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Mișcarea .înmosarchia nostră.
Brașovu, 8 Mai v.

De multă n’a domnite atâta 
neliniște în monarchia ndstră, de 
multă nu â’a dată pe .față nemul
țumirea pophrăloră ei ;așa ca acuma, 
când din tdte părțile sosescă scirl 
alarmatd re.

Dincdce de Laita, în statulu 
ungară, luptă mare între biserică 
și stăpânire, între națiunile nema
ghiare și semenția maghiară, între 
partidele maghiare înse-șî, cari în 
nesațulă loră de putere nu se potu 
împăca nici ele cu starea lu- 
crurilorQ.

Dincolo de Daita, în țările aus
triaco, luptă între slavismu și ger- 
maniamu:; între partidele și clas- 
sele, ce se racțimă pe guvernă, 
care le părținesce, și între parti
dele naționale, cari pretindă, cu 
energia totu mai mare, egala în
dreptățire a națiuniloră ; în deo
sebi luptă înverșunată în Boemia 
pentru dreptulu publică ală rega
tului și pentru limba națională.

Până și în mica Bucovină s’a 
aprinsă foculă luptei pentru limbă 
și egală îndreptățire națională. 
Cu bucuriă vedemă, că frații noș
tri bucovineni, sătui și ei de îm
pilările și asupririle necurmate, îșî 
ridică acuma glasulă, cerendu res
pectarea limbei române și a drep- 
turiloră poporului română.

Tdte acestea suntă semne în
vederate, cari dovedescă, că siste- 
mulă de ocârmuire ală monarchiei 
dualistice de astădl numai bună 
și dăinuitoră nu este.

Și într’adevără, n’a putută fi 
o ideă și ună plană mai greșită, 
decâtă acela, de-a face stăpâni 
peste popdrăle monarchiei pe Ma
ghiari și pe Nemți, și a lăsa pe 
mâna acestora marea și sfânta 
causă a egalei îndreptățiri a po- 
pdreloră monarchiei.

Fost’au bărbați de stată înțe

lepți, cari au prevăzută, că este 
cu neputință de a împăca și de-a 
mulțumi popdrele monarchiei pe 
calea apucată. Doue-decI și cinci 
de ani de dualismă au fostă de 
ajunsă, ca se dovedescă, că pre
vederile loră erau pre întemeiate. 
Dorințele și aspirațiunile Maghia- 
riloră și ale Germaniloră se opună 
fățișă dorințeloră și aspirațiuniloră 
Slaviloră și Româniloră monar
chiei.

Prin tendințele de maghiari- 
sare și de germanisare, s’a creată 
o stare de lucruri, care necum se 
fiă favorabilă desvoltărei națio
nale a celorlalte popore, o ame
nință și împedecă în modulă celă 
mai primejdiosu.

Nicl-odată, de când esistă acestă 
împSrățiă, nu s’au dată pe față 
atâtu de multă nisuințele de cu- 
tropire națională; nicl-odată lup
tele poporeloru nu au avută ună 
caracteră mai pronunțată de lupte 
pentru esistența națională, ca a- 
cuma.

Maghiarii voru serba mâne la 
Budapesta memoria luptătoriloră 
loră, căduțl la 1848—9 în asal- 
tulu asupra fortăreții Buda. Mul
țumită politicei loră intolerante 
și agresive, ei voră fi singuri la 
acestă serbare; nu voră lua parte 
la ea nici națiunile nemaghiare 
conlocuitbre, nici puterea armată, 
ba nici chiar armata honvediloră. 
Guvernulă însu și va sta la o 
parte, precum a declarată minis- 
trulă-președinte în dietă.

Cu totulă altfeliu era se iesă 
acestă serbare națională maghiară, 
în memoria luptătoriloră pentru 
libertate, decă cei ce o serbeză 
acji ar fi sciută se prețuescă li
bertatea câștigată, ferindu-se de-a 
căde în același pecată ca asupri
torii loră de mai ’nainte.

Nu erau adi singuri și isolațl 
Maghiarii la acestă serbare națio
nală a loră, decă ar fi sciută se 

fiă drepți fața cu popdrele con- 
locuitdre; decă ar fi respectată și 
libertatea și drepturile acestora, 
precum ceră se li-se respecteze*li
bertatea și drepturile loră.

Der politica nenorocită, ce-au 
purtat’o conducătorii politici ma
ghiari de 25 de ani înedee, a îm
pinsă pe Maghiari într’o direc
țiune dușmană libertății și egali
tății poporeloru, și 6tă, că astăcfii 
ei suntă isolați ca nici-odată, cu 
totă favorulă, de care se bucură 
din partea cordnei, și cu tdte că 
îi ajută multă și încurcata situa- 
țiă generală politică.

Marea mișcare, ce se mani
festă adi pe totu cuprinsulă teri
toriului monarchiei pentru egala 
îndreptățire națională, trebue se 
fiă o viuă dojană pentru cei ce în 
orbia loră mai cuteză și astădl a 
atenta la libertatea popdreloră. 
Pentru noi, cei asupriți, ea va fi 
o încuragiare mai multă, ca se 
susținemă cu tăriă și abnegarede 
sine lupta sfântă pentru naționa
litatea și drepturile ndstre.

CKON1CA POLITICA»
— 8 (20) Maiu,

Mâne se va desvâli în capitala un- 
gurescă, Budapesta, statua lionvediloru 
căluți la 1848 —49, cu ooasia ocupării 
oetății Buda, «pârâtă, de armata aus
triacă. Statua acâsta a data multa de 
lucru „mariloră" politiei maghiari. Des- 
vâlirea ei era să se faoă încă în t6m.ua 
anului trecuta, dâr aoesta nu s’a întâm
plata, fiindcă neîmpăcată șoviniștl un
guri n'au oița, ca conforma programu
lui, să se încununeze și statua geuera 
lului Hentzi și a soldațiloră auetriacl 
oăcjuțl eroicesce în lupta dela Buda, ba 
au dusă luorulfi pănă acolo, încâtfi în 
adunarea generală a honveefiloră dela 
1848—49, programulă guvernului a fostă 
respinsă. Ideia dcsvâlirii statuiei însâ n’a 
rămasă mârtă; ea a fostă reînviată în 
curendt) și de luni de cjile se faoă pre
gătiri mari, ca cu prilegiulă aoesta sâ se 

faoă o „serbare națională" generală, la 
oare să ia parte totă omulă cu pinteni 
și calpactî. Der niol în oartea sorții Un- 
guriloră nu este scrisă, ca sâ se împli- 
nesoă tdte dorințele loră destrăbălate. 
De astădată au pățit’o și ei. Oposițiaun- 
gurescă din dietă cerea, ca Ia serbarea 
desvâlirei statuei, sâ ia parte și dieta și 
guvernulfl ; să p6tă asista în uniformă și 
ofioerii armatei comune, și cei din reservă, 
apoi honvedimea și gendarmeria. Minis- 
trulă președinte însă nu s’a învoită de 
locă și astfelă: guvernulă ungurescă nu 
va lua parte în modă oficiosă, dieta însă 
va fi representată prin o deputațiă, c«re 
va depune și o oorână. Ce privesce ar
mata, lucrulă stă și mai pe neplaculă 
Maghiariloră. Comandantuld supremă ală 
corpului militari din Budapesta, gene- 
ralulă Lobkowitz, a dată ună ordină, 
prin care opresce oficeriloră armatei oo- 
mune, de ori oe categoriă, a lua parte 
în uniformă la serbare. Asemenea ordi- 
națiune a dată și ministrulă de honveijl 
br. Fejervary, prin care opresce oficeri- 
loră dela honvecjl a partioipa la desvă- 
lirea statuei. Ordinațiunile acestea au 
turburată rău pe oposiționalii unguri din 
dietă; ei au făoută interpelațiunl guver
nului. pe care l’au criticată și batjoou- 
rită fără cruțare, ca pe-ună guvernă slă- 
bănogă și plecată servă ală Austriei. N’a 
folosită însS nimioă, căci majoritatea 
dietei a votată pentru cele ce a făcută 
guvernulă. Astfelă dâră serbarea ungu- 
râsoă de mâne va ave caraoteră mai 
multă particulară, căci de față nu va fi, 
cum se esprimă „Budapești Hirlap“ ; „re
gele, guvernulă, Kossuth și Gorgei, apoi 
soldații maghiari, urmașii honvecjiloră 
dela 1848—49.., Rușinea acesta nu vomă 
uita-o“, dice numita fâiă.— Bieții Kos- 
suthiștl.

*
Soirile oe Ie-amă primită (filele aceste 

din Cernăuți ne vorbesc de uuii nou cou- 
filictu în Bucovina. Conflictulă acesta 
s’a ivită din incidentulă unui procesă 
dintre studenții români bucovineni și 
membrii societății polone „Sokol“ din 
Cernăuți. Lucrulă s’a petreoută astfelă: 
In vâra anului trecută Polonii din Bu-

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

Eliberarea Fatimei.
— Povestire arabă —

(Urmare).

Când Mustefa se deșteptă, în cre- 
puscululă cjilei, se vâdu numai singurelă 
în oortă. De-afară însă mai multe vorbe 
îi ajungeau la urechi. Dintre vorbitori, 
elă cunoscu vocea lui Orbașană și a ti
călosului pitică Hazană. Asoultândă mai 
departe, fiori reci începură a-i trece prin 
totă trupulă, căci afurisitulă de bătrână 
cerea cu stăruință dela Orbașană uciderea 
lui. Dâcă nu-lă uoidemă, să soi vătave, că 
acesta puiu de scorpiă, care sâmână așa 
de bine ou drăcoiulă, cum va ajunge la 
ună orașă, ne va trăda, — cjlc6a infernalulă 
pricoliciu. Da, elă ne va trada sigură ; 
astădl, vătave, omulă să nu crâdă nid 
la cămașa de pe elu, de cum la ună 
d’ală de nu soiu cine-i ! Dăni-lă să-lă 
ucidemă, audl vătave!

— Destulă, sălbatioule Hazane, răspunse 
Orbașană. Acesta e âspele meu și drep- 
tulă ospelui înaintea mea e unu dreptă 
sfințită de Mohamed. Ce vină pârtă acestă 

sărmană călâtoră, pentru-că sâmână cu 
călăulă de Muley? Eu aflu în elă ună su- 
fletă bună, o inimă curată, care nu pota 
face râu, cu atâtă mai puțină mă temă 
de trădare. Nu, nu, Hazane! Mergi și-ți 
stinge setea de sânge colea la Muley, 
ticălosulu, și atunci apoi întră în cortă!

După ce Mustafa se sculă, Orba
șană întră la elă.

—Pace ție, Mustafa! dise elă. Cum 
ai durmită? vino la dejună, că apoi te 
vei pregăti de drumă.

După ce dejunară, eșiră afară, unde-i 
așteptau doi cai bine înșelați. Ei se arun
cară în șea, deteră pinteni roibiloră și 
în scurtă tirnpă dispăru din ochii loră 
spelunca cu corturile, âr ei se perdură 
pe drumă prin pădure, ună noră de prafă 
lăsândă în urma loră.

Mergendă, Orbașană îi istorisi lui 
Mustafa, că aoelă ticălosă de pașă i-a 
promisă odată, că-i va. suferi în ținutulă 
lui și nu-i va prigoni, dâr nu șl-a ținută 
vorba. In dilele trecute elă i-a luată 
banda la gonă și 4ece din cei mai voi- 
niol băieți, cădendă în mâna lui, au fostă 
omorîțl în cele mai înfiorătdre chinuri. 
De atunci s’a totu muncită sâ pună 

mâna pe elă, der nu i a succesă. Acum 
însâ, cficea bauditulă hotărîtă, după ce 
chiar eu cu mâna mea îi voiu trage 
pielea, voiu face focă peste spurcatu-i 
trupă, ca astfelă să-și ia pedepsa me
ritată pentru călcarea ouvântului dată!

Mustafa tăcu mulcomă și nu outeza 
a dice nici albă, nici nâgră, căci îi părea 
bine, că a putută scăpa elă tefâră din 
acestă înfiorătoră furnicară de sâlbă- 
tâoiml.

După ce ajunseră afară din pădure 
și după ce Orbașană îi spuse lui Mus
tafa oum și pe unde sâ ia drumulă, îșî 
luâ rămasă bună dicendu-i:

Mustafa! Tu mi-ai fostă ună ospe 
forte plăcută. Nu voiu sâ te mai rogă, 
ca nimănui să nu spui despre cele ce ai 
pățită și ce ai văcjută. Din nenorocire 
tu ai fostă persecutată și maltratată 
fără nici o vină. Eu o sciu acâsta și-mi 
pare rău. In sămnă de părere de rău, âtă 
primesce acestă hangeră ală meu și dâcă 
vre-odată vei avâ lipeâ de ajutoră, vino 
la mine și ți voiu fi la disposițiă cu 
vieța mea, în totdâuna și la orl-ce în
tâmplare. Apoi punga acesta îți va faoe 
călătoria mai ușoră! — cfise hi hue 

întimjendă lui Mustafa pe lângă hangeră 
și o pungă cu baul.

Mustafa îi mulțămî ferbinte, hange- 
rulă îlă primi bucurosă, dâr punga o 
înapoia lui Orbașană, efioendă, că nu e 
vrednică de așa ceva.

Acesta îi mai strînse odată mâna 
căldurosă și apoi aruncândă punga în 
drumă, dete pinteni oalului și în mo
mentul ă următoră se perdu în desișulă 
codrului. Văcjendă Mustafa, că nu-lă mai 
pâte ajunge, ridica punga, care era în- 
desuită de galbinl, oe-i furau vederea. 
Elă îngenunchiâ atunci și cu lacrimi în 
ochi mulțămi lui Dumnezeu și lui Mo- 
hamedă pentru oeresca loră milă, îm- 
plorându-le binecuvântarea asupra lui 
Orbașană, marinimosulă bandită, ca să-lă 
păcfâscă de năpaste, apoi încăleca și 
porni spre Balzora.

III. Sub masca lui Muley-Pa.șa.
A șesea di după pornirea din Aca- 

rabia, Mustafa ajunse abia la porțile 
orașului Balzora. Oâtă ce întră în orașă, 
luâ drumulă spre piâță, cugetându, că 
nu se va fi spartă încă bâloiulă de robi, 
der întâlnindu se cu nisce omeni, întră 
cu ei în vorbă și află, că tergulă s’a is- 

t6m.ua

