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Sturdza în cestiunea națională.
Brașovu 3 Decemvre v.

Discusiunea, ce 9’a încinsă re
lele acestea în Senatulu României 
asupra cestiunei române, trebue se 
ne intereseze de sine înțelese pe 
noi Românii asupriți, despre cari a 
fostu vorba, în rendulii înteiu și în 
cea mai mare mesură.

Acesta cestiune a fostu ridicată 
de d-lu Dimitrie Sturdza, actualulu 
șefu alu oposițiunei liberale din țeră, 
unulu din vechii și distinșii omeni 
de statu ai României.

Discursulu d-lui Sturdza — pe 
care, cetitorii noștri, încâtu se referă 
la cestiunea română, ÎI& au înaintea 
ochilorti — se împarte în done 
părți: una, care trateză despre ma
rele principiu de vieță alu românis
mului din resăritulu Europei, prin
cipiu, ce a fostu atâtu de bine și 
nimerită caracterisatâ de d-sa ca 
cestiune comună de esistență națio
nală, și alta, care se ocupă de mo
dalitatea lesolvării cestiunei și de 
divergențele de opiniuni, ce ar esis- 
ta în privința acesta între cele 
"două mari partide ale țerii, partida 
liberală din oposițiune și partida 
conservatore dela putere, se ocupă 
e’unu cuventu de lupta dintre opo
sițiune și guvernă în cestiunea na
țională, pe care noi prea bucurosu 
amu caracterisa-o ca o emulațiune 
în a afla cele mai potrivite mijloce 
pentru priincidsa deslegare a a- 
cestei cestiunl.

Partea a doua a discursului 
d lui Sturdza, mai couține afară de 
acesta și unu momentO fdrte im
portantei, ce ne intereseză directă 
pe noi, pentru că vorbitorulu des
fășură întrînsa, pe basa informațiu- 
nilorb, ce le are despre situațiunea 
nosțră și despre dorințele și nisuin- 
țele ndstre, ale Româniloru dintre 

Tisa și Carpațî, unu programă for
mală de guvernamentă, ce-lă reco
mandă ca directivă în acțiunea sa 
națională guvernului română, care, 
după d lu Sturza, ar trebui se mij- 
locescă o împăcăciune între Români 
și Maghiari.

In ce privesce marele principiu 
ală aperării intereseloră de esistență 
comună națională, ce legă pe Ro
mânii din statulu română indepen
dentă de sdrtea frațiloră loră supuși 
stateloră vecine, d-lă Sturdza îlu re- 
sumeză atâtă de admirabilă, cp' 
cendă:

.....„Națiunea are interese per- 
„manente, între cari ală esistenței 
„urmului stă mai pe susă ca orl- 
„care altulă. Esistență trebue ape- 
„rată, individualitatea națională ne
atinsă a tuturoră Româniloră tre- 
„bue conservată. Vomă isbuti se-o 
„aperămă și se o conservămă, — 
„ori regatulă României însuși va 
„peri, căci elă nu pote esista fără 
„de ceilalți Români din statele ve- 
„cine. Când ei voră fi striviți, va 
„suna curendă și cesulă nostru celă 
„de pe urmă.“

La acesta noi nu mai putemă 
adauge, decâtă espresiunea viuei bu
curii și satisfacțiuni, ce-o simțimu, 
când vedemă ac|I desfășurându-se-de 
pe tribuna Senatului română ideile 
și principiile, ce ne însuflețescă și 
pe noi și ne dau speranță și cu- 
ragiu în luptele grele de apărare a 
individualității ndstre naționale.

Câtă pentru lupta dintre oposi
țiune și guvernă în cestiunea națio
nală, ce se accentueză, mai multă 
chiar decâtă ar pute se fiă folosi
tor ă causei în discursulă d-lui Sturdza 
însuși, noi o urmărimă cu interesă 
încordată și cu viua dorință, ca ea 
se facă locă câtă mai curendă unei 
depline înțelegeri în modulă de pro- 
cedere și în întrebuințarea mijldce- 

loră pentru ajungerea marelui scopă 
comună, dorință ce mișcă peptulă 
nostru cu atâtu mai puternice, cu 
câtă vedemă și ne convingemu c}il- 
nîcu, ce putere mare desfășură duș
manii esistenței ndstre naționale în 
contră-ne prin solidaritatea loră în 
cestiunile naționale. Urmărimă, c|i 
cemă, cu celă mai încordată inte
resă acestă luptă dintre partidele 
țerii, ddr nu ne simțimă chiămați 
nici îndreptățiți de a ne amesteca 
într’însa și de a da sfaturi frațilcră 
noștri din România liberă cum se-și 
reguleze afacerile loră interiore de 
partidă.

Vomă trece der cu atâtu mai 
ușoră peste acestă parte a discursu
lui d lui Sturdza, care formeză po- 
lemia cu guvernulu și partida dela 
putere, și ne vomă opri numai la 
partea din urmă, care ne privesce 
directă pe noi, tractândă despre do
rințele și aspirațiunile ndstre, c’ună 
cuvântă despre programulă nostru 
națională.

Trebue se marturisimă din ca- 
pulă locului, că amă fostă surprinși 
de conclusiunile, ce le face d-lă 
Sturdza în specială față cu cestiunea 
transilvană, pe basa premisei solida
rității în aperarea esistenței neamu
lui românescu, și fără voiă amu tre
buită sâ esclamămă: premisă mare, 
conclusiunl mici!

D-sa înainte de tdte pretinde 
ca guvernulă română se ia asuprăși 
rolulă unui „samsară onorabilă ală 
unei împăcăciunl drepte între Ro
mâni și Maghiari" și pune astfelă 
„împăcăciunea" ca scopă principală 
ală acțiunei guvernului în cestiunea 
transilvană, pe când din propria sa 
espunere resultă, că scopulă princi
pală ală acțiunei acesteia nu pdte 
fi decâtă o înțeleptă și bine cumpă
nită conlucrare a statului română 
pentru aperarea și asigurarea esis

tenței naționale a Româniloră din 
regatulă ungară, care este și pentru 
elu o cestiune de esistență.

Căci este invederată, că o îm
păcăciune se pdte face ori nu se 
pdte tace, se pdte face în favorulă 
ori în detrimentulu intereseloră de 
esistență ale Româniloru, der unii 
lucru, precum a accentuată așa de 
escelentu d-lu Sturdza, stă mai pe 
susă de ori ce eventualitate, de’ ori 
ce casualitate: aperarea esistenței 
însăși, păstrarea neatinsă a indivi
dualității naționale.

Pentru acesta esistență, pentru 
acesta individualitate națională a 
lord, luptă Românii de dincoce de 
Carpațî de secuii și, în decursulă lup- 
teloră crâncene, ei și-au formată 
convingerile loră în privirța împă- 
căciuniloră, cu cari mereu iau îm- 
biiată contrarii neamului loră, și în 
consecență și-au formulată postula
tele loră în programulă națională.

Acestă programă națională cu
prinde der resultatulă esperiințeloru 
lord seculare despre aceea, că în ce 
condițiunl ar fi asigurată libera des- 
voltare a individualității loră națio
nale și ei ar pute trăi în pace și ar- 
moniă cu conlocuitorii loră ma
ghiari.

Când e vorba der de a veni în 
ajutorulă causei Româniloru transil
văneni, nu pdte esista altă directivă 
mai bună, mai sigură și mai neapă
rata, decâtă directiva, ce-o dă pro- 
gramulu loră națională.

Și aici e punctulu, care, cu pă
rere de râu trebue se-o spunemă, 
ne desparte cumplită de vederile 
desfășurate de d lă Sturdza în partea 
din urmă a vorbirei d-sale.

D-sa nu-și ia ca punctă de ple
care programulă nostru națională, 
ci, gândindu-se mereu la rolulu de 
„samsară cinstită" ce, după d-sa, ar 
trebui se-lă aibă guvernulu română

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Promisiunea de ssasetoriă.
De Richard 'March.

Dela începută și până astădî, la tote 
poporale civilisate, promisiunea de căsă- 
toriă a fostă considerată, ca o învoire seu 
tocmelă încheiată, ce nu se mai pdte strica. 
Neținerea promisiunei de căsătoria, mai 
alesă după schimbarea ineleloră, simbolulă 
credinței, era amenințată cu anumite pe
depse forte simțitdre. In evulă mediu trecea 
ca ună imfamă acela, care nu-șl împlinea 
promisiunea de căsătoriă, deore ce acestă 
promisiune era privită, ca ună dreptă câș
tigată deja. Câtă de multă o prețuia ori 
ce omă, dovedesce faptulă următoră:

Jagello, marele duce din Litvania, în 
a. 1345 a lăsată să-i pețescă pe Hedviga, 
regina Poloniei, acesta însă fiindă logodită 
cu Vilhelm, ducele de Austria, Jagello de
clară sărbătoresce, că plătesce ducelui, ca 
desdaunare 200.000 fl. — o sumă colosală 
de mare pe vremea aceea, — decă elă ar 
abdice la mâna reginei.

Impăratulă Friderică ală IV-lea din 
casa de Habsburg a trebuită să-și audă 
imputări, ba și vorbe aspre dela Alfonso, 
regele Neapolei, fiindcă trăgănase de-a lua 

în căsătoriă pe nepotă-sa; Lenora, princesa 
de Portugalia, deși promisiunea de căsă
toriă era de multă dată.

Chiar și Napoleonă ală III ajunsese 
într’o strîmtorea forte mare din causa ne- 
ținerei unei promisiuni de căsătoriă. Elă 
adecă, încă pe când era președinte ală re- 
publicei, sta în relațiunl intime cu Miss 
Hovard cea bogată, căreia promițen- 
du-i, că o va lua de nevastă, înălțindu-o 
astfeliu pe tronulă Franciei, i-a succesă a 
stărce dela ea mai multe milione, — banii 
de lipsă la esecutarea loviturei de stată 
din 1851. Când însă avea să se cunune cu 
contesa Eugenia Montijo, Napoleonă, în- 
tr’ună modă fină de totă, depărta pe Miss 
Hovard din Parisă. Der acesta, înțelegândă 
de căsătoria lui Napoleonă, îndată s’are’n- 
torsă cu firma voință de-a compromite pe 
împărată cu epistolele, ce le avea dela elă. 
Poliția lui Napoleonă însă a sciută să pună 
la adăpostă epistolele din vorbă și acestă 
damă atâtă de desamăgită, n’a avută încă- 
trău și a trebuită să se îndestulâscă cu 
titlulă de contesă de Beauregard și cu cas- 
telulă de același nume, primite ca presentă 
dela Napoleonă. De altmintrelea mai primia 
densa dela împăratulă câte 5,440,000 franci 
din când în când, cu cari însă de locă nu 
era mulțămită-

E lucru firescă, că nu numai celoră 
din case princiare,. ci și muritoriloră de 
rendă le cade greu frângerea promisiunei 
de căsătoriă. Așa cetiamă mai dilele tre
cute, că tribunalulă din Frankfurt 1. Main 
a pronunțată sentința, față de ună tînără, 
ce și-a frântă promisiunea dată, că seu să 
se căsătorescă cu respectiva fată, seu 
să-i plătescă o despăgubire de 20,000 mărci, 
în termină de două luni.

După cum se scie, în Anglia suntă la 
ordinea cfilei astfelă de procese, în cari 
frumușica abandonată pretinde despăgubire 
în bani dela necredinciosulă său amantă. 
Procesele de natura acesta se pertracteză 
mai cu semă la tribunalulă din Cveen- 
Bench și se termină de obiceiu la osândi
rea acusatului la plătirea despăgubirei ho- 
tărîte, care însă variază forte multă în ce 
privesce mărimea ei. Așa mai deunăzi unei 
învățătorese germane ’i s’a judecată o des
păgubire de 200 funțl sterlingl dela ună 
compatriotă ală său, acusată pentru neți
nerea promisiunei; pe când d-nei M. ’i s’a 
judecată o despăgubire numai de câteva 
centime. Pertractarea procesului acestei 
dămne avu ună decursă de totă hazliu. 
S’a constatată adecă, că domna M. în prima 
oră,' când sortea a întâlnit’o cu tînărulă 
croitorașă Cohen, l’a și încurcată într’ună 

discursă despre căsătoriă și mai ca și cu 
forța l’a făcută, ca să se considere, ca celă 
mai favorită ală ei. In aceste împregiurărf 
tînărulă, luându-lă gura pe dinainte, face 
promisiunea de căsătoriă, singură numai 
pentru ca să nu atragă asupră-șl mânia 
amabilei văduve ; îndată însă ce s’a depăr
tată dela ea tînărulă nu s’a mai gândită 
la așa ceva. Acestea fiindă constatate, ju
dele aduce sentința, ca văduva M. să ca
pete, după cum amă clisă, o despăgubire de 
câteva centime. Acesta a trebuită să se 
întâmple numai spre a satisface legei, care 
consideră ca obligatore promisiunea de că
sătoriă, de s’ar fi făcută în orl-ce formă și 
în orl-ce împregiurărl, fiindă pedepsită 
frângerea ei cu despăgubire.

Lucru de sine înțelesă, că spre a do
vedi călcarea promisiunei de căsătoriă, par
tida contrară trebue să producă dovecji. 
Aceste dovedi în cea mai mare parte con
stau din epistole de amoră. Ele ilustreză, 
în modă forte viu, potențarea său micșo
rarea dragostei. Ajunge să privescl și nu
mai titula acestoră scrisori, căci — spre a 
aduce numai ună esemplu din marea mul
țime a loră — epistola primă are titula : ^Sti 
mata Domnișorul^ a doua, mai confiden
țială : „Iubită Domnișorul11; a treia epistolă- 
de-odată începe cu : „Adorată Elenă /“ ; în


