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năstre ne-amu esprimatu părerea 
de rău pentru unele aparițiuni ciu
date și îngrijităre în pressa frațiloră 
noștri de dincolo.

Amă arătată în deosebi, câtă 
de reu facă confrații dela „Voința 
Națională", cându, în fața măre
ței mișcări naționale din România, 
care, precum dovedită este, unesce 
pe toți frații noștri din regatulu in
dependentă, fără deosebire de par
tidă, susțin că guvernul și partida dela 
putere ar fi cu rea credință în ces
tiunea năstră, a Româniloră asupriți, 
și ară merge mână în mână cu con-

trarii neamului nostru, ba că și-ar 
fi aflatii chiar aliațî aici la noi în 
pretinsa partidă a „Româniloră un
guri tî“, de a căreia esistență noi 
cei de aicî nu scimu nimica pănă 
acuma.

Amu 4isfi că printr’o asemenea 
tactică numai strica potO causei 
ndstre mari, numai slăbi potQ im
portanța mișcării îmbucurătâre din 
România în favorulu nostru, încu- 
ragiândii pe adversarii românismului 
în uneltirile loră.

N’amu înțelesu și nu înțelegemfi 
cum ar fi posibilii ca una seu alta 
dintre partidele politice de dincolo 
să se folosescă de causa nostră tran- 
silvănenă, cu scopG de a-o esploata 
în favorulu politicei sale militante 
interne, fiă în sensă guvernamentala 
orî oposiționalu, fără ca acesta se 
aibă pentru noi și causa năstră cele 
mai rele efecte.

Aceste efecte le-amu văcjutu și 
le vedemu cu ochii, mai alesă de 
unu șiru de anî încoce.

Va înțelege der ori și cine, că 
n’amu mai putută rămâne indiferenți 
față cu certa înfocată, ce s’a încinsă 
între câte-va 4iare de frunte de din
colo în cestiunea năstră, căci, deși 
întot-deuna ne ferimă cu cea mai 
mare rigăre de-a ne ocupa de cer
tele interne ale partideloră de din
colo, nu putemă tăce și atunci când 
aceste certe . se părtă pe socotela 
nostră, și împlicându-ne și pe noi 
în ele.

Căci ce însemneză sgomotulă 
sistematică, ce se face cu pretinșii 
„Români ungurițî," cari ar fi gata 
aă dea mâna cu guvernulu română, 
ca s’ajute Unguriloră dela putere, să 
ne desoaționaliseze, decă nu impli
carea năstră în certele ațîțate de 
„Voința Națională ?“

Ce îndreptățesce, întrebămă încă 
odată, pe cei dela „Voință“, de-a 
accentua mereu o astfelă de desbi- 
nare în sînulă Româniloră de din-

colo și de dincăce în causa cea mare 
a românismului?

Faptele reale nu-i îndreptățescu, 
căci ele desmintă categorică acele : 
afirmări cutezate, der ăre îi îndrep
tățesce la acesta direcțiunea politică 
urmată de marii bărbați ai Româ
niei?

„Voința Națională" este unu or- 
gană de frunte ală partidului libe- 
rală-națională. Ei bine, unulă dintre 
liberalii cei mai de frunte, unulă 
dintre cei mai iluștri bărbați de 
stată ai țării, neuitatulu Mihailu Ko- 
gălniceanu, avea cu totulă alte ve
deri despre simțemintele și dorin
țele Româniloră din regatulu româ- 
Descă privitoră la cestiunea tran- 
silvănenă.

Eată cum caracterisa Kogălni- 
ceanu la 1888 aceste semțăminte și 
dorințe:

„Noi Românii din regatulă ro- 
„mânescă ună minută n’amă fostă, 
„ună minută nu suntemu fără a îm
părtăși durerile văstre, fără a sim- 
„patisa cu sforțările vdstre pentru 
„asigurarea naționalității române, 
„acolo unde Dumne4eu și Divulă 
„Traiană au împlântat’o, căci scimă 
„că atunci când — der acesta nu 
,va fi — când naționalitatea română 
„ar fi stinsă peste Carpațf, nici noi 
„Românii de dincăce de Carpați nu 
„vomă ave propria năstră esistență 
„națională asigurată!

„Cu toții semțimu în inimafiă cărui 
„din noi esistă der durerea de a vede 
„politica greșită și funestă ce se urmă- 
„resce in contra Româniloru de cătră 
„concetățenii voștri Maghiari, politică 
„mai înainte de tote funestă însuși 
„statului ungară!"

Limbagiulă acesta clară, firescă, 
simpatică și pătrunsă de idei mari 
naționale, îlu înțelegeamă, elu ne 
mișca și ne însuflețea.

Nu înțelegemă și nu ne pu
temă însufleți însă de limbagiulă 
acelora, cari voră cu totadinsulă se 
lățescă credința în România, ca și

la noi, că nu toți Românii simtă du
rere în inima loră din causa politicei 
funeste, ce se urmăresce în contra 
năstră, a celoră din statulă ungară, 
ci că o parte fărte mare dintrînșii 
ar fi gata chiar a sprijini acesta 
politică!

Eată de ce amă rugată pe con
frații dela „Voința Națională" să ne 
spună, cum credă d-loră că se păte 
uni ună asemenea limbagiu cu marele 
interese ale românismului în vremile 
grele de a4l ? !

Mișcarea națională în România.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans“.)

Craiova, 4 Iulie 1893.

Domnule Redactoră! Făptuit! oelă 
mai însemnate, despre care dorescă să 
vă scriu astăcjl, suntă escursiunile studen- 
țiloră universitari în deosebite părți ale 
țârii și manifestările de simpatiă pentru 
Românii de peste Carpați, cărora de pre
tutindeni li-se dă o viă espreeiune, ca răs
punse la propaganda ce facă studenții pen
tru deșteptarea spiritului națională și a 
ideii de solidaritate între toți Românii.

Pănă acum deosebite delegațiunl ale 
studenților!!, în înțelegere cu comitetul!! 
centralii alQ Ligei pentru unitatea culturală 
a Româniloră, au ținuta conferințe în Bu
zău, în Craiova, în Severing, în Focșani, 
și aiurea. Pretutindeni studenții au fosta 
întâmpinați cu iubire și entuBiasma ; în unele 
orașe d. e. în Severina și Buzău, li-s’au 
data banchete și li-s’au făcuta ovațiunl 
prin [,oântărl de imnuri și prin retrugerl 
ou facle.

Aid în Craiova studenții au fosta pri
miți de-o mulțime de cetățeni, în fruntea 
cărora se afla o oomisiune a Ligei, secțiunea 
Craiova. D. I. Faurii, vice-președintele co
mitetului Ligei, și după densula una eleva 
ala lioeului, Constantineanu Mircea, le ținu 
oâte o aloouțiune de bunăvenire. Apoi 
elevii liceului, întruniți în cora sub oon- 
duoerea măestrului lora de musică 3. I. 
Ilarianu, cântară imnulă naționala „Deș- 
teptă-te Române“. D. Magnu G-. JBaileanu,

FOILETONULU „GAZ TRANS.“

FERICIRE.
Novelă, tradusă din limba germană de H. Chendi.

Prietinei t.
(Fine).

Felice începu a faoe toaleta, er vărulă 
său îșl aprinse o țigaretă, și se uita în giurh 
de sine prin salona.

— Ha ha, uite ’no6ceu, strigă de-o- 
dată, „ce face vântrariulă acesta și o mă
nușă de damă lângă notele tale! Ce mâ
nuță va fi purtata mănușa asta înmuiată 
în parfuma de viorele!... —ce să vetf!, totuși 
nu ai rămasa tu așa de străină, ca să nu 
ai ounosoințe cu ființe femeescl! Altcum 
trebue să mi-o înohipuesca, căci tu într’a- 
devăra ești ună băiata ala naibii de fru- 
mos8, căol tote privirile, oe ne urmară erl; 
nu le-am atrasă eu asupra nâstră, ci tu!

Felioe sosi din odaia de toaletă și 
luă la sine evantaiulă și mănușa.

— „Bernard, te rogă,...!u 4ise elQ 
indignata...

— .Să nu o iai în nume de rău“, I»
rise Bernard, „eu sunt discrețiunea în per-

sonă, — apoi suntemă numai între noi. Și 
eu iubescă femeile oele cu ochii seducă
tori, după cari se tupilesoe câte-unh drăo- 
șorQ. Ba am avuta și o prietină odată — 
Dâmne, cum mi-o revdcă în memoriă mi- 
rosula acesta de viorele — ciudata, cum 
stă în legătură memoria ou nervii miro
sului ! Ea era o femeiă minunată, numai 
prea escentrioă. Pretindea dela mine, ca 
de dragostea ei să nu merga la America, 
cerea peste totă luorurl ou neputință în 
sfârșita ne-amfi despărțita și nu am mai 
aucfita nimica de ea. O, ce femeiă, ce ochi 
la ea! Vec}I, ve4l, mirosulă acesta m’a fă- 
outa sentimentala. Ha, divanula întrega 
e parfumata — aou numai înțelegă aran- 
giamentulă ciudata ala salonului tău... Ce 
vădă, omule, tu înroșescl ca o fată tânără; 
sfânta șoda, ce ești, nu te ocupa cu gân- 
dula de a nega înaintea mea. Spune-mi to- 
tula oa la una orna praotica — firesce, 
că-țl promită discrețiune!“

Felioe îșl puse resolutâ pălăria pe 
oapă.

— „Fi buna și nu-mi mai vorbi des
pre aoâsta, decă voiescl, ca să te însoțescă. 
E o profanare să vorbesol în ohipula acesta

despre ea, — e o profanare, mă în
țelegi ?u

— „Ce naiba, așa stămă ? Lss’, las’, 
soiu eu, oă voi artiștii aveți vederi deose
bite de ale laiciloră, și cum că ești ună 
adevărată artistă, nu mă mai îndoiescă. Fi 
ou miute și nu te supăra, căol nu portă eu 
vina, că am dată de mănușa acesta — âtă 
îți promită, oă nu voiu mai aminti nimioă. 
Povestesce-ml tu mai bine, oe mai zaoe în 
în pu'pitulă mesei tale de sorisă, vre o 
operă oeva?

— „Pentru ce voiescl să soii ?“
— „Curiosă întrebare! Nu vec|I și nu 

bagi de sâmă, oă mă intereseză? Eu îți 
suntă rudenia cea mai de aprdpe, tu apro
pierea ta îmi reînvieză tdte visurile tine
reții _ eu tare ași dori să-ți fiu fclosi- 
toră! Crede-mă, Felioe, că îmi vine să mă 
oonsideră de tatălă tău seu, oelă puțină de 
ună frate mai mare ală tău. Și tu, oum 
ești, ai fi în stare să ml închidl ușa pe di
naintea nasului și să-mi : âu-te și 
dă-ml paoe!“

— „O, ești fbrte marinimosă, Bernard, 
îți mulțumesoă pentru interesarea ta, er- 
tă ml purtarea mea neouviinoidsă, der eu

sunt ou totulă nedeprinsă, ca să se inte
reseze cineva de mine“.

După acestea plecară la prânefă și pe 
drumă afla Bernard, că opera de predileo- 
țiune a lui Felice era o simfoniă pentru 
orchestru, care a zăoea perfectă în masa lui 
de scrisă.

— „Și tu încă nu ți-ai ascultată lu- 
orarea ta propriă?“

— Felioe surise. „Totuși — și încă 
fdrte desă în visă“, îi răspunse. „Și ou 
aoeste ești mulțumită ?“

— „Da!u—Insă „dau aoesta suna de 
totă nesigură!

— „Trebue să se sohimbe lucrurile!“ 
observă Bernard.

** *
In 4iua următdre îșl serba secreta- 

rulă B., prietinulă lui Felioe, 4iua nasoe- 
rei. Sosirea aoasă a fiicei oelei mari dase 
prilegiu, oa să învite ună oeroă mai însăm- 
nată de prietini la masă. Când merse Felioe, 
ca să gratuleze, se vă4u de-odată împre- 
giurată de o drâiă de prietini, se vă4u în 
mijlooulă unei societăți considerabile. Oame
nii cei afabili și desohișl, conversațiunea


