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Brașovfi, 8 Aprilie v.
încurcătura, în care a ajunsQ 

așa 4isulQ liberalismu unguresefl,— 
acesta taleru cu două fețe, cu 
una amicabilă și îngăduitbre cătră 
cei din „elementulO domnitorii" 
și cu alta dușmănosă și intolerantă 
cătră elementele nemaghiare, — 
este în adevSrâ așa de mare, în 
câtă purtătorii lui înșiși nu mai 
sciu ce se mcepă cu elu.

Dovadă viuă pentru acesta este 
și ordinațiunea cea mai nouă a 
ministrului de interne Hieronymi 
privitdre la adunările de poporO, 
prin care se opresce ținerea de 
adunări în legătură cu servicii di
vine.

Motivulu principală, pe care 

razimă d-lu Hieronymi interzice
rea sa, este ca nu cumva astfelu 
de adunări împreunate cu eserci- 
ții bisericesc! și religibse sS fiă 
folosite pentru lățirea de agita
țiuni de naționalitate dușmane sta
tului. .

Frasa stereotipă a liberaliloru 
unguri, când voru se-și motiveze 
faptele loru contrare libertății ce
tățenesc!, este că „statulu se fiă 
feritu de agitațiuni dușmane". La 
aceea înse nu se gândesefl, că 
prin restricțiunile și intercjicerile 
loru volnice nu numai că nu’ș! 
potu ajunge scopulu de a sugruma 
în sînulu popbrelorâ nemaghiare 
mișcarea națională, ce le displace 
așa de multu, der creeză încă și 
libertății cetățeniloru maghiari 
o situațiune fbrte prejudițiosă și 
amenințătbre.

Așa și ordinațiunea din ces- 
tiune a lui Hieronymi este o armă 
cu doue tăișuri. Lovesce în națio
nalități, der amenință totodată și 
libertatea de întrunire a patrioți- 
lorfi patentați.

Acesta au simțit’o cei din opo- 
sițiă și unulu din organele loru 
„Budapesti Hirlap" ia acuma, cu 
dreptâ cuventh,* posițiă hotărîtă în 
contra acelei ordinațiuni.

Fbrte bine observă numita fdiă, 
că d-la Hieronymi face o disposi- 
țiă generală, care obligă pe toți 
— acesta se ’nțelege îi dâre — și 
că printrînsa, din causă că s’ar 
pute nasce agitațiuni, confișcă în 
modu volnică dreptulu de întrunire 
alu tuturora cetățeniloră,

Ordinațiunea nu se provdcă la 
nici o lege, nici nu este înteme
iată pe lege, nici nu are de scopă 
a esecuta seu a întregi legea, care 
în codulu penalu prevede cașurile 
de agitațiune prin vorbiri în adu
nări publice etc. Ce scopu are 
ea der?

Astăzi, esclamă „Budapesti Hir
lap", cabinetulu Weckerle opresce 
„însemnele bisericesc!", unu altu 

ministers, provocându-se la pre- 
cedentulu acesta, pâte opri folosi
rea „insemneloru statului" la adu
nările poporale; a^I Hieronymi 
opresce „esercițiile bisericesc! și re- 
ligidse", der uită că tdte serbările 
de statu se începu de ordinară cu 
Te Deum, predicații, sânțire de 
stegă, rugăciuni, cântări ș. a P6te 
veni unu ministru de interne, omă 
ală curții, care per analogiam va 
ține de a sa datoriă constitu
țională se oprescă de a lua parte 
la adunări pe toți funcționarii, 
ju4l, profesorii etc.; aeji Hiero
nymi se provdcă la „agitațiunile 
de naționalitate", urmașulă seu se 
va provoca la posibilitatea agita
ți unei în contra claseloră, a sta
tului, a parlamentului seu a di
nastiei.

Fdia maghiară șovinistă vor- 
besce apoi însăși de agitațiunile 
naționalitățiloră, der Zice: guver- 
nulă se se apere contra acestora 
cu mijlbcele legale constituționale, 
der se nu confisce libertatea ce- 
tățenescă și politică.

La încheiere „Budapesti Hirlap" 
mai tace o concesiune, pice că cu 
cuprins ulă ordinațiunei s’ar îm
păca din punctă de vedere ală 
statului maghiară, der forma 
îlă superă în care s’a dată, forma 
care reaminteBce era lui Bach și 
face ca Ungaria să devină „stată 
polițienesc^"...

Caracteristică este, că în ace- 
lașă numeră, cu câteva șire mai josă 
„Budapesti Hirlap" face aspre im
putări guvernului, de ce a admisă 
alegerea celoră trei candidați de 
Metropolitu la Blașiu vrendă se 
s’arete liberală, și pretinde dela 
elă se stăruiescă, ca se nu fiă în
tărită nici unulu dintre cei trei 
candidați, ci confișcându-se alege
rea se fiă întărită acela, pe care 
îlă dorescă șoviniștii maghiari.

Eată așa se încurcă „liberalis- 
mulă" ungurescă în contrazicerile 
cele mai grozave, se încurcă și se

„Gazeta0 eae în fiă-care^i 
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a Be plăti înainte.

va încurca totă mai reu, pentru 
că îi lipsesce basa: sinceritatea și 
dreptatea. De aceea acestă libe- 
ralismă nici nu va scăpa de ca- 
taclismă.

SinodulIu archidiecesanu 
din Sibiiu.

Duminecă, în 16 Aprilie s. n.y 
s’a deschisă sesiunea ordinară a 
sinodului archidiecesană din Si
biiu.

înainte de deschidere s’a cele
brată serviciulă divină, la care au 
participată și deputății sinodului. 
După terminarea serviciului di
vină, deputății s’au adunată în 
sala cea mare a seminariului ar
chidiecesană, unde Escelența Sa 
Mitropolitulu Miron Romanul 
a deschisă sesiunea sinodală prin 
următbrea cuvântare :
Preastimați Domni, iubiți frați, iubiți fii 

sufletești !
Trebue să vă oeră din oapulă loou- 

lui binevoitorea indulgență, deoă astă- 
dată puterile mele fisioe și, în propor- 
țiunea aoestora, oele spirituale, nu ml 
voră fi de ajunsă pentru a conduce cum 
ași dori, ou tâtă aourateța, consultările 
nostre sinodale și deoă lipsa acestora 
puteri se va vede chiar și în puținele 
ouvinte, ce amsăVi-le grăiesoă la acestă 
întrunire a nâstră.

Veți fi așteptândă doră, ca eu din 
looulO acesta să dau semă de situațiunea 
generală a biaerioii nâstre și de momen
tele mai însemnate ale vieții nostre bi- 
sericescl dela ultimula nostru sinoda în- 
oool; eu însă, din oausele ce le indicaiu, 
astădată nu mă Bimtă în stare de a 
pute satisfaoe unei astfelă de așteptări, 
oi lasă să o facă acesta raportele gene
rale ale consistoriului arohidieoesanO, 
cari Vi-se vorO presenta imediată.

Gu tâte aceste nu pută să nu oon- 
stutezâ, cela puțina în termini generali, 
unii resultata ala convingerilor^ mele, 
pota să cjioă una adevăra nerăsturna- 
bila : că deși sunta mari și multe greu-

FOILETONULU „GAZ. TRAN’S."

TOBft.
De Leo Tolstoi.

(Fine.)

Jemeljan se duse în orașă. Când se 
apropia de caBtelula voevodului, în mij- 
locula pieții văcju o biserică nouă. Era 
de tota gata, nu-i mai trebuia, decâtă 
mici reparaturi. Jemeljan le pune tâte 
în ordine, așa că pănă săra întrâgă 
biserica era gata. VoevodulO, care obicl- 
nuia să dârmă multa și nu se scula, de- 
oâtă de oătră seră, se uita prin ferâstră 
și văcju biserioa isprăvită. La vederea 
ei, sufletula său fu ouprinsa de nemul
țumire. Era furiosO, oă n’avea causă de 
a esecuta pe Jemeljan și pentrucă nu 
putea ave pe nevasta acestuia. Chiămâ 
erășl la sine pe servitori.

— „Jemeljan a împlinita și porunca 
din urmă" le eps® ®la. „Trebue să-i dațl 
un.fi lucru și mai greu. Gândiți-vă, căci 
altmintrelea vă taiu capulO la toți".

Sfetnicii voevodului au hotărîtă. oă 
îi voră da lui Jemeljan să facă ună rîu 

in jurula castelului, unâ rîu cu porta și 
ou năi. Voevodula chiămâ la sine pe Je
meljan.

— „Mâne tâte aoeste trebue să fiă 
gata"; îi cj.'se> „căci altoum îți taiu oa- 
pulO".

Jemeljan merse trista aca*ă.
— „De ce ești așa de tristă ?" îlă 

întreba femeia. „Dâră ți-a data porunoă 
nouă ?"

Jemeljan istorisi totulO. „’Ți spună", 
(fise elă de înoheiere, „oă trebue să fu- 
gimC. “

Der nevasta erășl se împotrivi și se 
silea să dooumenteze, oă cu plănuia de 
fugă nu vorO pută isbuti, din oausa ne- 
numărațilorU spioni ai voevodului.

— „Mergi de te oulcă, scdlă-te de 
diminâță și mâne tâte voră fi în or
dine."

Când începu să se crepe de cjiuă, 
Jemeljan fu trezită de nevastă sa.

— „Du-te în orașă, căci totulăeste 
gata. Numai în apropierea portului este 
o mică limbă de pămentO, du cu tine 
hârlețO, lopată și robă și du-o de o- 
parte".

Jemeljan se duse. Când ajunse în 
orașă, spre mare mirarea lui, vă(]u în 
jurula castelului unO rîu lată, pe oare 
plutiav diferite năi. In apropierea por
tului văcju pămentd. Jemeljan se a- 
pucâ de elO, oa să-10 duoă de-acolo. 
Voevodula se treeji din somnii, se uita 
repede pe ferâstrâ și de spaimă mai oă 
nu-lfi lovi damblaua. Era furiosfi, din 
oausă că nu putea să decapiteze pe Je
meljan. Chiămâ din nou la sine pe sluj
bași.

— „Gândiți-vă", le dise, „și inven
tați ceva, ce va fi imposibila să faoă Je
meljan".

După multă cugetare, slujbașii voe
vodului cjiseră:

— „Chiamă pe Jemeljan și porun- 
oesce-i să mergă „nu soiu unde" și să a- 
duoă de-aoolo „nu sciu oe". Din oursa 
acesta nu va pute scăpa, pentru-că ori 
unde va merge și ori ce va aduoe, vei 
pute (jiue totdeuna, oă n’a fostă unde 
trebuia și n’a adusă obiectulâ dorita. A- 
tunol voma pute să-la esecutămO, și poți 
să-i furi nevasta."

Și sfatulă acesta plăcu voevodului.

— „Asta", 4>se ®10, „a-țl iscodit’o 
bine".

Chiămâ ela pe Jemeljan și-i <jise:
— „Du-te „nu soiu unde" și adu-mi 

mie „nu soiu oe“. De nu vei putea aduce, 
îți iau capulă".

Jemeljan merse aoasă și spuse ne
vestei sale cele întâmplate. Țăranoa se 
po8omorî.

— 4is® ea l11 fine după multă 
cugetare, „de astă-dată voevodula și-a 
pecetluită peirea sa. Acum trebue să lu- 
orăma înțelepțesce". Apoi după adenoă 
meditația oontinuâ: „Pleci în oale luDgă, 
la bunioa nâstră, mama cea mai bătrână 
a poporului; acolo trebue să mergi și 
trebue să te rogi de grațiă. ’Ți va da 
apoi oeva, cu oare te întâroe oblu la 
voevodă; eu voi fi în oastelă, căci de 
astă-dată nu pota soăpa din manile voe
vodului. Mă voră răpi ou puterea, der 
nu pe multă timpO. Decă vei faoe totă 
așa cum ț’am spusa, atunol nu peste 
multa mă vei libera."

Jemeljan se găti de drumO. Nevas- 
tă-sa îi dădu una saoO ou pâne și o furoă 
de torsC.


