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tituescu marea majoritate a locuito- 
riloră din Ungaria și Transilvania, 
se îngrozescu de aceste legi codifi
cate directă în contra loră cu scopă 
de uiaghiarisare. Șoimii că naționa
litățile au protesțatu în contra aces- 
toră legi în nenumărate adunări po
porale.

Este, cu tote aceste, mai multă 
ca verisimilă, că guvernulă, ajutată 
de ienicerii fabricați în oficinele e- 
piscopatului, va învinge cu proiec
tele sale de lege bisericesci politice.

Atunci episcopii voră pute face 
cu tbtă tigna reflesiuni despre aceea, 
cum ei înșiși au dată coda la secu
rea, ce se împlântă ac|i în arborele 
influenții și a puterii loru eclesias- 
tice. Se-n scotă deră acum de acolo, 
decă potă.

Situația în Serbia.
In Serbia stările politice interne de

vină din di în di totă mai critice și mai 
încurcate. Tote scirile, ce sosescă din Bel
grade, ne' spună, că situația e nesuporta
bilă. Ea este nesuportabilă și pentru rege 
și pentru guvernă, ba chiar pentru însăși 
partida radicală dela putere. Pentru țeră 
însă ea a devenită chinuitâre, așa că Serbia 
stă pe marginea bancrutului politică, finan
ciară și de stată.

Bietulă rege Alesandru, în verstă abia 
de 17 ani, stă aprdpe de totă părăsită în 
Conaculă său. Singurulă lui radimă este 
aventuriosulă său părinte din depărtare și — 
sabia. Și radimulă ultimă va fi pentru elă 
celă mai sigură, la care va recurge de 
bună semă în momentulă, când nu va sci, 
ce să mai facă. Acesta se pote deduce din 
mișcările de trupe, ce se facă de câteva 
dile în Serbia.

Nici guvernulă nu stă mai strălucită. 
In rege are ună sprijină problematică, în 
Scupștină nu se bucură de absoluta încre
dere a maiorității radicale, și deja de trei 
ori a fostă desavuată pănă acum într’ună 
timpă de aprope numai două săptămâni, 
împrejurarea, că ministeriulă G-ruicI guver- 
neză fără maioritate, ba chiar fără partidă, 
nu dovedesce altceva, decâtă, -că întocmai 
ca regele Alesandru se radimă și elă pe 
sabiă.

Nu mai puțină însă îșl simte clăti
nată posiția și partida radicală. Radicalii 
au, ce-i dreptă, maioritate în Scupștină și 
am pută dice, că și grosulă națiunei ser- 
besci s’a înrolată sub stindardulă loră. Par
tida acăsta dâră are basă josă la poporă, 
în susă însă nu pote să-și câștige încre
derea necesară nici față cu scopulă, nici 
față cu misiunea ei. Ș’apoi cine nu scie, 
că adl guvernele nu suntă capabile de a 
se susține fără voința monarchiloră, cari 
prea adeseori uită și ignoreză dorințele și 
postulatele poporului.

Când încă erau la putere liberalii, par
tida radicală înainte de ultimele alegeri a 
câștigată voturile alegătoriloră prin pro; 
misiunea, că va casscC dările. Promisiunea 
acăsta au și împlinit’o, celă puțină în acele 
cercuri electorale, cari suntă representate 
prin PasicI, CaticI, TajsicI etc. Casarea a- 
cesta a dării făcendu-se numai în provin
cia, pe locuitorii orașeloră au venită sar
cini îndoite. împrejurarea acăsta nu numai 
că a provocată o justă nemulțumire între 
poporația dela orașe, der a dusă Serbia 
la marginea unui bancrută financiară. 0

foiă liberală din Belgradă scriea dilele a 
cestea, că prin acestă cassare arbitrară Ser
bia a pierdută nu mai puțină de 30 mi- 
lione franci. In urma acestui regimîi 
financiară rău calculată, lucrurile au ajunsă 
acolo, că funcționarii statului și soldații nu-șî 
primescă Ufa de câteva luni de dilc, din 
simpla causă că tesaurulă țării e secată, 
însuși regele Alexandru trăesce în lipsă, 
neputendă încassa pe deplină lista civilă.

In situația acesta dificilă, partida radicală 
încă îșl caută sprijinulă în arme. Ea vrea 
să înarmeze miliția, der pe cum se spune, 
regele nu-și va da învoirea; va să dică se 
va hotări în curendă sortea dinastiei și a 
partidei radicale, și aprope nu mai încape 
îndoială, că părțile interesate vor resolva 
acestă cestiune, totă numai prin armă.

Pericululă isbucnirei unui eataclismă 
internă, și prin acesta isbucnirea conflagra- 
țiunei generale, a pusă pe gânduri pe pu
terile vecine Serbiei. Agentulă diplomatică 
austro-ungară din Belgradă, br. Thdmmcl 
și Tcffik bey, representantulă Turciei, au 
atrasă deja atențiunea ministrului serbescă 
de răsboiu, Andra Nicolici, la pericolele, ce 
se potă nasce din greșela, decă Scupștină 
ar primi proiectulă de lege referitoră la 
înarmarea miliției. Amendoi representanții 
numiteloră puteri au pusă în vedere minis
trului serbescă complicațiuni!e internaționale, 
cari cu forță iresistibilă se voră nasce din- 
tr’ună ast-felă de votă ală ^cupștinei, de- 
clarândă totodată și aceea, că decă totuși 
guvernulă serbescă n’ar renunța la ună ast
felă pe pasă, statele numite vorii recurge la 
mijloce de retorsiune.

Etă pe scurtă situațiunea destulă de 
gravă și seriosă a regatului serbescă.

calvioă, a căreia poporeni suntu di- 
regătorii. Unu pătraru de veacu a 
fostu de ajunsu ca indiviepi conscii 
de sine și iubitori de legea și națio
nalitatea loru se fiă alungați și es- 
chiși de pe tote terenele vieții publice 
și înlocuiți cu de aceia, cari sed.au 
ca instrumente drbe ale șovinismului 
inaugurată.

Ajungendu acestu șovinismu la 
putere cu ajutorulu ieniceriloru, fa
bricați mai mare parte în oficinele 
episcopatului catolică, și cu con- 
cursulu greco-orientaliloră, acuma nu 
multă îi pasă de ei, ci s’a apucată 
se scdtă din mânile loru puterea, 
er spre acestă scopu a inventată le
gile politice-bisericescl.

Acuma deră e acuma. Episco- 
patulu catolică strîmtorată ține la 
conferențe în Budapesta, redigeză la 
circulare pastorale, ba a hotărîtă o 
mare adunare regnicolară de protes
tare a catoliciloră în contra proiec- 
teloră guvernului pe epua de 16 Ia
nuarie st. n. 1894.

E mare zăpăcela episcopatului 
și cu cestiunea Congruei și a auto
nomiei, și e lucru minunată cum 
acestu episcopate milenară, atâtă 
de puternică, măgulită apoi și 
condescendentă, încă n’a putută 
seu n’a voită a-șl elupta auto
nomia sa, pre cândă Calvinii, dîrjl 
cum sunt, și-au sciutu închega o 
autonomiă, ună regulamentă puter 
nică, avendă în frunte t e Tisza Kal
man, ca pe unu „Iupiter tonans“, 
care face de rușine totu episcopa- 
tulă cu legile bisericesci-politice de 
colorită calvinescă.

Așa o patu însă cei ce prin 
serviîismulă loră ajută acelora, cari 
revnindă la putere falsifică adeverulă 
afîrmându Ungaria ca ună stătu na
țională maghiară.

Ună mijlocă puternică pentru 
ca căpeteniile ostei ieniceriloru șo- 
viniștl, cari odată desbrăcațl de celă 
mai delicată simțu națională devină 
elastici spre ori-ce fapte în contra 
consciinței curate, se ajungă la cul
mea puterii, suntu legile bisericesci 
politice, cari deodată prevedă crea
rea unora posturi, în cari familiile 
ieniceresci voră afla aplicațiune și 
adăpostu.

Cu-o astfelă de tabără râvni- 
tdre la putere și câștigă cu greu va 
pută da peptu episcopatulă pănă 
acuma atâta de servilă.

Legile bisericesci-politice voră 
fi votate de camera deputațiloră, pe 
lângă tătă oposițiunea și rățoirea 
episcopiloră catolici și tocmai crea 
turele loru șoviniste le voră vota, 
eră de cumva B*ar întâmpla se cadă 
în camera magnațiloră, acesta nu 
va se fiă de dragulu episcopatului, der 
nici din convingere, ci numai din 
invidiă de putere, pentru-că „figulus 
figulum odit“.

Cine vrea se se convingă des
pre falsitatea politicei șovinismului 
maghiară, n'are decâtă se cunăscă 
opiniunea publică din regatulă s-lui 
Ștefană față de proiectele de lege 
bisericesci-politice. Poporațiunea ru
rală peste totu, încă și Calvinii suntu 
contra loră. Naționalitățile, cari cons-
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Episcopatului catolico
și proiectele de lege bisericesci-politice.

(p) JeraticulO e la unghiă. E 
prea incomodă arsura pentru dege
tele episcopatului catolică. Proiec
tele delege bisericejcT-politice suntu 
cam arejetore. Insă cine s’a arătatu 
mai dibaciu în a scdte castanele din 
spuză, spre folosuld șovinismului ji- 
dano maghiară, decâtu tocmai epis- 
copatulu catolică ?

E unu tavoru mare, mai alesu 
în Ungaria, episcopia. Apoi din prin- 
cipiulu „do ut des“, aceste capete 
unse s’au folosita cu prisosii de „con
descendenta11 ce, dice-se, a recoman- 
dat/o ună ministru român JRomâmloru 
de dinebee.

Episcopii catolici, mai alesu în 
Ungaria propriă, au fdrte mare in- 
fluință la alegerile de totu soiulu, 
încependu dela jucjii (primarii) co
munali, pănă la deputății dietall; 
bunurile Episcopiloru suntu împrăș
tiate și între alte confesiuni și suntu 
imense acele bunuri. Șovinismulu 
s'a sciutu folosi de influința Episco
piloru, cari fiindu condescendențl, 
i-au făcutu pe plăcu. Acestora se 
pâte mulțămi maioritatea guver
nului șovinistu, loru excluderea na- 
ționalitățiloru de acolo, cu ajutorulu 
loru s’au suprimată institutele na
ționale, maghiarisarea Slovacil-oru, 
Ruteniloru, Germaniloru ș. a. Din 
scolele lorii cu totulu maghiarisate 
au eșită renegați de totu soiulu. In 
urma condescendenții loru universi
tatea catolică din Budapesta s’a des- 
confesionatu devenindu adăpostu pen
tru Jidani și Calvini. Mai tămâindu 
pe taimosulu Tisza Kalman, acesta 
a înfundată deregătoriile cu Calvini 
și Jidani, așa că în Seghedinu, care 
era uniculu orașu maghiară curatu 
catolică, acuma escelează o biserică

Din Camera română.
Discusiune privitore la cestiunea română.

Terminându cu vorbirile ținute 
în SenatQ asupra cestiunei naționale 
lăsămu se urmeze acjî discusiunea 
din cameră, ce s’a începută în 7 De- 
cemvre v. a, c.

Din discursulu d-lui N. Fleva.
1). Nicolae Eleva: vre să vorbescă 

de ceea ce onor. d. Carp a numită cestiu
nea ardătore a Transilvaniei... Onor. d. La- 
hovary a găsită convenabilă să acuse și pe 
d. Sturdza și pe partidulă liberală că a ri
dicată glasulă său nu din îngrijirea firăscă, 
ce avemă pentru sortea frațiloră noștri, ci 
ca o cestiune de partidă; a ridicat’o în 
scopă de a-șl face popularitate. D. Ionă 
G-hica dicea: cine bănuesce merită să fiă 
bănuită...

Ministrulă de esterne, d-lă Lahovary, 
a luată aprâpe în rîsă discursulă patriotică 
ală d-lui Sturdza și a credută, că luândă 
cuventulă acestuia ad literam, va pută scăpa 
de ună răspunsă seriosă la acăstă cestiune 
mare. Intâiu d-lă Lahovary a disă d-lui 
Sturdza, că nu este patriotismulă, care-lă 
animeză și ca dovadă a disu, că d-lă Sturdza 
a susținută împământenirea Evreiloră pe 
categorii. Nu s’a uitată onor. d. Lahovary 
alături ca să vadă lângă d-sa pe d. Carp, 
care era pentru împământenirea Evreiloră 
în masse. Cum a vădută d-lă Lahovary pa- 
iulă din ochii altora și nu a văcjută bârna 
din ochii d-sale ? A luată ad literam cuvin
tele dlui Sturdza, că ună guvernă; care 
s’ar fi interesată, ar fi putută isbuti se facă 
ceva. D-lă Lehovary a disă: Ce se facă? 
Să înterviuă? Nu potă, pentru-că atunci 
trebue ori să facă resbelă, ori să ceră scuse. 
Der dlă Sturdza n’a cerută să intervină și 
d. Lahovary prin răspunsulă său a arătată 
indiferență în acestă cestiune mare, căci a 
trecută dincolo de reservele, ce trebue să


