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Nr. 91. Brajovti, Lunl-Marțl, 27 Aprilie (9 Mai)
Brașovu, 26 Aprilie v.

Discusiunea asupra proiectului 
de lege militară alu guvernului 
germanu, care de unii anu și ju
mătate ține încordate spiritele nu 
numai în Germania, ci și afara de 
Germania, s’a încheiată, în fine, 
Sâmbăta trecută într’ună modă 
fdrte nefavorabilă guvernului.

Parlamentulu germană a res
pinsă cu mare majoritate, la a 
doua cetire, nu numai § 1 ?ală 
proiectului de lege alu guvernului, 
ci și propunerea deputatului Huene, 
prin care se stabilise ună com
promisă între cancelarulă Caprivi 
și partidele conservativiloră libe
rali naționali și a Poloniloră.

Acestă compromisă culmina în 
concesiunea, de a se recruta în 
tirnpă de cinci ani 70,000 soldați 
mai multă în armata activă și de 
a se cheltui, cu 55 milidne mărci 
mai multă pe ană, pentru care 
concesiune guvernulă se învoi, ca 
compensațiune, a stabili pentru 
același intervals la infanteria ser- 
viciulă militară de dc i ani, în 
locă de trei ani, cum au fostă 
pănă acuma.

La atâta s’a învoită d-lă de 
Caprivi, mai multă n’a voită se 
concedă. Urmarea a fostă respin
gerea proiectului militară și a pro- 
punerei mijlocitbre Huene, 6r acesta 
a adusă cu sine disolvarea parla
mentului germană.

Desastrulă guvernului germană 
în parlamentă e de o însemnătate 
extra-ordinară. Nu s’a mai pome
nită nici în alte țerî, necum în 
Germania, ca postulatele guverne- 
loră pentru întărirea armatei să 
fiă respinse atâtă de categorică. 
Cu atâtă mai multă a trebuită să 
surprindă acestă faptă din partea 
parlamentului germană, care pănă 
acum nu era decâtă înregistrato
rul hotărîriloră monarchului și 
ale guvernului, și cu câtă este cu
noscută, câtă silință și-a dată nu 

numai cancelarulă Caprivi, ci în
suși împeratulu Wilhelm, spre a 
face, se fiă primită legea militară 
proiectată.

Oposițiunea seribsă, ce s’a ri
dicată astfelă contra stăpânirei 
germane, caracteriseză în modă 
destulă de viu adenca nemulțumire, 
ce a cuprinsă întregă poporală 
germană din causa militarismului, 
care din ană în ană apasă totă 
mai greu asupra umeriloră lui.

Pănă acuma a mersă cum a 
mersă. Poporulă germană a adusă 
tbte sacrificiile câte ’i s’au cerută, 
pentru ca să pună Germania în 
stare de apărare câtă mai bună. 
Acum însă Germanii suntă cu
prinși de o justă îngrijire, că sar- 
cinele și jertfele, ce li-se ceru pen
tru scopulu acesta, au luată di
mensiuni pre esagerate și că ame
nință chiar de a cresce în propor- 
țiă incomensurabilă, decă nu li-se 
va pune odată stavilă.

Și într’adeveră, este ne mai 
pomenită a vede cum adminis
trația militară germană calculeză 
<ji și ndpte contingentulă forțeloră 
armate germane, cântărindu-lu, 
decă este destulă de mare spre a 
pute sta în cumpănă cu forțele 
militare ale Franciei și cu even
tualitatea, că armata germană ar 
trebui să se lupte tot-odată în con
tra Franciei și a Rusiei,

Germania, după organisația ei 
militară actuală, este în stare, în 
casă de resboiu, se mobiliseze 
aprope 3 miliăne de ostași. Cu 
tbte acestea, cancelarulă Caprivi 
vre mai multă, căci, 4>ce ©lu, 
Francia e mai bine înarmată. Po
porulă germană însă este de altă 
părere și i-se pare cu dreptă cu
vântă, că după ce a făcută totă 
posibiJulă pentru siguranța sa mi
litară, o încordare și mai mare 
ar servi numai spre slăbirea pu- 
teriloră sale economice și finan

ciare, cari au și ele marginea 
loră.

Se anunță, că în Parisă a fostă 
primită cu bucuriă votulă nega
tivă ală majorității parlamentului 
germană. Lucru firescă, că reac- 
țiunea, ce se ridică în Germania 
în contra militarismului asupri- 
toră, place Francesiloră. Mai multă 
însă se bucură ei văijendă, că în 
lupta de concurență pe tăremulu 
sforțăriloră militare dintre Fran- 
cia și Germania, acâsta a și în
cepută a slăbi, ne mai putendă să 
supbrte sarcinele grele.

încă pe timpulă când era 
Freycinet ministru de esterne se 
4icea, că Francesii nu se gân- 
descă a ataca Germania, der că 
voră sili-o a-și încorda puterile fi
nanciare pănă la estremă prin 
aceea, că-șl voră îmulți și întări 
mereu propriile loră forțe militare. 
In acestă luptă de concurență, 4i- 
ceau ei, Francia va trebui să iese 
învingătore, căci mijlbcele ei îi 
permită ca să supbrte celă pu
țină cu 20 ani mai multă, decâtă 
Germania, sarcinele militarismului.

Germania stă der înaintea unei 
mari crise interiăre, care decă 
noulă parlamentă de asemenea nu 
va satisface dorințele guvernului, 
va pute da nascere chiar unui se- 
riosă conflictă între Corănă și po
porală germană.

t George Barițiu

Sibiiu, 6 Mai.
(Raporta. specialii alii „Gaz. Trans“)

VScjendii numărosulă publioă româna, 
ce se întrunise ieri în ourtea oea mare 
a Internatului de fete alii Assooiațiunei, 
spre a petrece osemintele lui George 
Barițiu la ultimulă lăcașă; vă4enda oos- 
oiugula lui îrcunjurată de fruntași ai 
poporului din tâte părțile Românimii, 

bătrâni și tineri, cari eu întristare adâncă 
priveau la mersula festivității funebre, 
mi-am jisQ: simte acjl fiă-oare dintre 
noi, că cu mbrtea acestui ilustru fiu ala 
națiunei române se închee una periodn 
plina de nobile lupte, stăruințe, jertfe, 
îngrijiri, dorințe și aspirațiunl ale popo
rului româno.

înmormântarea lui George Barițiu 
a fosta demnă de treoutulă și numele 
lui. Cu tote că timpula era câta se pâte 
de nefavorabila, căci ploua tare, totuși 
o mulțime mare de omeni umplea curtea 
Internatului. Delegațiunile sosiau una 
după alta. In fruntea loră se afla dele- 
gațiunea Academiei Române, compusă 
din d-nii membri: Nicolae Ionescu, V. 
Maniu, Ioana Calinderu, Quintescu și din 
membrula corespondenta I. Bianu.

După aceea urmau: delegațiunea 
Assooiațiunei transilvane în frunte cu 
vice-președintele, arohimandritultt Ilariona 
Pușcariuj delegațiunile diferitelora des- 
părțăminte ale Assooiațiunei, despre ai oă- 
rorO representanțl v’am raportata deja 
ieri; membrii Comitetului centrala elec
torala în frunte ou președintele Dr. I. 
Rațiu] representanții pressei; membrii 
Institutului „Albina" în frunte ou direo- 
torula P. Cosma, și alte câteva delega- 
țiunl dm partea instituteloră nâstre de 
credita; delegații diferiteloră Societăți 
și Reuniuni române. In fine frumâsa și 
numărâsa delegațiă a tinerimei române 
universitare, care era astfela compusă:

I. Din Viena. In numele Societății 
„R;. mânia Jună" : N. Cornișa, președ. Soc.; 
Ales. Vajda (Voevodu) seoretarula socie
tății; Ionela Capșa, drd. în medicină; 
Comei Gheorghianu, jurista.

II. Din Budapesta. In numele 
Societății „Petru Maiora" din Budapesta : 
16na Petrovicl, stud. phil. președ. soc.; 
Amosa Gligoru, jur. control, soc.; Flo- 
riantt Munteanu stud. med.; Severa Col- 
basi jurista.

III. Din C1 u ș i u, ca representanțl
ai universitariloră români: Romula Popa, 
jurista ; AurelO Ciortea stud. phil.; Octa- 
vianh Utalea, jurista; I6uă Păcurar iu, 
stud. phil. George stud. phil.

FOELETONULU „GAZ TRANS."

O nouă cronică românescă.
In istoria limbei și lit. române pag. 

150 scriamd următorele: „Cronice la 
Românii de dincolo (de peste CarpațI) 
dela seo. 15 lea înoâce nu ne suntă ou- 
nosoute. Niol amintiri măcară nu esistă."

In anii din urmă Insă mi-a succesh 
a descoperi o cronică românescă tran
silvană cu totulă neounosoută pănă 
aoum.

într’ună vedhiu manuscripte, ce-lă 
posedemO, scrisă pe la finele seoolului 
ală 17-lea, între alte scrieri se află și o 
cronică scrisă cu cirile mărunte și dese 
pe treispre4ece foi mari. Originarminte 
a constată din patrusprecjcoe foi, cea 
dinteiu însă s’a perdută.

Deși lip8esce începutulă, din oela- 
laltă cuprinsă ală cronioei se vede, că 
ea înoepe dela facerea lumei; în starea 
de aoum însă manuscriptul^ înoepe ou 
textulă fragmentara despre Nimrodă; în 
câteva rânduri treoa peste istoria vechie 
și ajunge la Romani, oărora le sacrifioă 
vre-o șdptesprecjeoe rânduri pănă la Au

gustă și de-aicl sare la Constantină oelă 
mare. De-aci îuoolo urmăreece pe scurtă 
istoria imperiului bizantind, a Sloveni- 
loră, a Bulgariloră, a Româniloră, a Un- 
gurilorO, mai puțină a Leșiloră și Ruși- 
loră, și încheie cu fapte istorice din an. 
1686. Dintre toți mai multă sorie des
pre Sârbi. Pasagie atingătâre de Români 
și țera loră aflămO, între altele, urmă- 
tdrele mai însemnate și unele chiar ou- 
ri6se:

„Acestă Pombie (Pompeiu oelă mare 
ală Româniloră) au tăiată boazulă la 
Bizantiea, de au intrată marea nâgră 
în marea albă, și 4>0ă să fie rămasă us- 
catO, țâra Moldovii, țâra muntenescă și 
țâra Ardealului."

„Marele Carulă (sic) împăratulă Ro- 
maniloră dupre mârtea lui Atila, multe 
răsbâe bătendă, au trimisă 6ste mare și 
în Panonia SloveDiloră, pentru ca dupre 
oe o va ouprinde să o și întărescă, să 
nu mai oalce Ungurii, pe oare i-au și 
afundată un’ (==în) munții Cioului, oare 
și în cjiua de astăcjl se vede, că unii de 
frică nici în munții Cionlui n’auoutezată 
să rămâe, oe au trecată peste munți și în 
Moldova și s’au așezată în TrotușO, în

Romană. în Bacău, și preutr’alte locuri 
au umplută Moldova și pentru-că de 
bătae nu sta oe fugia, i-au numită Nem
ții sâ le Săoui, care cuvânta ungu- 
resoe se 4’00 seoheleo (cekE/IEk) iar rumâ- 
nesoe înțelege fugașii. Pe aoea vreme mai 
era înoă rămășița Sloveniloră în Panonia. 
Neamurile acelui looO aceștia au fostă, 
Slovenii, lassii, Rumânii, Gletții, Ostro- 
gotții, Greoii, Serbii, Bulgarii, carii su- 
puindu-se supt ascultarea Marelui Oarolă 
împărată, și pănă în A0 astăcjl au
rămasă ioouitorl în țâra Unguresoă."

„6850. Intru aoea vreme Rumânii 
de Maramurășă au desoăleoată în Mol
dova, pentru - oă o pustiise Tătarii și 
nimea nu cuteza să șâcjă într’ensa, pen
tru oe au descălecată Moroșanii Ru
mân’".

La aDulă 6825 vorbindă despre ora- 
iulă Sârbiloră Ștefană ală III Uroșă, 
4ioe, că acesta a zidită mănăstirea dela 
Deoeană și apoi continuă: „și 4ică și 
aoâsta, că Neagoe Basarabă voevodă 
dupre aoâstă biserică dela Deceană 
să fie luată izvodă, și așa au făoută 
mănăstirea dela Argeșa în Țâra Mun
tenescă.,,

„6903. Domnulă-Miroea voedula (sic( 
țărei muntenesci, au bătută pe împăra- 
tulă Boiazită la Rovine. Atunci au pe- 
rită Marco CralevicI, Constantina și Dră- 
gașă".

„7116. (sio) Domnulă Mihaiu voe- 
vodulă țării muntenesol, dupre oeaubă- 
bătută multe răsbdie turnesol și de 
alte neamuri, au bătută și pe Ba
ton Andrașă, prințepsulă Ardealului 
la Sibiiu, și i-au luată țâra, întru 
oare au făcută și pravoslavnică sfânta 
mănăstire mitropoliei. Cu vitejie vred
nică ocârmuindă, au lățită puterea 
neamului rumânesca, și ou ferioire stă- 
pâninda Măria sa câte 3 țări, adecă Ar- 
dealuia, Moldova și țera Muntenâsoă, 
pre urțmă) după oâțl-va ani au perită la 
Turda".

„7186. Domnulă Șerbană Cantaou- 
zino, marele spătariulO și pe urmă can- 
țelariulă cu eleoția i-s’au dată și voevo- 
4ia țărăi muntene."

„Intru aoestă vreme și sfinția sa fe
ricitul arohiepisoopulă Teodosie, ou drâptă 
cale a doua oră au ajunsă la stăpânirea 
soauuului țării muntenesci.


