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În înprejurăe ile actuale cr edem că mu esle | 

de prisos să “adună câteva articole . asupra 

SMacedoniei pe care d. Take. Ionescu le-a pu- | 

- Dlizat acum-un an în ziarul « Timpul». | 

Neapăra! anul 'care a trecut a fost spornie . 

în evenimente cu privire la Macedonia. Cestiunea 

Antim, Trăiască Sultanul al d-lui Stoicescu- - 

Smrdza, resbelul greco-turc urmăl de Înge- - 

nuchiarea “elenismului, “ beratele pentru noi 

ebiscopale bulgăreşii, acțiunea Serbiei, probă- - 

„ ganda albaneză, reînvierea Turciei sunt lu- 

criri de capitată - imporianţi. Chiar în faţa. 
însă a acestor noi întâmplări, înviniirile d-lui 

Tale Ionescu la adresa liberalilor rimău în 

picioare.





MACEDONIA 

Din greşelile, din_ticăloşiile si sverşile: 
„de d. Sturdza în_chestia Macedoncnilor, 
-a eșit Și n perebun, și an fi nedrepţi 
dacă nu an recunoscători. primului” - 

ministru pentru binele pe care la facut, 

de și inconștient, 
Pentru. un mar e, un foarte . mare nu-- Ş 

mir din Românii de aici, pentru marea. -- 

„lor majoritate d. Sturdza a slujit drept 

un fel de Cristof Columb: graţie stân- - 

„găciei sale opinia noastră publică a de- 

scoperit Macedonia. 
Crescuţi de dascălii. de peste Carpati 

în suvenirile Daciei-Traiane, puţini, foarte - 

puțini crai aceia dinire noi cari se gân-. 

deaii la Românii din dreapta Dunărei.
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Şi cu toale acestea ci nu sunt de- des- 
prețuit, 

Deosebit de Dobrogea pe: care, “mul: 
[umită” vitejiei noastre, am reluat-o de 
și nu. întreagă, după veacuri de despăr- 

„lire, neamul nostru este foarte vespândit 
în dreapta Dunărel, 

In Serbia, Românil formează un col 
compact rezemat pe Dunăre, şi dacă sta- 
tisticele : oficiale îi însumează 150. 000, 
irebue să fim siguri că sun mult. mal 
multă. 

In Bulgarii, Românit ocupă mar tot 
malul Dunărei, Compacţi: împrejurul .Vi-. 

„dinului, numeroși în Silistra. și în -Tur- 
„ucaia, ci sunt respândiță înt”o' mulţime. 
de localități Şi mal ales d'a lungul riu- 
rilor care se varsă în Dunăre.: E 

Mult ma! însemnați însă sunt Românii. 
din Macedonia,' Epir şi Albania. | 
„Numărul lor este una din enimele 
etnografiei. Unii îl scoboară până la 
300.000, alțir îl ureă peste un milion. Ory 
unde ar fi adevărul între cifrele acestea, 

„nu este de tăgăduit că între e Archipelag  



și Adriatica, în munţii : Pindulut . și. în 

câmpiile Macedoniei trăeşte un neam ro- 
mânesc, un neani însetat de cultura ro- ! 
mânească şi pentru care deja Bucureştii .. 
sunt ceea ce pentru creştin este Ierusa- 
limul și pentru Musulman Mecca. 

Dar nu numa! prin număr se stator- 
nicește importanţa relativă a. neamurilor. 
Chiar acolo unde Armânil sunt în mino- | 

ritate, nu încape îndoială că cl alcătuesc 
păturile diriguitoare, că . el înfăţişează 
averea, că al lor este comerciul şi in- 
dustria, că ale lor sunt oraşele. . . 

Dacă este adevărat că conştiinţa lor: 

limpede despre naționalitatea românea- 
scă este de dată recentă, nu este mai 

Putin adevărat că nici o dată nu Sa îupt 

comunicaţia între” el 'și no. 
Xu este aci locul să discutzima istorie, - _ 

Putem insă să amintim că veeinic am Să 

primit no! o imigrație armână, că în mare... 
Parte burghezia noastră din ei a' fost şi 
este alcătuită şi că elementul armânesc 

a jucat un rol mult mai mare de cât 

edeam nof acum 30—40 de. ani, când



“ua confundam cu Greci, în  dospire ea so- 
„cietățer române moderne. Din acești imi- 
granţi ai eşit şi căpetenii de” ale nea- 
mulur nostru şi nu numat în reg gat, dar— 
lucru. curios care dovedeşte unitatea.noa- 
stră naţională— şi peste Carpaţi. Şaguna, 
omul care: a. dat Românilor ardeleni 
frumoasa lor organizare Disericească, 

"care le-a slujit şi le slujeşte drepto au-. 
tonomie românească, era un Armân. Şi 
tot armânese este neamul Mocioneştilor, 
al celor cari atât ati inchinat pentru aju- 
torarea culturei româneşti, în cât: unul 

“din istoricii noştri, întuo lucrare pe. care 
le-o. dedica pe când era încă în. Banat, 
îi numia Mecenaţii Românismulul. 
Armânil, sunt pentru nor -o clientelă 

“fi irească in Peninsula” balcanică. 
Şi nu este lucru de nimic da avea 

cine-va o clientelă peste granițele „ţărel 
sale. 

Sunt d'abia câte-va luni. de când. pu- | 
ternica Germanie a făcut descoperirea că 

"cel 50,000 de" Buri din 'Transvaal fiind 
Olandeză suntr ubedeniide ale Germanilor,  



lar în acest moment chiar marea Rusie, 

cl puţin presa rusă, se trudeşte să gă- 

sească o înrudire cu funinginosul Mene- 

li, de sigur nu o înrudire de sânge, dar 

măcar o înrudire religioasă, de şi Menelik 

și Etiopil ser sunt monofisiți, ceea ce nu ... 

insemnează niclortodoxie, nici catolicism. 

„De sigur că nu-este. vorba pentru noi 

nici de cuceriri, nici de anexări. Dar să 

al și aiurea o populaţie românească care 

să cugete ca tine şi să trăiască din viața 

ta suletească este de un neprețuit folos. 

Importanţa Armânilor pentru noi nu 

este numai culturală, dar şi politică. 

Culturală nu mai încape vorbă. Sun- 

tem prea puţini noi Românii pe supra- 

fața pământului ca să putem voioşi perde” 

de la cultura, românească măcar, o -ju- 
mitate de milion de oameni. | 

Importanța. politică este şi mal mare. 

” Graţie existenţei Armânilor.s se. brans-. 

formă pentru noi în datorie ceea ce alt 

fel ar fi numa în drept. 
Istoria ne-a făcut între popoarele, cre 

.
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- ştine din Peninsula baleanică primă în- 
ler pares. SE ă 

Singuri noi am rămas în picioare în 
faţa cucerirei otomane. La nor numai a 
rămas o societate, un guvern, o existență 
de Stat. Oe 
„De aceea veacuri s'au adăpostit la noi 

creştinii din Peninsula balcanică fără de- osebire de neam. Aici, sub ocrotirea să- biei noastre, ai găsit er o “mângăere 
“pentru patria perdută, aici au visat re- 
naşterea. neamurilor lor sdrobite. - 
Când în veacul nostru popoarele . din 
Balcani aă erezut că a sosit” ceasul de a încerca o înviere a trecutului lor isto- 
ric, tot la noi, tot pe pământul primitor al Românier sati făcul întâiele încercări, Eteria grecească şi Bandele bulgare din stânga Dunărer'aii pornit, - “ 

„. Conştienţa tradițională a rolului nos- -teu istorie ne-a împins în resbelul din urmă, în' care ne am vărsat Sângele şi cheltuit comorile ca să se înființeze un principat bulgar şi să se sporească stăpă- nirile Serbiei și ale. Greciei. Iap în- anji  



Ea Si! 

din urmă tot această conştienţi ne-a fă- 
cut să dăm necondiţionat sprijinul aşa . 
de folositor pe care lam dat Bulgariei 
în fireştele ei năzuințe. da sta 'neatâr- . 
nată. 

Avem dar de sigur dreptul netăgăduit 
Wa ne spune cuvântul nostru în tot ce 
se petrece, în tot ce sar putea petrece 
de-a dreapta Dunărei. 

Viaţa noastră istorică a fost şi este: 
legată cu cele de acolo. De soarta celor 
din Peninsula balcanică nu se poate ho- 
tări fără nor şi în potriva noastră. - 
„Din femeire, interesele noastre cele mal 

vii sunt pentru menţinerea stărel'actu- 

“ale. De aceea şi imperiul otoman nuare . 
'si.nu poate avea amici mal adevăraţi. 

Dar chiar pentru menţinerea stărel . 

actuale avem şi no! dreptul să ne spu- 

nem cuvântul: nostru E 

“Dreptul acesta: Fam avea de sigur şi 
dacă nu ar. exista “Armânil şi dacă ei 

nu S'ar simţi în conglăsuire cu nol. 
Existenţa lor. însă, dragostea lor pen- 

lru noi, conştienţa lor din ce în: ce maj
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“limpede de naționalitatea lor românească, 
„bransformă-—-cum am „Zis deja—deeplul 
nostru în datorie. 

| II: 

Dintre top Românii, Armânil sunt 'cei 
la cari s'a. ivit mai tirziă, conştiinţa na- 
ționalităţii romîneşti. Despărțiţi de noi 
prin- Sir şi Bulgari, obicinuiţi a vedea 

“în cultura. grecească - singura învățături 
creștinească din Răsărit, nevoiţi să in- 
trebuinţeze limba. greacă în daraverile 
lor negustoreşti, .Macedo- Românii, de şi 
nu încetaseră să fic' ceca- -ce în tot-d'a. 
una ai fost, se simţeati mai aproape de 
regatul: Greciei. de cât de „principatele 
moldo-valahie. - 

_. Renaşterea Românie î în urină - răsbo: 
iului din Crimea, progresul uimitor” de 
la 1866 încoacl, au încălzit pretutindeni 

. sentimentul naţional românesc, în dre eapla 
Dunărei ca şi peste Carpaţi... 

Sunt Wabia trel-zecă și ret: de ani 
de când. dascălul Manaseseu „a » desehis
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cea Winlâii şcoală românească în. Tîr- 

mova!). Este admirabilă istoria _înte- 
meiării acestei şcoale, care a fost înce- . 
putul unui curent destinat să introducă 

noui factori în problema Peninsulei bal- 
canice. - . 
-Dascălul Atanasescu: :)invățasey e ca toată - 

lumea, la scoala grecească. 'Dus după 
negustorie la Odesa, acolo a făcut -cu- 

„noştință cu Românil basarabeni şi, v&-.. 
zend spre marea lui mirare că'la un fe... 
vorbeşte și el și denşii, ma mai avut as- - 
tempăr până n'a venit la București, de 
unde, după o scurtă vreme de inviorare: 
năţională, s'a dus drept în Macedonia să - 
deschiză prima şcoală românească. . | 

Nu este fără: de o înaltă însemnătate 
faptul că cel. d'intâiti -dascăl românesc 
din țara Armânilor, cei ma! noui veniti 

în viața culturală” românească, s să-și fi 

————_ ă , , 

1) A nu se confunda Tirnova din Macedonia 
“u Tirnova din Bulgaria. : 

*) Dascălul Aţanasescu a fost î în vr emurile din 
urmă destituit.
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descoperit menirea la-conlactul Româ- 
 nilor celor din urmă: rupi de la patria 

mumă, celor rupţi de mal puţin de un 
veac. E 

Aşa se leagă, aşa se impreună firele 

cu care se ţese: viata nuastră românea- 

scă : de peste munţi vine Lazăr în Bu- 

cureşti, din' Macedonia irece pe la Ro- 
mânil din Basarabia dascălul cel d'intâii. 

„De atunci tot înainte a mers -șeoala 
românească în peninsula balcanică. . 

Până la r&sboiii. Progresul era aşa de 

incet, încât multă lume se indoia despre 

“putinţa, de a deştepta conștiința fraţilor. 
noştri . Cuto-vlaehi. 

In șanțurile Plevnei regele. Carol. n'a 

câştigat: numa! neatârnarea Româriiel. și 
_o corcană regală; în şanțurile - Plevnei 

s'a înfipt şi mai înalt și mai falnic stea- 
gul României și la vederea lut s'a înăl- 
tat inimele în toate ţinuturile românești. 

Propăşirea însă cea adevărată a cul- 
turei româneşti in Macedonia sa făcut 
dabia în anii. din urmă, în vremea care 

 



, 
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a coincidat cu: domnia - conservatorilor” 
în regatul românesc, | 

“Nu voim să-facem din chestia Mace- 
doniei chestie de partid. Istoria însă îşi 
are drepturile el. 

Subvenţiile: scoalelor române din stră-. 

inătate conservatori! le-aii găsit la cifra 
de mulți ani staţionară de 145,000 lei 
pe an și le-aii lăsat la cifra de 525,000 
ler pe an, cifră care este încă departe. . 
de a răspunde la nevoile r&spândiril cul- - 
turei noastre în dreapta Dunărei *); - 

Este evident că împătrirea mijloacelor 
a făcut să sporească 'şi lucrurile. In vre-. 
mutile noastre numărul şcoalelor .pri-" 

mare s'a intreit ; şi nu numa! s'a întreit, 
dar eşind din cercul îngust-al împreju- 
rimilor Bitoliei şi al verfurilor Pindului, 

s'a lăţit sau sa pus totul la cale ca să 
se lăţească la Nord până “la Prizrend, la 
Apus până la Durazzo şi Avlona de. pe 

  

1) De doi an! de cana ati venit liberali la gu- 

vern această cifră a. fost scădutii eu ler 25,000 . 

pe au. | a „o
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(ărmurile Adri alicel.. Anul acesta o şcoală 

românească pentru folosul Armânilor s s'a 

înfiinţat chiar în Sofia,.” căpitala princi- 

“patului. vecin. i 
Iar în înv&țămentul secundar pe langă 

liceul din Bitolia s'a întemeiat: gimnaziul 

„din Berat, în inima . Albaniel, şi şcoala - 

normală de „fete din Bitolia' ŞI sati luat: 

toate: măsurile ca pe data de Septembrie 
1895 să se deschidă şcoala de comert 

din Salonic,. ca şcoală a Statului: român, 

„protejată 'de steagul românesc 1); 

Infiinţarea şcoalei normale din Con- 
stanța, pe care liberalii' ai distrus'o,.nu 

„eră străină de această ordine de idei. 
Odată întemeiată școala şi bine înteme- 
iată, ea ar fi trebuit să slujească şi drept 

“şcoală normală pentru tinerii Armâni, 
„cel puţin „până ce dânşii vor putea să 
aibă o şcoală normală „proprie în. Mace- 
donia chiar. . 

1) Accastă şcoulă “pentru care: încă din 1893 

"Sa plătit şi chirie, s'aii. ales profesori și sai 
- cumpărat mobile- şi cărti încă nu sa deschis,



De mai mulţi ani absolventi de ai Li- 

ceului din Bitolia [useseră trimiși să în- _. 

vețe în facultăţile noastre și în. 'scoalele 

speciale: ca cele de poduri şi şosele, de : 

„bele-arte,. de muzică, ete. Şi, astă-ză cei 

maj mulți din profesorii de curs secun- .. 

dar din Macedonia sunt licenţiaţi. din 

facultăţile noastre, absolvenţi” al: şcoale- “i 

lor noastre speciale. 

Observând la unii din tinerit Macedsl 

neni veniţi în univers ităţile noastre oare- 

care tendință de a rămânea în “România, SN 

Acum : vre-o: doul- trei ani s'ait luat mă&-. 

Suri ca un numă&r_din absolvenţii. liceu- 

dul din Bitolia să intre 1 în-ș şcoalele_ ae 

nica di! Corlaunopol 

Tot în aceşti din urmă ani ai ince-, 

put săi vie preoți români de la Pind ca 

să se dedea cu slujba românească şi ati 

fost trimiși cari în seminare, e cari pe la 

mănăstiri. a. 

0 greutate de căpetenie. „pentru ros 

p: ândirea culture: romăndăi: d, „Turei ia - 
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europeană: este şi lipsa de cărți didac- 
tice, care să nu coprinză nimic referitor 
la luptele noastre cu “Turcii Și prin ur- 
mare ncacceptabil censurei turcești. S'a 
remediat pe cât cu putință şi acest rău 

“în vremurile din urmă. Sati tipărit pen- 

< 

tru Macedonia Abecedarul, cărți de ci- 
lire,. gramatici, geografi 'expurgate de 
orl-ce pasagil supăriitoare. Cine cunoaște 
greutățile autorităţilor. noastre şcolare cu, şcoalele bulgărești din Tulcea, care 

„nai altă literatură didactică de cât li- teratura cam ciudată din Filipopole— in cărţile de geografie se spune. că în Ro- 

poate 'da „seamă de ce foloase vor lrage 'şcoalele armâneşti dint'o literatură di- dactică specială, pe care Poarta s'o poală admite, iar nu numa! tolera. 
„Încă un pas era pe cale de a se Îm- . plini. Armânil căpătaseră; autorizaţia de a înfiinla tipografie şi librărie în Bitolia, Armânii obţinuseră voia să publice ziar românesc în Janina şi în curând trebuia 

“mânia locuesc un milion de Bulgari—ișr -
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să înceapă zidirea localului liceului ro- 

“mânese din capitala - “Macedoniei. 

La această operă multi ai lucrat. In: 

discuțiunile violente din zilele - trecute 
multe nume de adevăraţi eroi ai cauzei - 
românesti ai fost biciuite de unii și de 

“alţii. Când privim lucrurile de sus, tre- 

hue să uităm, ceea-ce îl divid şi.să nu 

ne gândim de cât la ceca-ce. îl uneşte : 

partea. de muncă pe care aii puso “în 
temeliile unu edificii, al cărui acopere- 

ment € ci poate nu vor acea vremea să”! 

vază, 

Nicăiri, şi cu atât: mal vuţin î în Orient, 

înişcările cele puternice nu pot să stea 

despărlile. de organizaţia religioasă. 

Sub stăpânirea cea blândă a Otoma- 

nilor, “creştinii ati: format în tot-dbauna 

un fel de Stat 'în Stat, avend drept că-. 

petenii pe episcopii lor. Pi 

De aceea și Armânil îndată ce s'aii 

simţit mal la largul lor nu s'aii multu- 

mit cu şcoala românească, -ci ait vrut și 

cu dept cuvânt; biserică româncască. 

Cu mart ereulăli, Armânii ai rcuşil
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pe ici pe colo. să auză în casa Domnu: 
„Iul grăindu-se vestea cea bună în limba 
lor părintească 1). Incetul cu încetul. ai 

„ajuns astăzi că în multe biserici se slu- 
jeşte şi armâneşte şi grecește, iar în 
câte-va numai. româneşte.. - . 
-0O adeverata . biserică românească însă 

nu se poale întemeia în ținuturile din-. 
tre Archipelag şi Marea “Adriatică de 
cât dacă se înființează o: ierarchie To- 

"mânească,. un_episcopat. TOmânese, . 
_” Incurajaţi de succesul Bulgarilor, cari 
ai reuşit să” şi despartă. biserica de. pa- 

„ triarehie, Armânit acum câţi-va ani ati 
- trimis la Poartă delegaţi de al lor, oa- 
“menii cel mal de frunte, căpeteniile. nea- 
mului, cari în numele a 7000 de petiţi- 
onari iscăliți să cerce pe lângă Poantă 
şi Patriarel. dobândire ca unui .episcopat 
„românese, 

  

1) Cel: Pânlâii care a cântat în biserică româ- 
neşte în Macedonia î fost Filip_A Apostolescu pe 

„care liberalii ai voit anul trecut. să'] espulseze 
din Bucuresti, - 
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Nu este cu putință să dăm aici deta- 
liile unei chestil care se tratează încă, - 
nic! nu voim să înveninăm. lucrurile prin 
stabilirea prea timpurie-a răspunderilor: 

Destul să spunem că în principii Poarta 

este favorabilă cererei Armânilor, că Pa- 

triarehia întrebuințează sistemul amână- 
rilor ca să întârzieze rezolvarea chestiei 

și că dacă toate căpeteniile Armânilor, 

dar toate, ar fi ştiut să puie : interesele 

generale asupra pornirilor, egoiste şi - 

tepulsiunilor lor legitime saii nelegitime, 

—luerul este fără interes, — episcopatul 

vomânesc din Turcia ar fi astă-ză un lu- 

eru îndeplinit. 

Şi infiinţarea episcopatului | este. o_ne- 

voe sine qua non în starea de. astă -ză 

a chestiuiner macedonene. 
- , 

III 

Mişcarea roniânească în Macedonia, 

prin începuturile: ei modeste, c căpătase 

„un caracter special, care de călre cei-ce 

nu-i daii seama de schimbările. făcule
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de vreme se crede că sar pulea eterniza. 
Școli puţine, profesori pulini, o silua- 

„ție precară în care nu ştial ază dacă peste 
"o lună Şcoala -nu va fi închisă, dedese 
“înt”un mod firese naştere Ja o organi- 
„zaţie cu totul centralizată şi autoritară, 

Un _singur_orh, care să ție. toate frâ- 
nele în mână, este forma de organizare Ja” care. omenirea â avut Şi va avea re- 
curs în. vremurile: anormale, 
Şcolile dintâiă fiind toate numai pri- 

mare şi corpul didactic mar mult" plin 
de patriotism de cât tobă de carte, o 
disciplină cu totul straşnică şi o Supu- 
mere necondiționată, chiar la hotărârile 
pornite. din motive mai mult sau mal 
puțin fantaziste, era lucru cu putință. 

In toate schimbările sociale clasele cari 
posădă: nu sunt cele dintâi care o iau inainte. Aşa și în Macedonia_mişcarea 
românească a găsit la început -mai mult 
ecoii în straturile populare de cât în pă-. 

» turile-conducătoare. | 
"Aceasta explică faplul foarle caracte- 

ristie că de unde în oraşe mal mici ca 
+  
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“Grebena, Gopeşi şi altele toată sullarea 

românească; a - venit la şcoala româ- 

noască, ba în unele oraşe “şcoala româ- 

nească a rămas singura şcoală,. în Salo-: 

nic, unde sunt mil de: Români — şi "Ro- 

mâni bogaţi — şcoala primară armânească 

na prins, iar în Bitolia, unde mai toţi 

creştinii sunt Români și Greci nu se allă 

mal de loc, până mail acum un an liceul 

românesc: era populăt în imensă majo- 
joritate de bursieri intern y veniți de a- 

iurea, pe când liceul grecesc era plin de 

extemi. bitolieni. 

In această „stare “de lucruri populaţia. 

de frunte nefiind prea dată la mișcarea - 

românească, nici vre-un loc însemnat nu 

putea să aibă în : conducere ea şcoalelor 

româneşti. . 

Mar mult de - cât atât, Lupta. dintre 

Românii românizaţi și Românii greco- 

mani, luptă furioasă ca toate luptele în-. 

tre frați, nu putea să fie purtată fără 

puţin caracter oriental. Denunţările, şoap- 

lele la poliţie, - întrun cuvint mijloacele 

de e convingere forţată pe cari le-aii în-
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trehuințat şi le .vor întrebuința 1 toţi r&s- 
turnătorit * Jueruvilor stabilite, ai zugră- 
vit şi luptele intestine ale Armânilor şi 
ai lăsat după ele urme care nu se poi 
şterge cu înlesnire. - 

Cu cat! a sporit însă mişcarea româ- 
-nească,; cu cât s'a “înălțat vaza României 
şi cu cât a scăzut aureola Greciei, mai 
ales de când cu turburările. ex fi inaneiare, 
cu atât s'a schimbat stare ea lucrurilot 
de la Armâni?). - 

Incetul cu încetul ai venit la cauza ro- 
“mânească căpeteniile armânești. A desiu- 
nea lor, ca și faptul înmulţirer corpului 
didactic şi recrulării lui din oameni mal * 

| cultivați, a adus o firească Şi indispen- 
_sabilă hevoe de schimbare in organis- 
„mul şcoalelor armânești. | 
In 'Tureia europeană sub aparenţa des- 
potismului teocratic, moravurile ati creat 

“un puternic simţ - de: autonomie locală. 
“Tocmai fiind-că 'Turcit ati lăsat pe creş- 

  

1) Aceasta va “fi şi mal. adevărat acum după 
înfrângerea Greeier, 

«
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lin de capul lor, aceştia şi-aii simţit, cum 

se zice, coatele şi s'aii obicinuit ca în ale 

lor să se guverneze cu o întinsă măsură 

de guvernare proprie. a 

Era dar inevitabil ca în noua stare de. ! 

lucruri să se aspire la o participare a 

populațiunii. în dirigerea instituţiunilor  - 

culturale, era tot aşa de inevitabil ca 

organismele care şi-ar fi -vezut “puterile 

ciuntite să opue o rezistență tenace şi 

să exagereze autoritarismul tocmai ca 

să impedice ştirbirea lui. 

De aci dorinţele “aşa de viii şi de des 

exprimate ale populațiunilor armânești 

„ca să-și întocmească și ele etorii şcolare 

după modelul celor grecesti şi bu găreşti, . 

de.aci şi obstinația vechiului centralism 

" dea insista asupra împiedicărei tehnice, 

lipsa unui episcopat românesc, şi de a- 

se pune în faţa eforiilor indirect recu- i 

noscute, pe temeiul unui RON POSSUMUS 

legal, pe care guvernul. otoman mal pu- 

țin otoman de cât neotomanii, îl lasă să 

repauseze neturburat. 
bă
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Mai catolic “de cât Papa a căpătat un pendant: mai "Ture de cât Turcii, 
Ast-fel din ciocnirea a dou tendințe 

aşa de opuse în fapt chiar când în apa- '.rență cădeai de acord, s'au născut lup- tele intestine de la Armâni, lupte în care iar după obiceiul oriental prea des şi prea cu uşurinţă s'a făcut apel la auto- ritatea -polițienească din imperiti.: Creştinii desbinaţi în secte făceati me- vei apel la imperaţii bizantini ca să des- lege cu sabia lor laică controversele țeo- . logice. -. Cam tot aşa Armânil S'aii cam. " jucat cu focul când, pentru controversele lor naţionale, nu s'a 5fiit' să. facă apel la autoritatea unui guvern insufleţit de cele” mai bune sentimente, dar pe. care „atâtea zizanit ar “putea la urmă să-l plic- lisească.. o 
D'aici, de la noi este bine înțeles: că nu pot merge de'cât sfaturi. Acele sfa- turi însă dacă cel care la dă este om cuminte, trebue să fie de aşa fel în cât să satisfacă majoritatea Armânilor pe cât: cu putință, să nu înlăture niet un con-  
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a
 

curs folositor şi mai ales să. evile discu-" 

“ larea în tot-WVa-una “mânjilă, de politica 

de partid şi mal în tot-d” a-una “lipsită de .- 

informaţii directe, a chestiei macedonene 

aici în tară la nol. 
Recunoaştem că. o asemenea operă 

este o operă grea. Ea cere nu numai 
muncă, inteligenţă şi patriotism, ea cere 

mal ales răbdare, cumpătare la minte şi 

tact în apucătuni.. a 

Constatăm că până la sosirea d nului 

“ Sturdza la putere. forţele contrarii din 

mişcarea armânească aii stat în echilibru, 

echilibru instabil se poate, dar.echilibru; 

că cu toate slăbiciunile, pe care forţ tal 

le aduce discordia, cauza a mers înainte 

și că deşi de ani de :zile aceste. lupte 

nu craii un secret pentru cel inițiată, deşi - 

mal toate cele ce s'aii spus lunile tre- 

cute datează mai de mult, în afară de. 

discuţiile secrete şi liniștite din comisia 

budgetară, chestia armânească n'a venit 

la tribuna: Parlamentului, . cu toate. că 

aveam noi slavă Domnului, opozanti des- 

tu de îndrăzneți.
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, Veni, vidi, vici—a scris Cesar Sena- 
tului din Roma. | e 

A venit, n'a văzut şi toate le-a stricat, — 
va serie istoria pentru d. D. Sturdza. - 

IV" i 

Inlenţiunile “nu. se ţin în socoteală. 
Ceea-ce caracteriză o politică - sunt re- 
zultatele. .. a 

Judecată aşa, pohlica d-lur-Dim, Stur- 
-dza în Macedonia este nespus de bogată. 

Bruscând şi insultâna printi”un Stolo- 
jan pe trimişi Românilor din Bitolia, 
d-sa nu numai-că a dat. o lovitură. tu- 
luror celor cari începuseră să se inte- 
reseze de școala armânească, dar a îm- piedecat pe multă vreme ori-ce conver- 

“siune la Românism din partea grecoma- 
“ nilor. | a ie 

„Acceplând fără sinchiseală eliminarea 
a aproape jumâtate 'a. corpului nostru. didactic de acolo, a desorganizat cu de- săvârşire şcoalele armâneşti. A 

Prin. expulzarea sa pripilă, pe care de
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alt-fel n'a fost în stare so execule, d. 

Sturdza a forţat pe. oameni să aducă 

chestia în Parlament. şi din aceste des-. 

bateri și mai ales din răspunsurile sale 

Ya creat inspectorului şcolar din Mace- 

_donia, o situaţie „de nesuferit, cu alte cu- 

vinte sa scurtat posibilitatea de a se. 

mal folosi țara de serviciile lui, cel pu- 

lin de a se folosi cu spor 

Discuţia din Parlament '.cu “tot corte=" 

„giul stu: de afirmări şi de documente nu. 

este cu putinţă să fie pe placul Sublimei 

Porţi, şi chiar dacă aceasta va avea des- 

tulă minte ca să nu pună în socoteala. 

Armânilor ticăloşia d-lui Sturdza, încă 

este lucru firesc că nu cu aceeaşi căl- 

dură va. fi îmbrăţişată cauza lor. | 

Ştim că mult ar fi dat. d. Sturdza să. 

nu se aducă la "Cameră o chestie aşa de 

uingaşe. Există însă o: Nemesis. impla- 

cahilă. Necugetatului, care “cel Wintâiii 

a adus la tribună chestia naţională de 

peste Carpaţi, i-a “venit pedeapsa cu 

chestia Macedonici, în care a făcut. o 

asa de deplorabilă figură, i in ci in a reu-
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şit de cât să facă imposibil pe cei pe 
cari. în susține și să amărască pe cel 

"Valţi. : | „» Un singur lucru. ar fi rămas: întreg : 
„autoritatea, prestigiul Statului român. 

Pe acesta răutăciosul a voit să-l Ssfarme 
prin desființarea consulatului din Bitolia şi când a văzut că nu reuşeşte, 'ca un spion de. poliție internaţională, s'a pus să bârfească pe reprezentanţii noştri din - Peninsula balcanică . şi să înjure pe-un om care în acel moment reprezenta încă România pe lângă guvernul otomari. - „A lucrat d. Sturdza, a lucrat mult şi „a lucrat. straşnic. i 
„În cinci luni de Suvern a stricat muncea a două generaţiuni. o 
Na distrus: numai Şcoala, n'a trimis numa! în tot Orientul vestea că Româ- nia e reprezentată de mişey, n'a ridical “numai la doctrină de Stat că nu se plă- lese angajamentele luate de cei ce te reprezintă, n'a prăpădit numai pe _ins- pectorul şcolar, . căruia: înt”'un ceas de apcrare “i-a făcut mar mult: r&ii de câl.
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toli vrăşmașii săi în ani întregi de atac, 

dar cel M'intâit a arătat bariera Româ- 

nilor de Ja Pind şi apus un bufon cu - 
doui gendarmi de oraş între uşa Rege-  . 

lui Carol şi trimișii Românilor de la . . 
Miază-zi, cari veneaii plini de încredere, 

Pătrunși de admiraţie şi însetaţi de do- 

rul de a-i spune cu vii graiii necazu- 
rile lor. 

Tot ce a putut d. Sturdza a tăcut ca 

Să usureze drumul propagandelor nero- 
mânești din Peninsula Balcanică. Ca în 
lot ce face acest râu n'a lipsit şi acu- 

zarea de trădare. Macedonenii din Sofia, 
cari cu atâta dragoste ai cerut şi obți- 

nut o școală „românească, aii fost trataţi 

de Sturdza, ca de un adevărat Giboger, - 
de venduă nu ştim cărul străin. . 

Cel din Bitolia aidoma, delegalii po- 
porului român la: fel; tot ce nu e Stur- 

dza, e vendut la străin. | 
După cum noi eram venduli Unguri- 

lor, pe cari îi înlesniam să meargă la. 

Marea Neagră, tot așa Macedonenil sunt
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venduţi „Bulgarilor ca să-i ducă la Ar- 
"chi pelag. | 

In faţa a atâta nemernicie nu ştir ce 
sentiment te stăpânește mai mult: in- 

"dignare - de ce face ministrul, “oră milă, 
milă adâncă, milă creștinească. „Pentru 
fiinţa bolnavului. 

Vândută, nu,. prim- ministru al Romi 
nici! Amirit, da! Desnădăjduiţi, poale! 
Restul... ne îngrozim de-a ne gândi la 
dânsul. | 

Ca să rămânem întregi în fata unei 
Slări aşa .de păcătoase, trebue să facem 
0 sforțare asupra noastră înşi-ne, şi, în- 
chizând ochi! la ruinele ce ne inconjură, 
să ne aţintim privirea numai la vedenia 

„pe care ne o destăşură credinta nestră- 
«mutată în steaua neamului nostru. | 

Infipţi între. Carpaţi, Prut Şi Dunăre, . 
noi singuri din toate popoarele Europei, 
or pe ce. graniță am eşi dăm „peste 
Români. 

Dacă cu Românii macedonent nu ne 
alingem la. hotare, “la ci putem. ajunge 

-pe luciul mărel fără a Irece prin ! TĂZo-
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ul nimănul. Şi de la o vreme : încoace, 
cu conștiință ori hu, pare că am simţit 
și noi nevoia de a duce steagul nostru 
și cultura noastră cât mai departe. Pod. 
pesle Dunăre, port la Constanţa, navi- 
tație pe: mare, toate manifestații ox-. 
lerne ale aceluiaşi sentiment. 
Românii macedoneni astă- zi ne cunosc 

Și î cunoaștem. Este cu neputinţă ca, 
Oil care e ar fi nemernicia guvernelor, el. 
să se rupă de nol. “ 

A suferit Românismul . şi de la. alți. 
Sturdzi. Ideia i-a învins. Pe acesta nu e _ 
Hevoie de cât să-l măture, căci mătura 
e în de ajuns pentru organismele în care 
viala &% incelat. -
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CONSULATUL DIN BITOLIA



   



CONSULATUL DIN BITOLIA 
  

; Se zice, şi pawcă nu ne vine să cre-: 
: dem, că guvernul d-lui Sturdza este Io- 
lit să suprime consulatul român din. 
Bitolia 1). - | i 

Se zice că deja s'a dat răspuns pro-” 
prietarului casei, unde se află consulatul, 

că Statul nu mal ţine localul şi că din . 
budget s'a şters alocaţia, respectivă. 
Dacă acest lucru ar. fi adevărat; pu- 

line sunt păcatele, "păcătoşiele pe care 
d, Sturdza este în stare să le comită 
care să se compare cu aceasta. 

- Oră-cât sar discuta chestia Armâni- 

lor, ori-cât sar jongla cu numărul și cu 
importanța lor, un lucru este sigur: că 

bitolia sau _Bitulle, cum „îi zic că, este 

1) Se ştie că.d. Sturdza a desființat consula- 
hl din Bitolia, si că del Aurelian: la reînființat,
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„Un oraș_curat românesc. In Macedonia „neamul nostri”are un noroe pe care 
“nul are peste Carpaţi. De unde peste 
Carpaţi oraşele sunt ale altora, - în Ma; cedonia şi Epir oraşele sunt româneşt: şi mal ales Bitolia, capitala, centrul vi, eței sociale şi politice, este cu totul şi fără discuţie posibilă '“un cuib românesc. 
Este un neprețuit câştig să ai cu tine inima unei ţăry. Cei cari se îndoesc încă nau de cât să resfoiască broşurile pe 

care le scriii Unguril asupra - chestiunei române si vor vedea ce pret pun er. pe faptul că în: comitatele. locuite de Ro- mâni orașele nu sunt româneşti. -. 
In acest oraş, cel ma! populat din Ma. cedonia, reşedinţa corpului III de armată al Tureiei, în acest oraş în care se fră- mentă şi se închiagă “viața creştinilor de sub Balcani, de ani de zile Voit-a Sta- tul român 'să aibă un consulat, să înalțe falnic tricolorul României ca să nu fie vezduhul spintecat numa! de steagurile Grecioi, Serbiei şi ale altora. 
După multe greutăti, în vara anului
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1892 a sosit ceasul de bucurie peniru 

Românii din Turcia şi în demonstrațiile 

lor cele entuziaste în care se unia de- 

motamentul. fără -marăini către. M. S. 

“ultanul, Suveranul lor, cu dragostea de . 

degatul României care duce povara cul- 

lurei româneşti, s'a sârbătorit întâiul 

consulat românesc - „pe un olt - de. loc 

Sârbii. şi. „de_ „cât, “Bulgarii... 

ji vremile” noastre de zellemele fără 

milă, reacţie inevitabilă a. fraseologiei 

goale şi făţarnice a roşilor, este o ne- 

spusă bucurie să citeşti cum un om de 

inimă ca d. Neniţescu descrie în lucru- 

rea “sa asupra Armânilor sărbătoarea la 

care “i-a fos dat să fie de faţă. Se smu- 

ceaii fruntaşi! neamului nostru din Bi- 

tulle ca să tragă de funia ce avea să 

inalte, — pentru tot-d'a-una . credeai. ei 

în naivitatea şi curăţenia patriotismului 

lor — steagul României, se prindeati în 

horă tinerii şi bâtrânii şi în toate piep- 

turile se simtea dogorind dorul patriei 

de peste Dunăre! . 

.
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Nimic nu lipseşte tabloului, nici în: lervenţia Dumnezeească întocmai ca în “epopeele antice. Fusese, ni se spune, 
secelă mare de inay multe luni, se aâr- 

„Seseră câmpiile şi după ce a încpul să 
lâlfâe tricolorul României, sati deschis 
cataractele ceruluy şi a căzut ploaia cea 
ci belşug. See 

Iar bătrânul Fazli pașa, comandantul 
militar, ne apare ca în legendele din 
alte” veacuri zicând: a 
— Vol, Românii, aveți. tunuri aie), 

şi iată că însuși Allah dă eu tunul la 
serbarea voastră! i e 

Ai trecut abia teer ant plini: de a: 
lunci şi dacă va izbuti Scuza dela ala. 

» cerile străine, se va desființa consulatul 
- vomân din Bitolia, se va închide casa "românească şi vor rămâne Românii din 

acel oraş şi din Macedonia întreagă să pri- 
Degească pe ulițele. Bitolier şi să stea Ja 
gânduri unde aii să poposească, la Greci, 
la Sârbi, la cet-Lalji, or să văduvească 
vecinic după. galben-roşu şi albastru dis- 

„părut în terfeloagele unul ministru care -
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! “ lugei naţionale — că . consulul aşa Şi” 

1, 

m 

nu înțelege, nu poate s să înţeleagă „da 
“toriile scaunului stii. 

Ştim obiecțiile. „Cu dispreţ le dăm cu - 
piciorul, . a 

Se zice — n'avem de ce:să discutăm 
- lucruri mici, când este : vorba de ale i E 

dltmintrelea ! | 

Să se scoată consulul, | să se pună un îi 

altul mar destoinic, : să se.Jase- vacant 

postul dacă nu se găseşte nimeni, dar! - 

să nu. se închidă consulatul. - 

Nu, motivul adevă rat este mic şi 'sbâr- 

„cit ca şi mintea și inima: d-lui Sturdza. 

Consulatul din Bitolia Pau făcut con- 

servatoril, Pam făcut .noi; -liberalii tre- 

"Due să-l închidă. Steagul” României Pa 

inălțat în munţii Pindului Lahovari; ca , 

un uistiti trebue să se furişeze pe catarl 

d. Sturza ca să. sfăşie tricolorul şi st-l 

ascundă mototolit în buzunaru-i plin. de 

peticele de hârlie înveninate şi tevfelite. 

La atâta .micime de minte, la atâta 

sgârcenie de sullet "ţi vine 'să desnădăj- 

dueşti de țara la şi. să te întrebi dacă  
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1 mal slă bine să pr ivești cu m: oii în spre cele patru venturi ca să me: -neţărmuritul viitor al neamului “leu „_-Yoia d. Sturdza o resbunare, dac: .:.: 

în frumoasa şi nobila emul 
interesele. Românismuluj! Ş n - La consulatul, din: Bitolia înfiinţa no), 'să răspundă cu înființarea de « - "sulate la Ianina lângă Pind,. Beral |] “Elbasan în inima Albaniei şi-la Alexe - dria din Egipet, unde “sute:de familir ; mâneşty, puternice şi bogate, : at teaptă ca să vie la NOI. | | So facă Și nol făgăduim că în loc dia ne spurca inimele cu invidia netrebnică Sait măcar cu gelozia : egoistă, aplauda Şi "| vom! prea-mări. - Un lucru însă să ştie d. Stur S'ar bizui pe majorităţile lux Din.locul întGiza 3: 4 
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