știut «gazetarii» nimic ?
Ori au știut, ori n’au știut; reu au fă

cut, că n’au tăcut. **
Primul articol al «Tribunei», intitulai 

«Revedere», se închee cu următoarele de
da rațiuni :

Se vor mai fi găsind fără îndoeală fie 
aici, fie peste Carpați Români, pe care ni 
’i iartă firea ori împrejurările se aprobi 
fără de reservă programul partidului noștri 
național și întregul fel de a lupta al nos 
tru : inimile inse toate, toate câte româ
nește bat, aici bat, cu noi bat.

Dacă ast-fel e, atunci «Tribuna» e organ 
de a<sli înainte, al tuturor Românilor.

Nu mai voim se știm nimic despre deo 
sebirile de vederi ori de simțiminte ce se pro 
duc din când în când între Români, ci aven 
in fața noastră numai mișcarea cea mareș 
cutropitoare, care îi va lua in cele din urm; 
pe toți și-i va duce înainte, mereu înainte

Dacă până acum am combătut, de aic 
înainte vom plânge și vom ignora pe ce 
resleți, care nu vor să se unească ci 
frații lor.



Singurul adversar, pe care il vedem in 
fața noastră, este — nu poporul maghiar, 
ci obștia susțiitorilor actualei stări de lu
cruri, pentru poporul maghiar tot atât de 
nenorocite ca pentru cel român.

Dar nici in lupta noastră contra acestei 
obștii nefaste nu mânia are să ne lie po- 
vățuitoare, ci iubirea cătro frații noștri, 
iubirea către pământul terii noastre și do
rința de pacinică conviețuire.

Tocmai pentru-că au suprimat acești oa
meni eșiți din sărite Tribuna, tocmai pen
tru că au tras in orbia lor in judecată pe 
fruntașii și representanții autorisați ai po
porului român, noi Românii trebue să stăm 
cu capetele ridicate, cu inimile sus și mai 
presus de toate liniștiți și de bun cumpăt.

Sunt vrednici ei de mila noastră, da’.— 
de disprețul nostru, — poate! —de mânia 
noastră inse nu!

Mânia are s’o simtă poporul maghiar, in 
numele căruia lucreză și pe care il com
promit și îl fac de rușine ! Dacă el n’o 
simte, il plângem și mergem înainte pe 
calea noastră cea dreaptă, tari in credința 
că viitorul in lumea aceasta e al celor ce 
știu să se stăpânească ei înșiși pe sine.

VORBĂ DREAPTĂ
Redacțiunea « Tribunei» a publicat dis

cursurile rostite in parlamentul român a- 
supra cestiunif române.

Motivând publicarea aceasta, confrații 
noștri! din Sibiiu die :

«In deosebi e just, ca Românii să cu
noască cuprinsul vorbirii d-luî Tache Io- 
nescu, ministrul instrucțiunii, căruia fia
rele ungurești ii fac nedreptatea de a-1 a- 
plauda».

Ori d. Dimitrie Ionescu a vorbit din a- 
dins așa, ca să poată ti «aplaudat» și de 
<diarele ungurești;» ori d-sa nu a ținut și 
la aceste «aplause», dar a vorbit așa, ca 
să poată fi aplaudat.

Ori a vrut, ori n’a vrut: dac’a vrut, reu 
a vrut, dacă n’a vrut, reu a făcut.

Așa ori așa, mai bine făcea, dacă tăcea.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

AUSTRO-UNGARIA
Congresul catolicilor a ținut Joi la Buda

pesta o ședință sub președinția Prințului 
primat al Ungariei. A asistat un mare 
număr din membrii episcopatului, clerului 
și parlamentului. S’au luat rezoluțiuni pri
vitoare Ia datoriile catolicilor, la autonomia 
bisericii, la școli și la chestia căsătoriei 
din punctul de vedere catolic.

-D-l Hernie Etienne, vice-director al so
cietății austriace de navigație pe Dunăre 
și fost inspector al acestei societăți la Ga
lați, s’a sinucis Vineri in Viena, cu un 
glonț de revolver.

BULGARIA
Se depeșează din Sofia cu data de 6 (18) 

Ianuarie, că Prințul a numit pe ducele de 
Parma, socrul său, șef al reg. 5-lea de in
fanterie, care va purla de acum înainte nu
mele de: al 5-lea regiment de infanterie a 
Dunării al A. S. Ducelui de Parma.

Sărbătoarea Botezului Domnului a fost 
celebrată adi cu o mare solemnitate; pentru 
că este în același timp aniversarea nașterii 
Principesei.

Ceremonia bine-cuvintării apoi a avut 
loc intr’un pavilion foarte frumos pe piața 
«Alexandru».

Prințul, ducele de Parma, care purta uni
forma bulgară, ducesa de Parma asistau. 
Trupele au defilat de done ori. Orașul a 
fost pavoazat.

Seara a fost un prânej de 80 tacâmuri Ia 
palat. Au luat parte toate personagiile prin
ciare, miniștri, mitropolitul, ofițerii supe
riori, baroul, municipalitățile.

La 6 seara a fost retragere cu facle, cu 
musică.

Orașul este iluminat foarte frumos.
Exarhul a adresat tutulor episcopilor 

principatului o scrisoare pastorală invitân- 
du-i a face să se reciteze in toate biseri
cile rugăciuni pentru fericita ușurare a 
principesei.

GERMANIA
0 întrunire de muncitori fără lucru, 

anunțată pentru Vineri, 6 (18) Ianuarie la 
Berlin, nu s’a ținut din causa arestării 
organisatorului. Vr’o 1000 de persoane s’au 
adunat dinaintea sălii alese pentru întru
nire. Poliția ia împrăștiat. Nisi o arestare.

ITALIA
Se desminte in mod oficial svonul des

pre micșorarea dobândii rentei, sub ori-ce 
formă ar ii.

Tribunalul a acordat un moratoriu de 
șease luni băncii generale.

Camera de comerț din Roma, ca repre- 
sentant al sindicatului italian al purtăto
rilor de titluri din datoria turcească, a 
convocat pe purtători în adunare generală 
pentru 25 Februarie pentru a se înțelege 
în privința leșurilor turcești.

SERBIA
înalta curte a respins în procesul Ava- 

cumovici cererea acusaților privitoare la 
exclusia d-luî Eristici și pe aceea a d-lui 
Ribarac relativă la rechemarea d-lui Ziva- 
novici ca judecător. In timpul desbaterllor 
d. Bogicevicî a declarat, că a comandat ar
mata în numele Regelui și nu va da cont 
de acțiunile sale de cât Regelui. D-l Ri
barac declară și el că d-l Bogicevicî n’are 
nici o responsabilitate.

— Cercurile bine informate din Belgrad 
declară in mod formal, că știrile (tiarelor 
streine în privința intențiunii atribuite Re
gelui de a forma un cabinet extra-parla- 
mentar sunt foarte exagerate.

Dacă acest proiect ar fi existat într’ade- 
văr, ar fi fost părăsit în urma sfaturilor 
date Regelui de către persoanele, care ar fi 
intrat în combinație. Regele a primit de- 
putațiuni venite pentru a se plânge da ar
bitrarul poliției.

SPANIA
O depeșă din Mellila anunță, că mareșalul 

Martinez Campos s’a îmbarcat al’altă-eri la 
Mazagan, ca să meargă în misiune la sul
tanul Marocului.

(fiarele ungurești spun, că in curend în 
Alba-Julia va apare un nou diar român.

Citim în «Budapesti Hirlap» : Ion Bo- 
teanu, directorul liceului român din Beiuș, 
(Transilvania) își va da demisia.

Causa demisionării sale, după o versiune, 
e boala de ochi de care suferă, după alta 
faptul, că guvernul crede că a sosit timpul 
ca să introducă un alt spirit in acel liceu.

♦
Corespondentul unui diar unguresc a 

stat de curend la vorbă cu episcopul sa
șilor din Ardeal. Dr. Gr. Muller a declarat 
acelui diarist, că deputății sași vor refusa 
să admită și să voteze proiectele biserico- 
politice ale guvernului. In luna curentă se 
va aduna consistoriul pentru a se pro
nunța asupra acelor proiecte și e sigur că 
consistoriul le va respinge.

♦
Dreptatea aduce vestea, că 68 de învă

țători Români, Șerbi, Șvabi, din comitatul 
Timișului, aii fost suspendați, pentru că 
nu ar ști vorbi perfect ungurește.

A apărut și gazeta lui Alecsics, șerbul 
renegat, care, pentru ca să capete și mai 
mulți bani de la Maghiari, se dă drept ro
mân renegat. Ea are titlul de Poporul și 
va apărea o dată pe săptămână. Directorul 
este d. Rombay Deszo, și Alecics, care is
călește Alexi, este redactor responsabil.

Vom vorbi mai pe larg despre ea in nu
mărul viitor. Adi nemulțumim a spune, că 
este curat maghiară.

De alt-cum Poporul nu este de cât o 
ediție românească a altei foi, care apare in 
ungurește.

♦
D. I. Strișcă, român bucovinean, fost 

sub-locotenent în armata austriacă, s’a pri
mit cu acelaș grad in armata noastră.

♦
Gazeta Bucovinei aduce vestea tristă a 

încetării din viață a d-lui Vasile Cocârlă 
din Rădăuț, unul din cei care mai mult 
au lucrat in Bucovina și au jertfit pentru 
desvoltarea culture! române.

■o-
Monitorul publică legile, prin care se 

recunoaște d-lor C. C. Sterian, Gh. M. 
M. Barbu și August Crainic, calitatea de 
cetățeni români, iar d-lor Dr. Henry Iu- 
rini din Botoșani, El’ta Tanasievitz din Ma- 
vrodin (Teleorman), Gh. Eiwen din Iași și 
G. G. Verona din Galați, li se acordă îm
pământenirea cu dispensă de stagiu.

♦
S’a autorisat și comuna Fălticeni să a- 

plice legea maximului.

Doctorul DRUGESGU
de la spitalul Filantropia

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

CALEA PLEVNEI 12 bis.
In dosul Băilor Eforiei.

LABORATORUL DE CHIMIE
„AURORA»

Brăila — Strada Regală Na. 86. — Brăila.



ta Mc, fost kta ig tataia, li fi
Pentru părțile de interes istoric, dăm 

publicității in coloanele diacului nostru 
următorului discurs funebru pronunțat de 
domnișoara studenta Camilea de Crainic, la 
imormântarea unchiului seu Aron Crainic 
de Bolgarfalva, Tribun de la 1848.

Jalnică Adunare !
Astă-di avem durerea a conduce la ul

timul locaș râmășițile mortale ale lui Aron 
Crainic de Bolgarfalva, născut la 22 [anuare 
1824 in orașul Huniad-Dohra, numit in 
diplomele sale nobilitare «oppidum Dobra 
alias Iofeu», din comitatul (districtul) Hu
nedoarei in Transilvania,—decedat în etate 
de 70 ani, la 31 Decembrie 1893 ora 8 seara 
in locuința sa din București, strada Sântu 
Mina No. 2.

Defunctul este de origine dintr’una din 
cele mai vechi familii nobile din Transil
vania.

Un străbun al seu, Nicolae de Crainic, și 
soția sa Ana Boțea nepoata eroului loan 
Bolea alias Corvin de Hunedoara, au primit 
pe moșia lor de la Deva o colonie de Bul
gari, fugiți de groaza Turcilor după bătălia 
de la Cassova, sau din câmpul Mierlei, și 
de la acea colonisare moșia Devei, și pre 
dicatul familiei de Crainic luase denumi
rea de Bolgarfalva : (satul bulgăresc), și 
cu transformarea satului Deva in oraș, a 
devenit o suburbie a Devei, care se nu
mește și astă-di Bolgar-szek (scaunul bul
găresc).

După moartea lui Ioan Corvin și a fiilor 
sei Ladislau și Mathias Corvinus, — stin- 
gându se partea bărbătească a Corvinilor, 
— de oare-ce nici celui ântăi din căsătoria 
sa cu fiica lui Ulric Ciley, care imediat după 
moartea tatălui seu Ioan Corvin, a fost 
decapitat la Buda in timpul minoritățeilui 
Ladislaus al 5-lea Regele Ungariei, — prin 
intrigile palatinului Gara și ale generalului 
Fejervary,—nici celui de al doilea Mathias- 
Corvinus,—din căsătoria sa cu fiica regelui 
Bohemiei Podibrad, nu le-au remas copii 
legitimi de sex bărbătesc, — moșiile din 
Transilvania ale Corvinilor s’au sequestrat, 
—și poartă și astă-di numirea de domeniul 
fiscal al Hunedoarei.

Această sequestrare s’a intimplat după 
învingerea unui fiu natural a lui Mathias 
Corvinus, anume Ioan Corvin, care ca pre
tendent la tronul Ungariei a fost combătut 
de către aristocrația maghiară în frunte chiar 
cu locotenenții tatălui seu Mathei-Corvin, 
—și anume de către Zapolia Graful Zep- 
sului, și Bathory Ștefan, principele Tran
silvaniei

De atunci dar, de la stingerea familiei 
Corvinilor, pe motiv că acesta acordase 
Românilor multe privilegii și sub pretext 
că după moartea regelui Mathei au fost 
partisan! a lui Ioan Corvin usurpatorul,— 
aristocrația maghiară a reușit prin mijloace 
legislative a înăspri posițiunea politică so
cialii a Românilor din Transilvania, asupra 
cărora apasă și astă-di in mod nedrept și 
neuman.

Odată cu sequestrarea moșiilor din Tran
silvania ale Corvinilor, a pierdut și fami
lia Crainic de Bolgarfalva moșia de la Deva, 

care s’a contopit in domeniul Hunedoarei, 
și de atunci descendeuții lui Nicolae Crainic 
de Bolgarfalva și a Anei Boțea s’au retras 
Ia Dobra, unde există și astă-di strănepoți 
de ai lor.

Revenind acum personal la defunctul, 
care terminând la 4846 Liceul din Sibiu, 
s’a înscris in acelaș an la Facultatea de 
drept de la Eperics din Ungaria de sus, 
unde după primul an de studiu nu s’a mai 
întors din cau a evenimentelor de la 1848.

Pe asest timp răposatul împreună cu 
părintele seu, defunctul protopop al trac- 
tului Dobrei Nicolae din Crainic, au par
ticipat la adunarea Românilor de la Blaj 
și aii făcut parte și din deputațiunea tri
misă la dieta de la Cluj, ca să proteste 
contra anexiunii Transilvaniei la Ungaria.

După ce inse Tmpeatul Austriei Ferdi
nand sancționase unirea Transilvaniei cu 
Ungaria, Românii din Comitatul Hunedorei 
cu numeroasa lor nobilime, care încă din 
evul mediu și au ales deputați la Dieta 
Transilvaniei bărbați de încredere și de 
valoare, așa pe un Ciachi, devenit principe 
al Transilvaniei pe timpul Regelui Sigis
mund, — și după ce la acel Ciachi, deve
nise aprod (page) loan Boțea, alias Corvin, 
pe acesta,—mai tirdiu in timpul lui Si
gismund Bathorv, pe Ștefan Jojica, pe An
dreii! Birceanu, de la Rorcea-mică, pe 
Baba Novac de Vajda-Huniad, — pe Stefan 
Ciachi de Almaș, ș. a. Asemenea de la 
începutul secolului 49-le? incoacl, pe un 
Fiban, pe Nopcea Alexe, și Samuel Jojica 
deveniți toți trei Cancelari tu Transilvaniei, 
si care fiind de origină română, de și tre
ceau de magnații maghiari, ajutau causa 
Românilor pe sub mână, când legile ii 
opreau a o face pe față,— Românii dar cei 
cu dreptul de alegători din Comitetul llu- 
redoarei și la 4848 având majoritatea ab
solută a alegătorilor sau opus a se alege 
pentru Dieta de la Pesta deputați de ori
gine maghiari,—și intre alegătorii români 
defunctul Aron împreună cu părintele seu 
protopopul au propus in adunarea comi- 
tatensă a se alege ca deputați numai ro
mâni, susținând aceasta și pe motivul, că 
Ungurii se lăudau în public, că vor împă
carea Românilor și egalisarea lor cu Ma
ghiarii, și așa au sprijinit a se alege de 
deputat: Nopcea Vasile fost comite su- 
suprem (prefect) al Comitatului'Hunedoa
rei,— August Treboniu Laurian, care se 
întorsese din țara românească, și pe Ior
dan Dominic, fostul director de prefectură 
a lui Nopcea Vasile.

Sprijineau alegerea acestora și pe mo
tivul, că cele doue orașe libere din Comi
tat : Hațegul și Unedoara, ca orașe române 
aleseseră deputați 2 români, la Hațeg pe 
Bălașu, și la Unedoara pe protopopul Pop- 
falvi.

Ungurii inse in loc de împăcare au în
cercat să nimicească voința absolută a 
Românilor cu majoritate de 90% dintre 
alegători, și ca se reușească a alege de
putați unguri: pe Toth Laszlo, pe Makrav 
și pe Gola Miklos, sau repedit in timpul 
alegere! la protopopul Nicolae de Crainic 
să-l ia de piept,—dar în acelaș timp din
tre nobilimea din Dobra, care alt-fel făcea 

parte din Regimentul de grăniceri Husari, 
numit Szekler-husarn No. 44, doi caporali 
Cristea Lupu și Adam Simcea, au scos 
săbiile cu esclamare «Se nu ve atingeți 
de domnul protopop că ve tăiem în bu
căți», și îndârjirea Românilor devenise atât 
de mare și de înspăimântătoare, că corni
țele suprem Graful Kun Kocsârd s’a ve- 
dut nevoit de a ruga pe protopopul Nico
lae de Crainic, chiar prin intermediul țiu
lui seu, mortul de față, se liniștească pe 
români, ceia ce făcând-o prin o scurtă cu
vântare, s’a terminat alegerea cu protes
tarea românilor de ingerințele încercate de 
unguri, și aceștia și au permis in urmă 
de au compus actele de alegere prin fal
sificare tot pe numele candidaților ma
ghiari.

La Pesta, intervenind înse pe lângă Kos
suth. episcopul Andrei Șaguna, membru pe 
atunci in cassa Magnaților, nu a validat 
alegerea îngerată și falsificată la Deva, 
și din causa începere! resboiului revolu
ționar intre Unguri și Români, nefăcân- 
du-se altă alegere, comitatul Huredoarel 
a remas nerepresentat. in Dieta Ungariei 
de la 4848—49 pe tot timpul revoluțiunel.

După constituirea Comitetului național 
român de la Sibiu sub auspiciile Genera
lului Puchner, sau numit din diferitele Co
mitate ale Transilvaniei prefecți numai ro
mâni, și in acel al Hunedorei Nicolae So
lomon, originar din Hațeg, întors din țara 
românească, unde fusese farmacist, iar ca 
sub-prefect in Ținutul Dobrei sub numi
rea de inspector cesaro regesc, a fost nu
mit defunctul Aron de Crainic.

Despre activitatea sa dar ca inspector, 
respective Tribun în timpul Revoluțiunii 
de la 1848 — 49 dăm aci lectură tradusă 
din limba germană unui atestat al gene
ralului austriac Groful Eduard Leiningen.

Atestat
Domnul Aron de Crainic fost inspector 

cesaro regesc și conducător al poporului 
la Dobra in Transilvania, — pe când in 
primăvara anului 4849 am avut misiunea 
cu un corp de recunoașteri forțate, se im- 
pedec pe lângă Murăș trupele inamice de 
ajutoare, și se acoper pe cât posibil fron
tiera de răsărit a Banatului Temișan, — a 
conlucrat in interesul prea înaltului Ser
viciu, și a însărcinării mele cu activitate 
distinsă.

Zelul seu s’a dovedit cu succes mai cu 
samă în fortificarea Dilileurilor,— la apro- 
visionarea cetății Deva,—in procurarea că
lăuzelor sigure, și cu deosebire in disci
plinarea gloatelor (Landsturm) ridicate in 
inspectoratul șeii,—prin care s’au prevenit 
multe arbitrarități și escese.

Me simt dar obligat a esprima Domnu- 
mai sus numit, această a mea recunoștință, 
și a o întări cu sub-semnătura și sigiliul 
meu.

Teresienstadt la 9 Decembre 1849.
(ss) Groful Leiningen, General Major.
Cu toate enumerat le servicii, defunctul 

a fost dat in judecată pentru așa calificate 
excese din timpul Revoluțiunii, și deținut 
in prevenție din Ianuarie 1850, până pe la 
finele anului 4853, când a evadat trecând 
in țara românească, de aci s’a dus in a-



nul 1853 in Turcia, și la Șumla a intrat 
într’un regiment de cavalerie a legiunii 
streine, ca călăreț de rind,—a avut de co 
mandant al regimentului pe polonesul Graf 
Ciaichovschi, și ca Major pe generalul ro
mân Dimitrie Crețulescu, a ajuns in scurt 
timp sub-locotenent, și la ocuparea terii 
românești de către Turci și Austriac! a 
intrat in Bucuresci cu avantgarda turcească 
ca adjutant a lui Sadic-pașa, Comandantul 
garnisoanei București.-

Aci a fost recunoscut de către niște o- 
ficeri din armata austriacă, foști honvedi, 
ca evadat arestant politic, și cerut lui 
Omer-pașa de către consulul austriac din 
București a fost estrădat și trecut in Tran
silvania, Tau judecat și condamnat la 15 
ani închisoare, care i s’a redus din capul 
locului de către împăratul Franț Iosef Ia 
3 ani,—și după 6 luni a fost grațiat de res
tul închisoarei de la Ger la.

Venit in urmă in țara românească, s’a 
ocupat particular cu predarea limbelor la
tină și germană și ca pedagog in Institu
tul Riureanu.

La 1859 s’a însurat la Brașov cu actuala 
sa veduvă Paraschiva de Crainic, născută 
Alessiu și ambii au devenit institutori.

Reposatul a mai fost revisor școlar și 
sub prefect, și retras la pensiune și sufe
rind de boală de splină, aceasta i s’a a- 
gravat din receală și in preocuparea spiri
tului setî de soarta procesului comitetului 
național din Transilvania in causa Memo
randului,—intre care este dat în judecată 
și fratele seu Romulus de Crainic, proto
popul ortodox din Dobra, a murit cu gân
dul și cu dorința pentru liberarea Româ
nilor subjugați.

Fie-i dar țarina ușoară și pomenirea 
vecinică.

----------------c-^oc>§§ooo«=---------------

Broșura i-ta Const Mp
După cum se știe d. Const. Bălăceanu, 

fost atașat de legațiune, a publicat dilele 
aceste o broșură politică relativă la ches
tiunea ardeleană. Broșura e scrisă in fran
țuzește și are forma de scrisoare deschisă 
adresată contelui Apponyi, șeful Naționaliș
tilor și membru in camera din Pesta. Na
ționaliștii sunt unii dintre politicienii ina- 
gliiuri cei mai neimpăcați dușmani ai na
ționalităților ; de alt-fel, trebue să se ob
serve că oamenii de vadă ai partidului sunt 
mai toți recrutați printre nobilii maghiari. 
D. Apponyi, din parte-i este un om re
marcabil și de o adevărată valoare intre 
oamenii politici ai Ungariei.

Broșura, o apărare caldă și cuminte in 
favoarea dreptei cause a Românilor, a pro
dus oare-care sânge reu intre diariștii ma
ghiari, care de alt-fel tot-dea-una se mânie 
când cine-va refusă să ia drept legitimă 
explosia șovinismului unguresc.

** *
D. Const. Bălăceanu iși începe scrisoa

rea amintind contelui Apponyi cunoștința 
ce au făcut împreună acum 14 ani la Pesta, 
In saloanele contesei Kârolyi și aducend 
contelui mari laude pentru calitățile sale 

intelectuale superioare. De aceea tocmai 
se și adresează d. Bălăceanu de preferință 
contelui Apponyi și nu altui politician ma
ghiar, pentru ca să-i atragă atențiunea a- 
supra chestiune] române.

D. Bălăceanu urmează apoi, explicând 
care sunt simțimintele și purtarea sa tre
cută. D-sa nu e un maghiarofob. Deja în 
in 1881, când cu toastul d-lui P. Grădiș- 
teanu la Iași, d-sa a scris o broșură in 
care a sfătuit pe Români să nu alerge dupe 
ilusiuni periculoase și să se țină departe 
de iredentism, cum și de ură de rase. De 
alt-cum, chiar tatăl seu, cum se vede in 
înseși menfoiiile lui Kossuth, a riscat in 
in 1848 viața alături de patrioții revoluțio
nari unguri.

După ce ’și stabilește ast-fel posițiunea 
sa personală, d. Bălăceanu intră de-a drep
tul in subiect și declară că, după părerea 
sa, chestiunea ardeleană este o mure ne
înțelegere între țara noastră și Unguri.

«Maghiarii, dice d-sa, in numer relativ 
restrins și convinși că România este ire
dentistă, se tem să nu fie inundați. — Ei 
vor așa dar ca prin multă energie să ma- 
ghiariseze, dacă se poate, pe Românii de 
sub coroana Sf.-Ștefan sau, cel puțin, să-i 
reducă la tăcere și la o supunere pasivă.» 
In credință, nu e oare chiar așa ? De alt
fel im! aduc aminte că in seara aceea, 
când am făcut cunoștința d-tale (a conte
lui Apponyi) am audit cuvintele următoare, 
care mi-au remas in urechi, și care mi-au 
explicat in urmă multe lucruri—a Oh! noi 
nu ne facem ilus uni, — a <4lis unul din 
cei presenți, — România este Piemontul 
Orientului.....Aveam pe atunci o situațiune
oficială (''modestă, negreșit), dar eram da
tor să protestez și am protestat din toate 
puterile, că „noi nu aveam atâta ambi
țiune !-‘ Pe atunci se putea crede că eram 
plătit de guvern (nu tocmai mult !), dar 
in fine că eram plătit ca să vorbesc astfel. 
Dar adi, când ri’ani nimerui de dat socoteli 
și când îmi pot spune în voe tot gândul, 
protestez iară și mal energic încă de cât 
ori-când ! Este un fapt de care ușor te 
poți chiar d-ta încredința, Domnule Conte, 
că in România noi avem alte lucruri de 
făcut de cât iredentism. O cercetare s - 
rioasă, făcută aici la fața locului, ar sta
bili in mod neîndoios in ochii d-tale, mi
rați poate, că de la ministrul de afaceri 
streine până la cel mai liner student, ni
meni nu se gândește la cucerirea Ardea
lului.... »

Intre alte documente, care ar putea servi 
la această anchetă, d. Bălăceanu citează 
discursul rostit in Cameră de d. I. Gră- 
dișteanu, vice-președinte al Ligei, asupra 
cestiunei române, din care reiese că «nu 
este cu putință, pentru orl-ce bun român, 
ori din ce partid ar face parte, ori-ce idei 
ar avea asupra politicei externe, .să nu 
audă țipetele de suferință ale Românilor 
de peste munți.... Acele țipete să înceteze; 
să se schimbe legile și să se îmblânzească 
cei care sunt însărcinați să le aplice, și 
totul va reintra în ordine» fiind-că ireden
tism nu există in țară.

După ce a stabilit acest punct, d-l C. 
Bălăceanu trece la un altul tot atât de im
portant.

«Este in interesul bine înțeles al Maghia
rilor să urmeze o asemenea politică in
ternă ?»

D. Bălăceanu nu crede și adaogă ime
diat : «Numai să ne amintim nestrămutata 
fidelitate a Românilor de sub coroana Hab- 
sburgilor (Bucovinenii) și am răspuns vic
torios la această întrebare.»

«Neamul românesc, dice d-sa, este răb
dător, cumpătat, resistent, curagios cu li
niște și simplitate; apoi, ca toate neamu
rile latine, este rebel la orl-ce asimilațiune. 
TI poți ademeni prin blândețe, dar nici 
când în mod violent. Pentru a-mi duce ra
ționamentul până la extrem, admit c’ar 
putea fi suprimat, dacă ar exista mijloa
cele indispensabile pentru acest scop crud, 
anume: superioritatea numerică sdrobi- 
toare, aceeași religiune, același călindar 
fâcend să coincidă sărbătorile mari reli
gioase, și niște pustietăți imense și depăr
tate, unde cei renitenți să fie trimiși spre 
a le colonisa.

«Eată, Domnule, pentru ce la noi multe 
capete cuminte se tem de-o anumită pu
tere, pe care este de prisos a o numi — 
slavă Domnului — Maghiarii nu posed nici 
una din aceste 4 mijloace necesare. Lor 
deci nu le remâne alt de cât blândețea... 
sau ilusiunile. Mult timp ei s’aiî legănat 
de aceste ilusiuni, prin un sentiment de 
șovinism exaltat și de energie patriotică 
fără păreche, pe care eu de altcum le-o 
primesc și pentru care nu-i mustru. Adi 
inse chiar pentru dânșii și pent; n Europa 
informată și atentă, ateste ilusiuni mai 
sunt oare cu putință ; nu sunt ele din po
trivă primejdioase ?»

Ca răspuns la această întrebare, d-l Bă
lăceanu citează următorul fapt, extras din 
publicațiunea Note asupra vieței regelui 
Carol al României, de un martor ocular:

In 1866, in cursul călătoriei sale in Mol
dova, cu tot frigul și vintul care era la 18 
Ianuarie, prințul Carol a ținut să meargă 
in trăsură deschisă dela Tirgu-Frurnos la 
Iași... In drum, unul din surugii cădu și 
’și rupse piciorul. Prințul se interesă ime
diat de starea nenorocitului, dar mândrul 
surugiu declară că frântura nu avea nici 
o importanță ; dar că el trebue neapărat 
să se vindece până la întoarcerea prințu
lui, fiind-că nu-1 poate înlocui nimeni al
tul. Aflând că prințul se va întoarce peste 
15 dile, surugiul asigură că până atunci 
piciorul lui va fi deplin vindecat. Intr’ade- 
ver deja la 28 Ianuarie, când prințul Ca
rol se întoarce, surugiul il aștepla teafăr 
sănătos, cu piciorul tămăduit.

«Acest surugiu, dice d-l Bălăceanu, mi 
se pare cel mai bun. simbol al națiune! 
noastre : El poate cădea: poate zăcea la 
pământ cu piciorul rupt; dar nușovăește, 
e răbdător, curagios și liniștit; — el știe, 
că peste puțină vreme va fi din nou căla
re, — pentm-că D-deiî vrea așa și că așa 
este scris. «Așa este scris» dice el, făcân- 
du-și semnul cruce! —Și credi D-ta, adaogă 
îndată d-l C. Bălăceanu, că un asemenea 
neam poate fi aservit?»

«înțelepciunea națiunilor afirmă că muș
tele nu se prind cu oțet». îmi cer voe se 
confirm acest proverb cu o mică anec-



dotă. Unul din amicii mei era amoresat 
foc de-o femee măritată perfect virtuoasă și 
conștientă de datoria sa. Prietenul meu că- 
duse in cea mai neagră melancolie, aban
donând totul—până și speranța. Intr’o di
mineață il ved sosind la mine vesel de tot. 
Ge-I nou ? îl întreb. A ! închipuește-țî me 
găsesc în culmea dorințelor. Bărbatul ei a 
maltrat’o reu alaltăeri ș’apoî... eri ea mi 
s’a aruncat in brațe».

Fără a mai face alte comentarii acestui 
apolog destul de caracteristic, d-1 Bălă
ceanu trece înainte și pune o altă între
bare contelui Apponyi: adecă dacă actuala 
politică a Statului unguresc față cu națio
nalitățile nu înfățișează primejdii, chiar 
din punctul de vedere al dualismului.

„Eu unul, dice d-sa, ine tem că de va 
avea de scop să slăbească pe toată dina 
acea ficțiune, care face din împăratul 
Francisc Iosif, un Rege când se află în 
Budapesta,—și chiar in lipsa sa? Ga toate 
lucrurile, care să raijemă numai pe o 
Convențiune fictivă, așa și aceasta des- 
doire continuă a persoanei venerate a Ma
iestății Sale apostolice ar avea, pare-mi-se, 
trebuință de-o mai mare cruțare și de-o 
altă politică internă in Regatul sfintului 
Stefan. Dacă e permis să-mi spun o parte 
din părerile.mele asupra acestui subiect 
atât de delicat, nu este oare un ce foarte 
greu de admis, că Francisc Iosif, a cărui 
bunătate e proverbială in toată lumea; 
că Francisc Iosif, pe care poporul seu l’a 
vedut de mai multe ori suspinând față cu 
priveliștea unei calamități publice ; ca Fran
cisc Iosif, clic, in calitatea sa de rege al 
Ungariei, să privească, fără o adâncă a- 
mărăciune, cum scade adorația supușilor 
sei Români din Ardeal, în vreme ce, ca 
imp&rat al Austriei, vede crescend pe 
toată diua a'ecliunea și fidelitatea celor
lalți supuși Români ai sei?

«Eu unul nu sunt departe de a crede 
că la Viena nu numai M. S. Imperatul 
și Rege simte ast-fel.

«Fire-ar oare cutezător să presupunem 
că Archiducele Albrecht (pentru ca să ci
tez numai un singur nume) s’a uitat, că-și 
datorează crucea «Mariei-Teresia» vitejiei 
unui regiment românesc» ?

Ga incheere, d-1 Bălăceanu exprimă con
telui Apponyi speranța că «dacă a fost 
destul de fericit pentru a-l convinge, in- 
tervențiunea acestuia va fi eficace pentru 
binele Românilor din Ardeal, al fraților 
noștri, dar compatrioților sei; căci, nu
mele, valoarea, popularitatea sa, cu un cu
vânt înalta sa situație politică, vor 11 de o 
mare greutate, dacă nu decesivă, in această 
chestiune, care ne desparte adi și care se 
va tot învenina dacă nu se va părăsi calea 
apucată...

** *
Am vedut încă că gazetele ungurești, 

și chiar organele contelui Apponyi s’au 
mâniat contra autorului acestei broșuri și 
refusă d-lui Bălăceanu, nu să-i asculte 
povața, dar chiar dreptul de a apăra cauza 
românilor ardeleni.

Era de prevăzut, căci când au ascultat 
Ungurii sfaturile ce Ii s’au dat ?

ADRESE DE FELICITARE
Domnișoarele române de peste Carpați 

au trimis, precum știm, întemnițaților ro
mâni daruri de anul noii. Eată și adresele, 
de care au fost însoțite acele daruri.

Părinte Lucaciu!
Sacrificiul s’a împlinit. încercarea, la 

care cerul supune numai pe aleșii sei, s’a 
slirșit.

Par’că vocea de sus a dis: «Deptul»!
Nu trebue. ca credinciosul servitor al 

altarului meii să lipsească din biserică in 
(Jiua cea sfântă, când se prăsnu ște în
truparea fiiului meu!

Spiritul divin a învins geniul reului și 
asupritorii au trebuit să se închine.

Și n’ai fost condamnat, căci numai vi
novății se osîndesc, ci ai fost o victimă, 
victima unui șovinism fără margini, in
spirat de ură și resbunare politică, ear nu 
de dreptate.

Noi, fetele române, fiicele acestui neam 
persecutat de soartă, înțelegem toată mă
rimea sacrificiului ce ai făcut, răbdând cu 
resignațiune in închisoare insultele brutale 
ce s’au adus in fie-care moment sentimen
telor sacre de dreptate, onoare și demni
tate națională.

Te-am admirat noi, cum ai mers la În
chisoare însoțit până in ultimul moment 
de credinciosul popor român, ai mers cu 
capul în sus, cu fruntea senină și cu cu- 
ragiul in suflet.

știm, că dacă corpul a tresărit și s’a 
dat în lături cu groază, sufletul călăuzit 
de o radă divină a fost in stare să comande 
și să biruească.

*
* :jc

O! Doamne, dar însuși Christos, Dumne- 
deul-om a avut momente de slăbiciune, 
când in mijlocul Măslinilor s’a rugat pă
rintelui șeii : «Dumnedeule, ia acest pahar 
de la mine» ! Și cu toate aceste spiritul 
divin l-a susținut! căci scris era ca mar
tiriul să se sevirșească, pentru-ca idea să 
biruească.

De ac. ea acum, când martir al ideii de 
naționalitate ai eșit din închisoare cu cor
pul sdrobit, dar cu sufletul tare, noi ve
nim, nu ca să-Tt aducem mângăere, căci 
mângăerea o găsești in curățenia conștiin
ței, nu să-Ți dăm curaj, căci curajul il 
sorbi din credința-Ti neînfrintă, ci venim 
să te asigurăm că ideea ce ai propovăduit 
nu s’a perdut, ci și-a găsit adăpost in 
sufletele noastre, ale fetelor române, de 
unde nici o putere nu o va pute smulge.

Această idee a sacrificiului pentru na
țiune va crește respândindu-se de noi mai 
departe și va deveni torentul iresistibil.

Aceia ce te-au supus torturei, au credul, 
că vor aduce la tăcere pe un apostol, în 
realitate inse aii făcut, ca idea lui să se 
propage cu iuțeala fulgerului, și astă-di 
o națiune representată prin fiicele sale 
vine să aclame pe acel apostol.

Primește dar, părinte, acest potir, sim
bol sacru al sacerdoțiului, nu ca o mân
găere, nici ca o încurajare, ci ca semn 
al admirațiunei noastre nemărginite, și ca 
o chezeșie, că idea pentru care ai suferit 

martiriul a găsit in noi cel mai priincios 
mijloc de desvoltare.

Dovadă despre aceasta este devisa noas
tră : «Totul pentru Națiune», gravată pe 
potir și pe care o vei sfinți de câte ori 
vei sevîrși sfinta taină a cuminecăturei, 
sfințind ast-fel ținta luptei noastre.

Bine-cuvintarea cerului vine peste Sfin
ția Ta și peste noi și înainte cu Dumne- 
deu!

Sibiiu, 1 (13) Ianuarie 1894.
In numele a 550 fete din Ardeal și Un

garia :
Felicia Rațiu, 

presidents.
Lucreția Popescu, 

secretară.
Agneș Cristea, 

casieră.
Aurelia Roman,
Elena Cunțianu,

Sabina Brote,
Cornelia Ciseiu,

Olimpia Neagoe.

Domnule Albini!
Ga unul dintre membrii vitezei falange- 

române, care merge tot înainte fără a ști 
ce este frica sau șovăirea, trebuia să su
feri și D-ta condamnarea juraților din Cluj. 
Se pâre, că ori-ce Român cu sentimente 
nobile va trebui să treacă prin purgatorul 
temniței din Seghedin, înainte de a se 
putea dice despre el: «Vrednic este».

Pe viitor nu se va cere tinerilor noștri 
certificat de bun Român, ci li se va pune 
numai întrebarea: «Cât timp ai stat in în
chisoarea din Seghedin».

Cu cât durata închisorii va fi mai mare, 
cu atât și dovada de bun Român va fi 
mai strălucită.

Și intr’adever, domnule, ne întrebăm și 
noi împreună cu cei-lalți Români, care a 
putut ti crima D-tale.

Dar este oare nevoie de crimă sau de
lict, pentru ca unui Român să i-se aplice 
temnița iu acest nenorocit stat. Numele 
de Român nu este oare suficient pentru a 
Te face vinovat? A vorbi românește, fie 
chiar cele mai inofensive dorințe, nu este 
o crimă suficientă ?

O știi D-îa, domnule Albini! știi că a 
fost de ajuns să Te numeri intre redac
torii «Tribunei», căreia astă-di i-s’a pus 
scăiușul, pentru ca să meriți cele mai 
aspre pedepse. Ai simțit-o aceasta, când 
ai mers vesel și fără frică să mărești nu
mărul acelor bravi Români, care astă-di 
sufer pentru dreptate.

Am ales dar serbarea Anului-Nou, ea 
momentul cel mai potrivit pentru noi, te
tele Române, de a-Ți mulțămi, domnule 
Albini, pentru demnitatea, cu care ai mers 
la închisoare Iară nici o vină, și a-Ți o- 
l'eri, ca semn al stimei și admirațiunei 
noastre, un mic suvenir cu devisa noastră: 
«Totul pentru națiune»!

Această devisă și asigurarea, că prin 
sacrificiul D-tale ai contribuit, ca senti
mentul de iubire pentru națiune să iee o 
desvoltare uriașe, va face să suporți cu 
resignațiune neplăcerile ce trebue să în
duri dilnic in închisoare.

Sibiiu 1 (13) Ianuarie 1894.

In numele a 550 de fete române din Ar
deal și Ungaria :

Felicia Rațiu 
președintă

Aurelia Roman 
cassieră

Lucreția Popescu 
secretară

Elena Cunțan Eugenia Greavu
Agnes Criștea Olimpia Neagoe

Cornelia Cicoiu.
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