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Nu voimu se cercetămu acj! întru 
câtu se pâte susține ori nu tesa, că 
pe câtu timpii într’unu statO esistă 
deosebire de limbă, de confesiune, 
de tradițiuni, de moravuri, de țeluri 
de vieță, de partide naționale — unu 
statu națională unitară e nereali- 
sabilfi.

Atâta vedemu, că conviețuirea 
poporeloră de diferite limbi aduce 
cu sine lupte și rivalități, resboiu 
interiorii pentru predomnire, acapa
rarea puterii în statu, pentru înmul
țire și întărire.

Motivele, interesele și mijldcele 
antagonismului acestuia suntă de 
multe feliuri. Nici-odată inse n’amfi 
văcjut0 resboiu priinciosti prin su
primare violentă, căci acesta duce 
la resistență.

Statulu ungară cuprinde în sine 
mai multe naționalități, recunoscute 
ca individualități superidre prin art. 
de lege 44 din 1868.

Chiar § 1 ală legei de uniune 
ițice, că se sisteză privilegiile, ce 
le-a avutu o naționalitate cu eschi- 
derea celeilalte și se asigură egala 
îndreptățire civilă și politică a na- 
ționalitățilorO. Așader recunâsce co
lectivități naționale.

Legile de instrucțiune asemenea 
admitu desvoltarea capitalului spiri
tuală națională, pe calea societară.

Chiar când cu petractarea co
dului penală a susținută redactorulă 
lui, că §-ulă 17b nu are de scopu a 
scuti numai naționalitatea maghiară, 
ci tote naționalitățile din țeră în contra 
ațițăriloră unei alte naționalități.

Esprjasa recundscere a organi-

*) Dămă iocă ou plăoere acestui ar
ticula, oe l’amă primita dela ună stimata 
amică și soții de prinoipii; în elfl s’atingă 
cestiuDl forte importante, ee trebuescă te
meinica disoutate și bine luminate din tote 
punctele de vedere. Red. 

sării politice pe basa principiului 
națională se cuprinde în § 104 alu 
legei electorale, care admite lupta 
pe terenulu politică a partideloru de 
orl-ce colorită și principri.

Când prin urmare delegații ale- 
getoriloru români s’au organisatu în 
partidă națională, ei s’au folosită 
numai de ună dreptă publică garan
tată prin lege și n’are nici celă mai 
mică temeiu învinuirea adversariloră, 
cumcă delegații alegetoriloră români 
facă politică pe socotela propriă, fără 
principii și fără mandată, căci ei au 
fostă aleși pretutindenea de alegă
torii români, deși ce i dreptă, pe 
basa unei legi electorale, pentru a 
cărei modificare lucreză cu toții din 
răsputeri, căci e nedreptă și asu- 
pritâre.

Prima consecuență a conferen- 
ței ultime este espresiunea recunos- 
cerei partidei nostre naționale din par
tea tuturoru, căci din tabăra adver
sară nici o voce nu s’a aurită, care 
ar fi atacată constituirea partidei. 
Din contră se recunosce în genere, 
că și poporulu română țărână e an
gajată în lupta politică și stă pe 
lângă inteligență.

De acestă ^ecunoscere dealtmin- 
trelea n’are lipsă partida ndstră, 
căci constatarea și lucrarea ei este 
basată pe lege și ea lucreză în 
alcătuirea sa -compactă de acji, 
deja de 13 ani, recunoscută fiindă 
chiar de guvernă și de organele lui.

Altă consecuență este lucrarea 
unitară a partidei.

Este o tesă simplă, că legile 
statului potă fi obiectă de contro
versă, potă fi discutate și combă
tute fără ca acesta să învălve vre- 
unu delictă seu crimă.

Partida națională română a re
clamată pe calea petițiunei și a gra- 
vamineloru aspirațiunile și dreptu
rile poporului română, fără de a 
trece peste cadrulă legalității și a 

făcută controversă starea actuală a 
unoră instituțiuni rele și asupritâre.

Partida națională română a fostă 
în clară cu estensiunea valabilității 
legiloră esistente, der a sciută și 
scie, că ea are dreptă a le supune 
unei critice formale, precum a 
sciută, că valârea și aplicabilitatea 
unei legi, pănă ce nu e revocată, e 
nedisputabilă.

Der și aceea o scie partida nos- 
tră, că legile au să fiă acomodate 
cerințeloră poporațiunei și că atunci, 
când ea a tăcută pași pentru modi
ficarea aceloră legi, despre cari e 
convinsă, că suntă păgubitdre națio
nalității române, s’a folosită de ună 
dreptă constituțională, nepunibilă.

Nu este Română care să nu sus
țină partea faptică a Memorandului, 
ce nu numai că arată gravaminele 
faptice causate prin măsuri ale re
gimului și prin legi asupritâre, cari, 
după espunerea partidei, trebuiescă 
modificate pe basa principiului ega
lității politice, der arată peste acesta 
că suntă legi, cari nu se aplică.

Chiar Maghiarii se laudă, că 
dreptulă de petițiune este basată pe 
disposițiunile cuprinse în bulla aurea, 
că prin urmare este forte vechiu.

Când dăr organulă esecutivu ală 
partidei și-a dată semă despre îm
plinirea mandatului specială primită 
dela conierența generală din Ianua
rie 1892, a trebuită să se pronunțe 
negreșită întrega partidă asupra ese- 
cutării acestui mandată. A și sciută 
partida despre ce e vorba, de aceea 
s’a și presentatu la conferență în 
numără neașteptată de mare, ceea 
ce dovedesce. dreptă a 3-a conse
cuență, conlucrarea conștientă a popo
rului cu inteligența sa pentru consolida
rea partidei.

A 4-a consecuență este dovada 
de rară disciplină națională, ce s’a ma
nifestată cu ocasiunea conierenței 
trecute în sînulă partidei, căci deși 
mai alesă cu privire la părțile sub

iective și la modalități mulțl au 
avută părerile loră deosebite și mo
tivate în cestiunea memorandului,, 
totuși nu s’a făcută nici o ruptură 
în partidă.

Din contră întrega partidă a 
votată unanimă proiectulu de reso- 
luțiune susțiindă programulu națio
nală în tâte punctele lui, conside- 
rândă Memorandulu în cele faptice 
dreptă ună mijlocă legală de apă
rare a naționalității române, care 
și-a văcțută atacate mai multe drep
turi fundamentale, naționale și po
litice.

Ultima consecuență este anga
jam entulă partidei pentru o lucrare 
solidară pentru realisarea programului 
națională, acomodându-se întru tâte 
cerințeloră și dreptului modernă, 
folosindu-se în lupta internă de tâte 
mijldcele pacinice admise în validi- 
tarea și reclamarea drepturiloră na
ționale individuale, și elective.

Zadarnice suntă der tâte învi
nuirile și recriminările din partea 
ori și cui. Dimpotrivă să învețe cine 
vrea, că Românii suntă ac|I îu clară 
cu competința partidei loră naționale, 
suntu în clară cu conceptele statului 
și ale societății și sciu să fiă solidari 
și decă e de lipsă sciu lucra chiar 
cu abnegare, când interesele cele 
mari ale consolidării naționale pre
tindă dela ei abnegare.

Reasumându resultatulă confe- 
renței ultime, constatămu, ca ună 
adeverii, ce nu se pote nega, că în- 
tregulu poporă românescu, tdte pă
turile lui se sciu organisate într'o 
partidă și solidară, precum au luată 
hotărîrile, voiescă să și lupte.

CKON1CA POLITICA.
— 26 Iulie.

Piarulâ guvernamentalii „Nemzetu scrie 
una prima articula despre „Dacoromânii și 
foile rusesci", în care reflectând a la unele 
considerațiuni făcute de o fbiă rusesoă din 
incidentula conferenței dela Sibiiu, ÎDtrebă

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.“

Epistole cătră unu amicii.
I.

Iubite Amice! Te vei mira, că nu ți-am 
scrisfl de atâta vreme și vei gândi: trebue, 
că am treouta prin o mare schimbare de 
atunci, de câuda nu te lăsamU să așteptl 
la răspunsă nici măcară o 6ră...

Da, iubitula meu, de atunol au treouta 
peste mine multe valuri. UnO naturelă în
clinată spre pesimismd, cum e ala meu, se 
disgustă ușora de prosa vieții și am lipsă 
de tote forțele mele, oa să nu mă oufunda 
în apatia totală.

Cum trăesca eu oa Româna într’o lume 
de străini? — D’apoi când mai bine, când 
mai rău. De ună timpă înebee mai multa 
rău, decâta bine.

Ți-am fosta sorisa odată, că înoeroa- 
serna să dau instrucții din limba română. 
Der aiol nu vre nimeni să învețe românesce. 
Tdte încercările au rămasa zadarnice. Și 
spunendu-țl sincera, nici nu m’am mirata 
de acesta, oăol cunoscă fdrte mulțl Români 
și Românce, acasă la noi, cari nu sciu ro

mânesce și nici nu-șl dau silința să învețe, 
pentru-că văda, că „și fără de ea potă trăi“. 
Apoi sunta și mai mulțl de aoeia pe la noi, 
cari nu sciu decâta puțina românesce și 
vorbescă forte rara, pbte numai cu servi
torii — în conversațiunea familiară dom- 
nesce vr’o limbă „cultă". Și nici la aoeștia 
nu li-se roșesoe obrazula de rușine, căci 
sooietatea ndstră, — câtă avemă — e fdrte 
„tolerantă" și nu-i prea încarcă ou odiula 
său. Mai lăsăma să trăescă fiă-care „d son 
gout'1, seu cum <j>oea Friderioa cela mare: 
„Jedermann nach seiner Fa^on". Apoi să 
ascepțl dela străini să ți învețe limba?...

Pe la 1650, când în familiile germane 
se vorbia atâta frunțuzesce, striga Mosche- 
rosch în urechile ccmpatrioțilcră săi: „Care 
„animală irațională îșl sohimbă graiulă și 
„vocea de dragulă oeluialaltO ? Au văcjut’ațî 
„pote pisioa lătrânda pentru hatirulă cânelui, 
„ori cânele mieunândă de draguld pisicei ? 
„Dăr Datura solidă a Germanului nu stă în 
„altă raportă cu cea ușorateoă a Velșului, 
„decâta cânele cu pisica, și voi totuși mai 
„iraționali, decâta dobitdoele, ii imitați limba. 
„Vucjut’ațI vr’o pasere, oare mugesoe, ori o 
„vacă, care șueră și cântă, și voi ou tote 
„acestea nu vă luațl în apărare limba. în

„patria vostră străbuDă. Fiă-vă rușine!"*)
Eu credă, că și noi amă ave lipsă de 

ună Moscherosch, oare ou esemple de 
aoeste drastice să scuture din letargia loră 
pe toți acei nemernici ceri înoă și astăcfl 
suntă mai pe josa de animalele iraționele...

Ună singura Ndmța am aflată aici, 
care ni-a învățată limba perfeotO. Der 
acesta n’avea lipsă de instructoră, o învă
țase din gramatică și, te asigură, o pro
nunța mai bine decâta multe preotese ro
mâne. Era ună tînără litografă, băiată fdrte 
inteligentă, dintr'o familiă bună, care vrea 
să trâcă în România. Păoată, că s’a dată 
beției și nu sciu ce s’a întâmplată cu ela 
mai departe.

Profesorulă V. aucjise, că soiu ungu- 
resce. și-mi spuse să mergă la oontele S. 
care are lipsă de ună tînără, oare soie 
limba acbsta. M’am dusă. Bătrânulă conte 
avea ună spirită vioiu și se interesa de 
tdte, der era slăbită la vedere, nu putea ceti 
decât cu lupa.—N’ai ave voiă, domnule, să 
vii câte pe o dră la cli să-mi oetesol dintr’o 
fdiă?... 0 dră la <ji nu-i multă și oontele 

e bogată, gândeamă eu, de oe să nu? — 
Și oe ai cere pentru oetenelă? — Asta o 
lasă la ohibzuela d tale, d-le conte. — Așa- 
deră suntemă învoițl !

Și umblamă în tdte cjilele la oonte. 
’I cetiamă dintr’o fdiă ungurescă dela arti- 
oulii de fonda încependă, pănă la prețurile 
oerealeloră și a porciloră din Steinbruoh. 
Nu lăsamă afară niol tragerea losuriloră. 
Ocupațiunea acesta dura în fiă-oare di 
oâte 2 bre.

Oontele era de totă amabilă, îmi oferea 
o cafea negră și câte-o țigară în fîă-oare 
4]> apoi îșl oomandâ o gramatică română 
și-mi proourâ ocasiunea plăoută de a da 
instrucția din limba română. Der cu ună 
discipulă de 80 ani nu poți face progrese 
mari. Mai departe de binețele cele mai 
usitate: „Bună efiua!", „Cum te afli?" etc. 
n’am ajunsă.

Intr’aceea trecu o lună și sosi multă 
așteptata ji de gage. Oontele îșl bagă mâna 
în busunară și-mi dă, dreptă onorară pen
tru ostenelele mele, o hârtiă de 10, di cjeoe 
florenl, pe oare mi-o întinse ou cuvintele: 
„Ca se-ți fiă de puțină ajutoră!“ Va să cjioă 
elă oredea înoă, că Jmă oinstesoe! Mi-se 
sui sângele în obrază de atâta impertinență, .


