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Nr. 119. Brașovii, Mersuri, 2 (14| Iunie 1893.

Brașovă, 1 Iunie v.
Nimicu nu dovedeace mai ecla

tantă la ce gradă de confusiune 
au ajunsă Maghiarii cu pretinsulă 
loră „liberalismă“, ca certele și 
desbinările, ce s’au iscată în sî- 
nulă partideloră loră parlamen
tare din incidentulă faimdseloră 
proiecteloră de lege politice-bise- 
ricescY.

In sesiunea trecută dietală, ce 
s’a terminată înainte cu vre-o c}ece 
dile, partidele maghiare n’au fă
cută alta, decâtă a se întrece unele 
pe altele în asigurări și declara- 
țiuni de „liberaliamă", care de care 
mai cu.ferfoiu, ca să producă im- 
presiune asupra masseloră ma
ghiare.

Oposițiunea mereu a acusată 
și acusă pe cei dela guvernă, că 
nu urmărescă cu sinceritate sco- 
pulă de a introduce în adeveră re
formele „liberale", ce le-ar cere așa 
dis’a opiniune publică, că totă ac
țiunea loră de reforme are de 
scopă numai de-a servi interese- 
loră partidei guvernamentale și 
de-a asigura domnirea ei.

I s’a imputată și i se impută 
cabinetului Wekerle cu deose
bire, că nu se ține de programulă, 
cu care a venită la cârmă și care 
culmineză în postulatulă de-a se 
introduce căsătoria civilă obligă- 
tdre; în privința acesta Wekerle 
șovaiesce și șovăiescă și mulțî din
tre membri partidei guvernului, 
ba unii dintre ei s’au declarată 
chiar în contra căsătoriei civile și 
totuși, precum se asigură, li s’au 
disă, că potă rămâne membri ai 
partidei.

fiarele oposiționale sciu să is- 
toiisescă multe și despre ună cu
rentă puternică din sînulă par
tidei „liberale" în contra progra
mului bisericescă-politică ală gu
vernului. Toma Pechy, contele 
Ladislau Szapary, Latinovics și 
Ioană Asboth au eșită chiar din 

sînulă partidei guvernului, pentru 
că nu consemtă la acea programă, 
er în clubulă partidei și în comi
tate mai mulți fruntași guverna
mentali au vorbită și au votată 
în contra politicei bisericesci a 
cabinetului Wekerle.

Din tdte aceste apponyistii și 
partea cea mai mare a Kossuthiș- 
tiloră deducă, că guvernulă ac
tuală nu e capabilă a esecuta 
programulă „liberală", ce l’a luată 
dela oposițiune, și că prin urmare 
acestă guvernă trebue se cadă și 
trebue să vină la cârmă oposiția 
cu Apponyi în frunte, ca se se 
p6tă esecuta reformele „liberale" 
ce le-ară pretinde „națiunea".

In situațiunea critică, ce și-a 
creat’o cabinetulă Wekerle cu po
litica sa bisericescă, contra căreia 
s’au pronunțată și bisericele dife
rite, afară de cea reformată ma
ghiară, și națiunile nemaghiare și 
față cu care a luată o posițiune 
hotărîtă oposițională și camera 
magnațiloră, i a venită ună aju
toră neașteptată prin desbinarea 
iscată în sînulă partidei stângei 
estreme.

Scimă că însuși președintele 
partidei independențiloră Carolă 
Eătvos împreună c’ună numără 
însemnată de membri au eșitu din 
sînulă ei, pentru că maioritatea 
acestei partide a refusată de a 
primi necondiționată proiectele de 
de lege bisericesci ale guvernului. 
Ei susținură, că voră rămâne fi
deli principiului „liberalismului" 
și că voră vota pentru proiectele 
de lege bisericesci ale ministeriu- 
lui Wekerle, pe când cei din 1848 
sub conducerea lui Polonyi nu 
voiră să ia acestu angagiamentă, 
puindă mai pe susă oposiția în 
contra guvernului actuală.

Desbinarea în sînulă stângei 
estreme nu s’a putută delătura 
nici după ce a intervenită acuma 
din nou Kossuth, sfătuindă pe ade

renții săi ca să se unescă „căci 
disolvarea partidei nu pdte fi de
câtă păgubitdre intereseloră ni- 
suinței după independență, cărora 
trebue să se subordineze tote ce
lelalte". Eătvos și soți susțină, că 
Kossuth a fostă rău informată de 
cătră cei din maioritate și s’au 
constituită luândă numirea de 
„partidă națională independentă" 
și primindă în programulă loră 
postulate radicale, ca desființarea 
privilegiiloră aristocrației, reforma 
camerei magnațiloră. estinderea 
cea mai mare a dreptului electo
rală, „revisiunea drepturiloră es- 
cesive ale cordnei" ș. a.

Pressa guvernamentală ma
ghiară nu se sfiesce a aduce acum 
cele mai mari elogiuri fracțiunei 
lui Eotvos, luându-o sub patrona- 
giulă ei, pre când pe cei din frac
țiunea lui Polonyi îi declară de 
nisce aliați ai „clericaliloră" și ai 
„reacțiunei".

Fjreșce, că foile oposiționale, 
cari nu consemtă cu acțiunea lui 
Eotvds, suntă fdrte mâniate pe 
guvernamentali, din causa tacticei 
loră, ce-o declară de perversă. 
Ele susțină, că pănă la tdmnă 
partida independențiloră erășl se 
va uni și că atunci va sosi ora 
răfuelei.

Eată stadiulă în care au ajunsă 
încurcătui ile provocate de fata- 
lulă și falsulă „liberalismă", ce se 
liciteză între partidele maghiare. 
Sperămă firmă, că ea numai spre 
întărirea sistemului de față asu- 
pritoră nu va servi.

CRONICA POLITICA.
— 1 (13) Iunie.

Fracțiunea lui Eotwos a stângei es- 
treme îșl va lua numele de „Partida po
porală independentă^. Ea va cere nrmă- 
torele reforme: „Desființarea privilegiu- 
riloră aristocrației, lărgirea fundamentală 
a legei eleotorale, asigurarea curățeniei 

alegerilorO, reforma fundamentală a oa- 
merei magnaților»!, revisuirea drepturilor»! 
esagerate ale Coronei, transformarea bu- 
nnriloră statului în posesiuni mi ol, in
troducerea dărilorO progressive directe !“

*
țfarulfi vienesă „Vaterland“, oou- 

pâudu se într’ună articula de fonda cu 
situațiunea din Boemia, Zio<?> oă Pre
țuia ceho-germană este mortă. Acestă 
constatare a procurată mare satisfaoțiuue 
foiloră Cehiloră tineri și a 'Cehiloră bă
trâni. „Hlas Naroda“ declară, că unu 
nou pauto e posibilă numai pe basa unei 
parități depline naționale și în privința 
limbei în Boemia, Moravia și Silesia. 
„Narodny Listy“ e de părere, că esecu- 
tarea dreptului publică trebue să pre- 
mârgă ori oărei înoereărl de pactare; 
pote aoum ’șl voră deschide și Germanii 
ochii, pentru ca să vedă, că ei au a 
căuta o împăcare cu Cehii in modă di
rectă și cu sinceritate, fără intervențiu- 
nea mimștriloră și a feudaliloră.

Urmărirea comitetului 
centrală.

Dintre clarele din străinătate, 
nL'Independence Belge“ din Bruxella, 
adusese soirea, că membrii Comi
tetului centrală română din Sibiiu, 
cari au fostă trași în judecată, ară 
fi fostă și arestați. In Nr. dela 9 
Iunie a. c. numita fdiă rectifică 
soirea acesta în fruntea revistei 
sale politice, scriindă următorele:

„Nu soim»! încă, deoă urmăririle voră 
avâ, oa resultată, ună procesă. Pentru 
momenta afacerea se află numai în fasa 
instruoțiunei. Este neesactă, că membrii 
Comitetului ară fi fostă deja arestați. 
Ei au fostă rugați numai de a sta la 
disposițiunea justiției. Der e deja prea 
multă, oa o asemenea acusare, să fiă for
mulată contra unoră cetățeni a oărora 
singură crimă este, de-a fi înaintată la 
Coronă nisce plâugerl în cestiunea res
pectării drepturiloră recunoscute, prin 
legea fundamentală, supușiloră români ai 
Coronei Sf. Ștefană. Pănă aouma acestă

FOILETONULUI „GAZ TRANS.U

Din bordei u.
Schiță, de Margareta Moldovauu.

(Fine.)

Nu trecu ună sfertă de dră și âtă 
sosesce preotulă cu cartea și ou patrafi- 
rulă subsuoră. Copiii s’au fostă soulată 
și Cătălina puse bietele straie, ce le 
avea, în renduială. Copiii, cum văcjură 
pe preotă întrândă, se sguliră după 
ușe.

— „Bună dimineța; da cum ești Va- 
silie ?u

Acesta îșl ridica pleopele amorțite 
și ou privire lungă și secă se uita la 
preotă, apoi abia desoleștându-șl fâloile, 
Zise:

— „Râu, domnule părinte — rău de 
totă“.

— „Și cum, ce te d6re?“
— „Totă trupulă, nu mi-lă mai 

simțesch, — ca și când nu ași fi pe 
lume“.

Vocea îi era slăbită și vorbea acam 
rară, rară, totă mai rară.

— „'T’a trece, fătulă meu, fii li
niștită, puneți nădejdea în DumneZeu 
acesta te va mântui de rău".

— „Pentru mine nu mai este scă
pare, domnule părinte — simtă, că mi- 
s’au gătată dilele, și cesulă morții se 
apropie11.

— „Ași, nu desnădăjdui, fătulă 
meu, căci mari și multe suntă minunile 
Domnului. Ș’apoi tu, tu ddr nu ești 
așa bătrână, poți trăi încă, boia asta ț’a 
treoe“.

— „O, Domne! domnule părinte, 
mie nu mi ’i de mine. — căol deoă Dum
nezeu ș’ar pune mila — și m’ar lua, 
mie mi-ar face numai bine,—că, Domne! 
oâtă m’amă chinuită ; der uite ’ml-e de 
nenorociții ăștia de oopii“. Buzele i în
vinețite deja, începură să-i tremure și 
laorimele îi curgeau pe fața uscată, ca 
bobulă.

Preotulă se uita cătră copiii, goli 
oum erau de haine, văZu apoi miseria 
oe’lă îucuujura și inima lui încă i-se 
umplu de jale.

— „Șeii bine, fătulă mău, că Dum- 
ne(ieu ingrijesce de toți. Elfi pdrtă grijă 
la toți omenii în acestă vale a plâDgeri- 

Joră. Să fi mi! numai eu credință și ou 
nădejde în E1Q, și tote se facă bire“.

Vas’lie făcu semnă cătră nevastă 
să iase și să ia și copiii. Cătălina eși cu 
băeții afară, se puse pe scândura, ce era 
bătută pe patru pociumpl lângă ușe, îșl 
astupă fața cu șorțulă și începu să plângă 
amară.

— „Mamă, dă-ml de mâncare, oă 
mi-’i fdme!“ (fiSQ copilul»! oelă mai 
mărișoră, âr după elă începură și cei
lalți a cere pâne.

— „Tăceți, dragii mamii, așteptați 
pănă merge domnulă părinte dela noi, 
că apoi mă ducă la jupănesa Ana și 
oeră o pâne pe lucru11.

Copilulă oelă mai mare, care era 
de nouă ani, înțelese încâtva pe mamă- 
sa, er cei mai mici începură a plânge, 
totă una țiindă, că le este fome.

Plângeau copiii, plângea și mama 
loră. „Plângeți, plângeți —- îșl ougeta 
ea, — că aoușl veți plânge și mai amară, 
când ne voră pune în drurnă și de aici 
din bordeiulă acesta, când vomă sta de- 
gerândă pe drumuri, fără haine și fără 
hrană. 0 Dâmne, Domne! la ce mai 
m’ai lăsată pe lume așa chinuită și nă

căjită“. dise ea cu vooe tare. Iu mo- 
mentulă acela preotulă eși afară.

— „Nu te osândi înaintea lui Dum
nezeu, Cătălină, fătulă meu, oă e păoată !“

— „O, Domne, domnule părinte, 
vădă, că păcătuesoă, dăr oe să facă, 
mai sciu eu de năcăjită, ce Zioă ? Uite, 
plângă copiii de fome și fărâmătură de 
pâne n’am în casă. ErI am lucrată tâtă 
diua la coleotorulă, în camăta birului de 
casă, oare nu l’am plătită, că n’am avută 
de unde. Vasilie e bolnavă de o lună 
și eu abia oâștigă atâta, câtă să nu mu- 
rimă de fome. Ce mă voiu face acum, 
astădl vreau să ceru dela jupânesa Ana 
o pâne pe lucru, dâr mâne, mâne — vai 
amară sdrte am!“ începu a plânge ou 
hohotă.

— „Fii liniștită, fătulă meu; astăZl 
nu poți merge la luoru, căci lui Vasilie 
îi rău de totă, der pentru aoeea vei ave 
mânoare, oăcl DumneZeu e bună și așa 
a rânduită, oă acela oe are, să dea ce
lui ce n’are. Eu voiu trimite de acasă oe 
vă trebuiesce, liniștesoe-te numai și ve- 
Zi-țl de bărbatulă boluavă și de copii“.

Cătălina îșl luă șorțulă de pe față, 
se uita la preotă și cetiudă de pe fața 


