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Stare escepțională, în Praga.
Brașovu, 3 Septemvre v.

Lumea politică din întrega mo- 
narchiă austro-ungară este alarmată 
de scirea neașteptată, că pentru Praga 
și jură guvernulu austriacă a sus
pendată pe timpu de unu anu dis- 
posițiuuile articuliloru 12 și 13 ai 
constituției, privitore la dreptulu de 
întrunire și la libertatea cuvântului 
și a pressei. Tot-odată este suspen
dată și activitatea curțiloru cu jurați 
în cerculu judecătorescu alu Pragei. 
Astfelu s’a introdusă pentru Praga 
și împrejurime în t6tă forma așa nu
mita mică stare de asediu.

Pe noi, cești din Ardealu, ne 
surprinde mai puținu, când aucjimu 
de stări escepționale, căci dela 1869 
înedee, noi totQ de asemeni stări 
amu avutu parte, der totuși trebue 
să ne mirămu, că ministeriulQ Taaffe, 
care și a scrisu în programă împă
carea naționalitățiloru, după aprbpe 
14 ani de guvernare, nu scie sâ-și 
mai ajute altfelu, decâtă luându-și 
refugiu la forța brutală prin intro
ducerea de măsuri escepționale.

Nu ne îndoimu, că împăciuirea 
între Germani și Boemi, care nu s’a 
putută realisa pe calea bunei înțe
legeri, prin astfelu de mijlbce ale 
forții va fi și mai puțină realisabilă. 
Totuși trebue se recundBcemă și noi 
ceea ce mărturisesce aeji o fâiă un- 
gurescă, că măsura guvernului Taaffe 
este celă puțină o brutalitate fățișă 
și sinceră și nu se îmbracă în haina 
minciunei, ca brutalitatea guvernului 
ungurescă.

Scimă, că nemulțămirea în sî- 
nulă Cehiloru a ajunsă Ia culme în 
urma necurmateloră șovăiri ale gu
vernului de a satisface postulateloră 
loră. Acâstă adâncă nemulțumire s’a 
dată pe față mai alesă în timpulă 
din urmă printr’ună șiră de mani- 
festațiunl publice, lăsate cu scopă 
de a protesta în contra stăriloru ac
tuale. Massele iritate cehice din 

Praga au demonstrată și cu oca- 
siunea cțilei nascerei Majestății Sale, 
ceea ce a produsă multă sânge rău 
în Viena, așa că se crede, că aceste 
demonstrațiunl au dată îndemnulu la 
introducerea stării escepționale.

Faptă este, că ministeriulă a 
luată hotărîrea pentru acestă pasă 
la 22 Augustă și ordonanțele din 
cestiune portă data de 12 Septem- 
,vre. Acesta $i era aniversarea pu
blicării acelui rescriptă regescă, prin 
care, la 1871, s’a fostă promisă Boe- 
milorăt încoronarea pe temeiulă cu
noscutelor ă „articole fundamentale1', 
stabilite sub scurta guvernare a mi- 
nisteriului Hohenwart. Cehii tineri se 
hotărîseră a face manifestațiuni pen
tru dreptulă publică alu Boemiei, 
serbândă acestă aniversare. întruni
rile intenționate însă au fostă oprite 
de organele poliției și cei adunați 
în presăra acelei fură împrăș-
tiațl cu forța. In Praga, unde Cehii 
tineri se adunaseră la ună banchetă, 
s’a produsă mare turburare prin in- 
tervenirea poliției și n’a lipsită multă 
ca se se îneaere poporulu cu orga
nele siguranței publice.

Firesce, că măsura guvernului 
Taaffe a produsă iritațiune nespusă 
în Praga. Cea dintâiu urmare a pro
clamării stării escepționale a fostă, 
că s’a sistată activitatea tuturoră 
cluburiloră cehice în Praga și s’a 
interejisă aparițiunea a trei foi ce
hice, dintre cari una a studențiloră. 
„Narodny Listy“, „Czas“ și alte câ
teva 4iare suntă puse sub censură 
și trei 6re înainte de aparițiune tre
bue să fiă revăzute de autoritate. 
Cehii tineri suntă deciși a continua 
lupta și tote foile cehice, cari suntă 
oprite de a apare în Praga, voră să 
se mute în alte orașe, unde nu e 
stare escepțională; er „Narodny 
Listy“ vre să se mute la Briin.

In tabăra germană, în cea ma
ghiară și în parte în cea polonă, 
măsurile guvernului Taaffe suntă sa
lutate cu satisfacțiune. Ințelegemu 

acesta, der cei ce se bucură ar tre
bui să se gândescă la „acji mie, 
mâne ție!“

Pavelă, Pituk și Vaszary. — Nu pu- 
teamă și nu vreamă să oredemă ceea ce s’a- 
nunțase despre cererea Episcopului Pavelă 
de a se ordona contra lui oea mai striotă 
ceroetare disciplinară din pricina aousațiu- 
niloră unui nimenea — care se numesce 
Pituk. Ne buourasemă când o fdiă ungu- 
resoă a desmințită acestă scire. Din neno. 
ro oire însă ea se adeveresce și etă, că 
stămă față cu monstruositatea monstruosi- 
tățiiloră : Episoopulă Pavela oa aou8atOf 
Pituk ca sousatoră și primatele Vaszary oa 
arbitru care are săjudeoe, decă Episoopulă 
românesca e vinovata ori nu! Ce mai vreți?

Ddr dtă oe cetimâ în organulă gu
vernului nNemzet:u

Episoopulă gr. cat, dela Oradea-mare, 
Michailu Pavelă, când a primită ounosoință 
despre învinuirile, ce le ridioă în contra 
lui preotulă Pituk și despre comentariile, 
oe le-a făoutfi pressa asupra acestoră învi
nuiri, a adresata cătră ministrulă Carol 
Hieronymi o hârtiă, în oare deolară, că nu 
pote să supdrte învinuirea de „trădare de 
patriă44, de aceea rogă pe guverna de a 
ordona în ooncra lui strictă cercetare dis
ciplinară. In urma aoestei cereri, guvernulă 
în considerarea situațiunei, în oare se află 
episoopulă Pavela, în urma învinuirilor^ 
rădicate în contra lui, a rugată, cu oon- 
simțăroentulă ministrului de oulte Albin 
Csăky, pe primatele Vaszary, de a duce în 
îndeplinire oercetarea, care a cerut’o Epis- 
oopulă Pavelă însuși, și elă (guvernula) a 
trimisa totodată primatelui cele două scri
sori de acusațiune înaintate de Pituk (Cui? 
guvernului? — Red. Graz.) Primatele, pe 
oare atâtă nepreocuparea sa în afaoerl de 
administrația biserioescă, oâtă și patriotis- 
mulă său sinceră, senosă și marea sa au
toritate biserioesoă și lumesoă, îlă face să 
apară ea personalitatea cea mai aptă pen
tru acestă funoțiune de încredere, a pri
mită buourosă funcțiunea, oe ’i s’a încredin
țată. Episoopulă Pavelă a presentată, ou 
scopă de a fi folosită in oursulă cercetării, 
o declarația, cuprincjendă mai multe coli, 

în oare răspunde din punotă în nunctă la 
acusațiunile oe se ridioă în oontra lui. Pri
matele va presents în cailele acestea rapor- 
tulă său asupra resultatului ceroetărei. 
Atunol aoestă afaoere, oare a produsă o 
sensațiă atâtă de penibilă și o iritațiune 
atâtă de mare, în multe privințe în ohipulă 
oelă mai nemotivată esagerată, se va înfă
țișa în lumina ei adevărată înaintea opi- 
niunei publioe, oare aouma îșl va pute forma 
o judecată clară asupra întregei afaceri.

Procesulti de presă alti „Tribunei'1.
Clușiu, 14 Septemvre n. 1893.

(Raportă specială al ii „Gaz. Trans.“)

Disoursulă proourorului, pe care Vi 
l’am sohițată erl, a produsă la publioulă 
maghiară repețite manifestațiuni de apro
bare, ou tdte oă, bietulă, nu s’a distinsă 
absolută de looă niol oa inteligență, niol 
ca oratoriă, ba ici colo îlă oompătimiau chiar 
pentru sărăoia de spiră și maniera cu oare 
a escelată și de rendulă acesta. Compăti
mirea ndstră, a Româniloră, se potența la 
gândulă, că elă, — oum însuși a spus’o — 
e de origine română, der ou sufletulă a 
treoută deja de multă prin muntele Eleo- 
nului renegatismului și astfelă nu i a mai 
rămasă, decâtă să-și sohimbe și numele. 
Păcată, oă n’a făout’o pănă aoum.

După pledoaria proourorului vorbesoe 
pentru aousatulă Balteșă:

Apărătorulă Dr. Miloș Stefanovicl. 
Intre vii aolamațiunl ale publioului română 
asistentă, d-lă Dr. Stefanovicl sdrobesce ou 
multă efectă aserțiunea obrasnică a aousa- 
torului publioă, oă adeoă unii dintre pu
bliciștii români faoă agitațiuni numai oa 
să-și câștige pâue. Elă deolară, oă îi tre
bue omului multă ouragiu, pentru-ca să se 
pdtă opune ourentului domnitoră, oăols’ar 
espune judeoății publioe. D lă apără- 
rătorulă negă, oă artioululă incriminată 
ar fi fostă publicată ou soopă de-a agita 
la ură pe Români contra națiunei maghiare. 
Artioululă se provdoă mai multă la trecută 
și constatată, oa faptă, oă jobagii români 
au fost traotațl tirană și barbară în timpurile 
feudalismului maghiară. Răscdla lui Dozsa 
a urmată în urma acestoră asupriri neome-
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Puterea vindecător© a 
credinței.

Multe s’au vorbită și scrisă despre 
efeotulă miraoulosă ce-lă are credința asu
pra vindecării diferiteloră bole trupesol. 
Etă ce sorie în privința acăsta renumitulă 
profesoră franceeă Charcot, care a murită 
în Augustă anulă ourentă la Parisă:

Influența vindecătdre a oredinței, de 
sigură, că intereseză pe toți medicii, căci 
singura chiămare a artei medicale este, de-a 
vindeca pe bolnavă, er datoria medioului 
este, de a cerca și folosi tdte mijldoele, 
dela oarl spereză resultată.

Credința este medioamentă ideală, 
de dre-ce une-orl vindecă chiar și atunol, 
când celelalte medicamente n’au folosită 
nimică. Din causa acesta de ani de-arendulă 
mă ooupă ou mecanismulă puterii de vin
decare a oredinței.

Pentru ca să putemă vindeca pe oi- 
neva prin așa cj*sa „minune14, suntă de 
lipsă doi faotorl. Prima condiția este starea 

escepțională spirituală a bolnavului, încre
derea lui, ușoră orecjămentulă său și marea 
lui inolinare spre sugestiune ; a doua con
diția este o bdlă hotărîtă. Imperiulă pu
terii vindecătdre a oredinței e reetrînaă în
tre limite fdrte strimte; ea n’ajută decâtă 
la bolele, pentru a oăroră vindecare nu e 
de lipsă altă înriurință deoâtă aoeea, ce-o 
eserceză spiritulă asupra corpului. Nici 
odată puterea vindecătdre a credinței nu 
pote depăși aceste limite. Și nicl-odată n’am 
anejită, ca ună picioră amputată să fi ores- 
cută la looă în urma unei „minuni44, der 
dimpotrivă se potă aucji ou miile cașuri, 
când în urma unei „minuni44 s’a vindecată 
cutare organismă știrbită ală trupului. 
Omeni fidedemnl și specialiști au stabilită 
și aoeea, oă credința a vindeoată umflături 
și rane deschise. Eu oonsideră de corecte 
aoeste observațiunl, der de altă parte sus
țină, oă afecțiunile acestea n’au fostă atunol 
condiționate organică, ci succesulă loră 
este a-se mulțumi totă numai unei înohi- 
puirl. Odată vindecarea sgâroiuriloră se nu- 
mia „minune14, pe oare o prioinuesce ore- 
dința. Astăcjl deja scimă, că astfelă de stări 
suntă mare parte de natură isterică și prin 

urmare cade de sine luorarea supranaturală 
a „minunei14.

Credința nu influințeză îndată din 
tdtă puterea ei. Oare-care bolnavă aude 
că la cutare looă de peregrinagiu se în
tâmplă vindeoărl miraouldse. Bolnavulă nu
mai în oasurl fdrte rari va merge aoolo. 
Elă îșl pune înaintea realisării intenției 
sale totă felulă de greutăți și piedeol, nu
mai oa să nu peregrineze îndată. Sohila- 
vului seu sohiopului îi oade grea călătoria 
ohiar și atunol, oând se află în împrejurări 
materiale bune. La înoepută ascultă părerea 
coloră din jurulă lui și e ouriosă să scie 
oâtă se pdte mai multe amănunte despre 
vindecările miraculdse, oarl se întâmplă la 
loourile de peregrinagiu. Decă medioulă 
contrazice dorinței bolnavului, seu a coloră 
oe-lă îuouDjură, atunol aoesta nu face de
oâtă să înrădăoineze credința bolnavului în 
vindecarea miraoulosă. Atunol urmâză pe 
înoetulă la bolnavă dispoziția, oare-i face 
totă mai agreabilă influința ce-o are pu
terea de vindecare a credinței. Bolnavulă 
nu se mai gândesce la alt-oeva deoâtă la 
peregrinagiu. Cei săraci umblă dela casă la 
casă după milă și eprigină, oa să aibă din 

ce să-și aoopere oheltueliie călătoriei. Cei 
avuțl împartă cu mână largă milă, oa prin 
faoerea luru de bine să câștige îndurarea 
lui Dumnecjeu. Cu toții se înțelege, imploră 
fierbinte vindecarea. Intre astfelă de îm
prejurări starea psihioă influințeză fdrte 
multă starea trupesoă. In fine bolnavulă 
plâoă la drumă. Torturată trupesoe, ajunge 
la destinația în modă fdrte însămnată in- 
olinată spiritualioesoe spre sugestiune. 
Barwel cjioe: „Decă în sufletulă bolnavului 
e neolătită oredința în vindecare, elă se 
vindeoă44. Acum se spală în isvorulă sfântă, 
apoi se rdgă erășl ou evlavia; începe a 
lucra și influința disposițiuniloră biserioesol 
făcute anume pentru a înrîuri asupra sim- 
țăminteloră—și „minunea44 se întâmplă.

Am ajunsă aoum la întrebarea, oă de 
oe felă de bolnavă se pfinde mai ușoră ast
felă de „minune44 ?

Din vdeurile de multă dispărute ni-au 
rămasă câteva ohipurl, oarl representă vin
decări fdrte miraculdse. Bolnavii suferiau 
mai alesă de sgârciurl. Este iertată ddră a 
presupune, oă aoeste sgâroiurl erau de na
tură histerioă! In veoulă XIII mormentulă 
S-tului Ladislaa era looă de peregrinagiu 


