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Nr. 178. Brașovti, Sâmbătă, 14 (26) Augustti 1893.

„Ună cuvânta la situaținne."*)

*) DăTră locă articulului de mai susfi, ce’lă 
primimă dela unii distinsă bărbații politică ro
mânii, privitorii la espunerile d-lui Ales. Mocsonyi 
asupra situațiunei. llă. publicămă întocmai așa 
cum ni s’a trimisă, ca o voce din tabăra nostră 
națională, absținendu-ne dela orl<ce observare din 
parte-ne. — Red.

Am înaintea mea unu impor
tantă articulă, publicată sub titlulă 
de mai susă în „Rumânische Jahr- 
bucher" și în „Gazeta Transilvaniei," 
scrisă și subscrisă de d-lă Alesandru 
Mocsonyi.

In acestă articulă se resumă în- 
trega situațiune a Româniloră din 
Austro-Ungaria, și în modulă său 
de a espuDe actualitatea, precum chiar 
și înlăturarea anomaliiloră, ce esistă 
între cele două poprire eterogene în 
rassă, înse identice în interesele loră 
comune de esistență, autorulă pro
pune chiar și o soluțiune, spre a se 
pute ajunge la o bună înțelegere 
între Unguri și Români și care so
luțiune noue ni-se pare atâtă de fi- 
rescă, atâtă de limpede și atâtă de 
logică, încâtă noi nu putemă decâtă 
sâ declarămă acestă enunțare a d-lui 
Ales. Mocsonyi, ca ună articulu-pro- 
gramu, în ceea ce privesce pe Ro
mânii din Austro-Ungaria relativă 
la dreptele loră cereri, ce le facă 
puterei de stată așezată de Austriac!, 
temporalmente, în mâna aristo-plu- 
tocrației maghiare-jidane din rega- 
tulă ungară.

In adeveră, articululă e scrisă 
cu atâta claritate, sinceritate și con
vingere, încâtă merită rendă cu rendă 
se fiă, în modă consciențiosă, anali- 
sată de publicistica română, care de 
ună timpă încoce pare a se pierde 
în cestiunî mici cțilnice și trecătore, 
în locă de a espune și aprecia gra
vitatea situațiunei, în care se gă- 
sescă Românii în actuala constela- 
țiune politică europenă.

Ei, asemeni scrieri nu potă eși 
decâtă din când în când din mintea 

bărbațiloră preveqetorî și cugetători, 
și din acestă motivă lumea mai pu
țină cunoscetrire în ale intereseloră 
diplomației, ca se nu 4i°em0 al0 
capeteloră încoronate, a numită pe 
asemeni rimenl politici: „bărbați de 
stată", cari conformă proverbului 
italiană: „cosa rara, cosa cara", cu 
câtă se ivescă mai raru în luptele 
militante c|^nice> ou atâtă au o mai 
mare precisiune în fixarea scopului, 
pe care-lă urmărescă și o mai mare 
convingere, că acum seu mai târdiu 
voră reuși a’șl realisa seopulă finală, 
spre care tindă.

Acestă impresiune mi-a făcut’o 
la prima cetire articolulă d-lui Ales. 
Mocsonyi, care, dreptă vorbindă, 
după atâtea clevetiri și berfell de
bitate la adresa sa în 4iaristica ro
mână și streină, d-sa se înalță ca 
ună vultură peste micele sburătrire, 
și anume peste vrăbii, cari nu facă 
decâtă ciripescu, fără a se mai gândi, 
că ce are se aducă 4i°a mâne.

înainte de conferința din Sibiiu 
d-lă Mocsonyi și „Gazeta Transilva
niei" cu toți aderenții srii, erau tam- 
nesam denunțați în lumea largă, că 
ară fi nisce „Români unguriți" ; în
dată atâtă din resultatulă conferenței 
câtă și din articululă d-lui Mocsonyi 
și din enunciațiunile „Gazetei" ve- 
demă, că așa numiții „unguriți" au 
stăruită și stăruescă în modulă celă 
mai energică pentru păstrarea și în
tărirea solidarității partidului naționalii 
românii, în firma convingere, că numai 
în modulă acesta voră pute să facă 
pe adversari se capituleze, adecă se-și 
pună pofta în cuiu, de a maghiarisa pe 
Români.

Numai pentru închegarea acestei 
solidarități, credemu, că rimenii ca- 
lumniați îu „ Voința Națională" au păs
trată cu cea mai mare abnegațiune 
o adencă tăcere, lăsândă ca faptele 
se limpe4escă opinia publică, decă 
autorii pamfleteloră din „Voința Na
țională" au dreptate, seu nu, de a 

păși cu atâta cutezare în a calumnia 
pe asemenea bărbați bine cugetători, 
ca Ales. Mocsonyi și alții, a-i calum
nia, că ară fi trecută în tabera ma
ghiarismului.

Nu voimă pentru a4l să întrămu 
într’o polemică cu rimenl, cari în 
materia de principii și programe 
sară ca țarca în pară, cloncănindă 
din sălci și din arini, că ea ar ave 
pene mai frumrise decâtă alte sbn- 
rătore, pene cari în realitate suntă ne- 
folositrire, și de aceea nu atragă aten
țiunea trecătorului asupra loră. Chiar 
așa n’au atrasă atențiunea publicului 
nici articulii friiei amintite, împodo
biți cu frase grile și sbernriitore, ta- 
xândă, de esemplu, pe cei mai buni 
Români, ca „Români unguriți."

Ună singură spionu, cu numele 
Moldovan Gergely a trasă folrise din 
acei articuli apăruți în „Voința Na
țională", reproducendă în broșura 
sa scrisă în limba maghiară cu tit
lulă „Amețeli politice" trite denunțările 
înșirate în 4isul0 4iara» despre pre
tinse subvențiunl, ce s’ară fi dată 
din România Româniloră transil
văneni.

In fața acestoru calumniări și 
denunțări nimică nu putea fi mai 
oportună decâtă articululă bine cuge- 
tatu ală d-lui Ales. Mocsonyi, care 
în modă consciențiosă și în adeverii, 
politicu sdrobesce pentru totdeuna pe 
clevetitori, fiă Români seu streini.

In scurtă, suntemă deplină în- 
voiți cu cele cuprinse în articululă- 
programă ală d-lui Mocsonyi cu o 
singură obiecțijine, că noi cari ur- 
mărimă cursulă evenimenteloră po
litice mai bine de 25 de ani, sun
temă cam sătui de frase stereotipe 
și deja preausate, cum e frasa din 
acestă articulă,. „că Românii avendă 
interese identice cu Ungurii suntă 
avisați de a’șl da mâna spre a scăpa 
de potopulă slavonă, care amenință 
a îneca pe ambele poprire în Orien- 
tulă Europei".

Acestă frasă, negreșită umplu
tură, ce nu detrage nimicu chinte- 
senței articulului, amă au4it’o ne
curmată dela 1848 și pănă astă4I 
rostindu-se de bărbații de statu ai Ro- 
mâniloru, fără ca Ungurii șefi pusă 
celă mai mică preță pe asemenea 
dragoste siluită. Decă amă fi amenin
țați se perimă, apoi nici frățietatea 
seu pacificarea cu Ungurii nu ne va 
pute scăpa de acestă peire, decâtă 
ună modus vivendi cu Slavii din Orien- 
tulă Europei, și care „modus vivendi" 
culmineză în sistemulă federativii cu 
aceste poprire!

Moldovăn Gergely contra d-lui Mo
csonyi. Foia guvernului „Nemzet" pu
blică unii articula lungă de patru oolone, 
ala lui Moldovăn Gergely, în contra espu- 
nerilorâ d-lui Mocsonyi despre cari se 
vorbesce mai sustt. Acestă artioula e plină 
de invective răutăoirise și absurde vred
nice de rolulă tristă și înjositoră, oe’lă 
jrioă renegatulă Moldovăn Grergely , ou 
atâta nerușinare, în interesulă contra- 
riloră nemului nostru. Nu. mai trebue 
să spunemă, — o&cl se înțelege de sine, 
— că în aoestă nou pamfletă ală unel
tei unguresol suntă ouprinse, îu resumată, 
trite calumniile și denunoiațiunile tioălrise 
la adresa Româniloră, oe le debiteză de ană 
timpă îndelungata în revista sa infectă 
„Ungaria44.

CRONICA POLITICA. .
— 13 (25) Augustă.

Mare supărare în tabăra șovinistă ma
ghiară. „Panslaviștii au învinșii44, strigă ele 
în ooră de jale și de mâhnire. Der unde 
au învinsă „panslaviștii44 ? Și asupra ce ? — 
In Lipto-8zt. Miklos, și în contra limbei ma
ghiare. Etă oasulă : In 23 Augusta s’a ți
nuta în Lipto-Szt, -Miklos adunarea distric
tului biserioei aug ev. în biserica luterană 
de aoolo. După vorbirea de deschidere ,a 
presidentului adunărei, Friderică Bălțile ă 
salutată in limba maghiară pe inspectorulă 
districtuală Szentivăny Marton, apoi totă in 
limba maghiară a anunțată adunărei, oă re-

FOILETONULU „GAZ. TRAN8,44

Consciu de vina sa.
— Novelă criminală de Paul Blumenreich. —

(4) (Urmare).

Administrarea averei sale Wilhelm 
Bolten o încredințase aoelui tînâră advo
cată, care ar fi avută mai mari pretensiunl, 
decâtă densulO, de a moșteni pe bogatulă 
Soberski. Doctoră Dahlmann a refusată ho- 
tărîtă de a primi o altă despăgubire.

„Unohiulă meu soia, ceea ce faoe, 
nu voiesoă să-lă mai năoăjesoă după morte44, 
(jicea tînărulă.

De multe-ori s’a mirată Ella, pentru 
ce tatălă ei nu chiamă pe administratorul^ 
său aoasă în afaoerl private. Ea’lă văcjuse 
numai fugitivă, când venia pentru vre-o 
socotelă său o propunere importantă. Nu
mai astăzi a fosta aprripe de elă. O, ea’lă 
admira, tatălă ei îi datora recunosoința —• 
elă trebuia să-lă învite de sigură Dr. Dahl
mann cunosoea și musics, și atunci putea 
să cânte pe piană ou patru mâni.

Tatălă ei nu-i refusa ușoră o dorință. 
Ce nu ceruse ea dela densulă! Camera ou 
pasări, trăsura, oataraotulă din grădină — tdte 

au fostă făcute la dorința ei. Ceea oe de 
ună timpă încrioe îi făcea mai mare buou- 
riă, era apleoarea ei spre binefaceri. Să-și 
alegă pe stradă vre-ună copilă sdrențosă, 
să-lă ia acasă, să-lă lase să se soalde, să-lă 
îmbrace din capă pănă’u piciore și apoi să 
ducă copilulă la muma lui — aodsta era 
pentru ea o mare plăcere! La tdte aceste, 
tatălă ei îi da bucurosă mijldcele.

Acum de ourendă din întâmplare ’i 
se împlini o dorință, căreia pănă acum ta
tălă ei se opusese în tăcere: ea avea acum 
și ună cățălă — aprope unioa dorință oe i 
mai rămăsese.

Și destulă de ciudata fu ohipulâ cum 
ajunse la aoestă animală drăgălașă.

Neustadt, orașulă ei natală, nu era 
departe de reședință, în oareloouiau ei aoum. 
într’o oră puteai să ajungi cu trenulă și 
Bolten făoea aoolo câte-o mioă visită, pen
tru ca să împodobescă mormintele iubi- 
țiloră săi.

înainte ou câteva tjhe se dusese 
Ella, ou tatălă ei, în trăsurioa loră trasă 
de doi pony, cătră loculă aoela. Mare sen- 
sațiune făcu trăsura, când treou pe pardo- 
sela rea a orașului Neustadt. Pe capră ședea 
Ella ținendă hățurile, er în trăsură ședea 

D. Bolten, care de altmintrelea sta în 
mare vecjA aid, căci de atunci făcuse multe 
pentru orașă.

La reîntoroerea aoasă ună oală oăloâ 
ună câne, oare totă sărea înaintea loră. 
Ella opri trăsura, sări sprintenă josO, pen- 
tru-oa să se uite oa compătimire la oățelă, 
care fugise mîrăindă la o parte.

Inzadară îlă striga și-lă linguși — 
cânele se trase într’ună colță ală zidului. 
Toomai treoea ună lucrătoră, care ounoscea 
pe Bolten. Elă îșl sorise căciula, și oând 
aucji pe Ella strigândâ, oredea că cânele 
e ală ei. Sări într’acolo, apucă tremu- 
rându-lă animală și-lă puse în trăsură.

„Ah, tată, — tată,44 se ruga Ella, 
„aoesta este o întâmplare fericită — tre- 
bue să-mi oumperl cânele! De miiltă do
riana unulă 1“

„Lasă, copilă44, răspunse tatălă, „nici 
nu soiu alâ cui este !u

„O, de câteva 4^e umblă de colo 
pănă colo", di8e luorătorulă, „luați-lă, oăol 
drioă nu, va peri pe drumuri!44

„Te rogă, tată, te rogO !“ — se ruga 
Ella în tonă lingușitori.

Bolten, care mai nainte căutase ună 
bană măruntă, pentru ca să dea ună bao- 

șișă lucrătorului, îi dete acum ună taleră, 
cjicenda : din partea mea fiă — der pe răs
punderea d-tale!4

Și ei luară oânele.
Când Ella istorisi tatălui ei despre 

aoâstă întâmplare, deveni elă seriosă.
„Trebuiai să dai cânele înapoi44, 

cjise elă.
„Acrista voiamă și eu, der d-lă advo- 

oată Dahlmann interveni și mă împedeoâ 
să facă aoesta. Și apoi tu l’ai cumpărată! 
L’ai plătită drir’ aoelui omă, oare ți-l’a 
pusă în trăsură. Cine soie, prite oă domnulă 
de pe stradă a fostă indusă în errire în 
privința oânelui, pe care-la numia Bello.44

Tatălă tresări ușoră.
„Bello—Bello se chiamă cânele?44 es- 

olamâ elo.
Și Muzi se apropia, oând îșl autji nu

mele său oelă veohiu, și da din oridă.
„Bine44, (jise Bolten după o pausă, 

„bine — îlă vomă țină și-lă vomă îngriji 
ou oredință și iubire, pănă la mrirte!44

Ella îlă privi ou mirare. Ea de multă du 
văcjuse pe tatălă ei atâtă de seriosă, oa în 
momentulă aoesta.

** *
„Cerule! — oe ți sa întâmplată, d-le 

Bolten ?“


