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nostru erăși un curent, care — decă nu 
va fi înfrânat la timp — va duce politica 
națională la o nouă deraliare și va pro
voca o nouă crisă grea asupra partidului 
național, căci — ca și mișcarea de acum 
dece ani — pornesce și acesta din o apr.e- 
ciare pe deplin greșită a situațiunei și 
prin urmare pdte aduce cu sine și 
acestă mișcare, ca și aceea, numai con
secvențe fatale.

Ceea-ce trebue se ne bată la ochi 
înainte de tote în mișcarea acesta, este 
contrastul flagrant între lozincele cu cari 
se pune în curgere aedstă mișcare și între 
propunerile concrete, la cari se reduce 
acestă mișcare. Ni-se strigă: „Noi nu pu
tem sta locului și aștepta până ce-i va 
plăcea guvernului se retragă ordonanțele 
sale neconstituționale de dragul ochilor 
noștri, noi trebue să dăm înainte! Noi tre
bue să ne creăm o situație, care prin 
forța majoră va constrînge guvernul să 
recundscă drepturile nostre naționale. Par
tidul național trebue reorganisat și con
solidat, trebue se-și recâștige libertatea 
de acțiune, trebue să între în acțiune...." 
aceste și alte d’aceste ni-se strigă. Der ce 
vedem? Sub însuflețită comandă de luptă 
„înainte!" ni-se recomandă retragerea pe 
întrega linie. Revendicarea drepturilor na
ționale se schimbă într’o renunțare la 
aceste drepturi, reorganisarea și consoli
darea partidului național se schimbă în 
descompunerea lui. Și acest ciudat con
trast între intențiune și esecutare, caracte- 
riseză mai bine neclaritatea acestei întregi 
mișcări.

Pentru noi nu se presentă astădi al
ternativa așa: „A sta locului seu a da 
înainte**, precum susțin în mod greșit re- 
presentanții acestei mișcări, ci în realitate 
ni-se presentă alternativa ast-fel: A per
sista seu a da îndărăt! După părerea mea 
avem astădi numai una de ales: Seu se 
susținem constant și bărbătesce posițiunea 
nostră principiară a resistenței pasive — 
ultima ndstră posiție constituțională le
gală, — seu părăsim, de dragul închipui- 
rei unei politice naționale mai eficace, și 
acestă ultimă posiție, renunțând prin a- 
cesta deja în principiu tot-odată și la o po
litică națională peste tot. Și decă ar mai 
fi putut esista în privința acesta ore-cari 
nedumeriri, apoi principiile și propunerile, 
pe cari le audim tocmai dela represen- 
tanții acestei mișcări, ar trebui se ne res
fire aceste nedumeriri pănă la ultimele 
lor resturi.

De fapt, decă părăsim odată posițiu
nea nostră principiară — precum ni-se re
comandă din partea acăsta — și ne așe- 
dăm pe terenul piediș al oportunismului, 
a cărui stea conducătore o constitue „aco
modarea", am și renunțat deja cu acesta 
în principiu la politica națională.

„...decă e a ne pune — precum se 
dice în o mult ventilată scrisore — întru 
tote pe basa legilor esistente..., ca să lu
ăm o armă puternică din mâna acelora, 
cari au deosebit interes a ne presentă ca 
dușmani ai patriei**, atunci nu esistă pe te
renul piediș, ce ni-1 desemneză aceste țese, 
decât un singur punct de stare și odihnă: 
Abdicația națională. Chiar și decă auto
rul acelei scrisosi nu merge încă așa de
parte, ci doresce din partea sa numai 
ștergerea revindicațiunilor de drept pu
blic din programul național, este acesta 
cu desăvârșire arbitrar, căci de bănnelile, 
la cari se referesce, pdte scăpa numai în

Brașov, 7 Maiu st. n.

Dăm loc mai jos unui articol, 
ce l’am primit dela distinsul bărbat 
politic și mult prețuit amic al nos
tru Dr. Alexandru Mocsonyi.

In acest articol d-sa se pronunță 
cu privire la așa numitul „curent 
nou11, despre care s’a vorbit în co
lonele (Țarului nostru în mai multe 
rânduri.

Deși nu ne puteam aștepta ca 
un bărbat cu trecutul d-lui Mocsonyi 
se aibă alte păreri și s’ajungă la 
alte conclusiuni, decât cele cuprinse 
în espunerile sale de mai jos, totuși 
ne causeză o adevărată mulțumire 
vecțend cu câtă pătrundere a situa-, 
țiunei poporului nostru și cu câtă 
tăria sufletescă d-sa ține sus stin
dardul naționalității române și prin
cipiul solidarității naționale, în care, 
după-cum cu drept cuvânt (țice, residă 
întrega nostră putere națională.

Etă articolul:

Curentul nou.
Deși a provocat o diseusiune destui 

de vină în pressa nostră, nu am atribuit 
acestui curent nou o importanță mai deo
sebită, fiind-că credeam, că în urmă tot 
se va pierde în nisip. Der, după-ce acest 
curent amenință a lua o formă mai se- 
riosă, ar fi pdte o întrelăsare de datorință, 
decă nu așî lua și eu cuvântul în mate
ria acesta, căci — cred eu — fie-care 
este dator, decă are nedumeriri seriose 
față de acestă mișcare, se le espună cu 
deplină sinceritate.

In acest stadiu al discusiunei, cu 
greu se mai pdte spune ceva nou. Der 
nici nu sunt condus de ambițiunea acâsta, 
din contră, intențiunea mea este a resuma 
scurt și concis momentele esențiale ale 
acestei disensiuni, ca fie-care să-și potă 
forma o judecată clară și obiectivă despre 
firea adevărată și consecvențele acestei 
mișcări. Ințelepta sentență: „Quid quid , 
agis prudentei' agas, et respice finem“ are 
se fie luată. — cred eu — în considerare 
Ț. în cașul acesta, mai ales, că — precum, 
durere, avem deja cuvânt a ne plânge — 
nu o am ținut tot-deuna în vedere.

De abia a trecut un deceniu dela 
acea „mare epocă" când a ajuns politica 
ndstră națională — în ciuda advertișmen- 
telor celor mai seriose — pe căi aventu- 
riose și a suferit o deraliare fatală. Espe- 
diția memorandistă nu a succes.. Fiasco-ul 
a fost complet. După era ilusiunilor a ur- , 
mat cea a decepțiunilor amare, după în
suflețirea cea mare a urmat depresiunea , 
generală. Armonia internă a partidului na
țional a fost turburată prin disonanțe stri- , 
dente, libertatea de acțiune a partidului a 
fost încătușată prin ordonanțe anticonsti- , 
tuționale, consciința de sine morală a po- , 
porului a fost umilită, ba chiar partidul ; 
a fost din partea autorităților declarat de . 
desființat: din bancruta politică, la care a ( 
dus espedițiunea acesta aventuridsă, numai j 
un singur lucru a putut fi salvat: princi
piul solidarității.

întru adevăr, poporul român a tre- j 
cut atunci prin o școlă politică aspră și cu ] 
tote aceste ine tem, că a plătit de geba i 
greii bani de șcdlă. De abia a trecut — 1 
precum am dis — dela acel desastru un i 
deceniu, și deja se pornesce în mijlocul 1

acel cas, decă se declară pe față și fără 
reservă aderent al patriotismului oficial. 
încercarea sa de a se opri la mijlocul po
vârnișului, însemnă deci numai că nu și-a 
gândit pănă la sfîrșit 'gândul propriu, nu 
împiedecă însă — precum vedem — pe 
un alt representant al revisuirei progra
mului să supună tote punctele de pro
gram unei revisuiri și modificări din punc
tul de vedere al „acomodării**, ba tot-o
dată să doreseă, ca afară de acesta, să se 
iee în considerare în program „și vederile 
actualilor bărbați de stat ungari". Și decă 
acestă propunere de întregire pare și mai 
ciudată, decât prima propunere, totuși îi 
revine cel puțin meritul consecvenței cu 
care o idee greșită se duce pe sine cu. 
necesitate logică la absurd. Este dor clar, 
că decă voim „se acomodăm" programul 
național întru tote „legilor esistente", din
tre cari nu puține — după cum se scie
— au găurit așa disa lege de naționali
tăți ca pe o tablă de tir, decă „vom lua 
în considerare în acest program și vede
rile actualilor bărbați de stat", după a că
rora părere — după cum se scie — nu 
esistă în Ungaria o cestiune de naționa
lități și esecutarea așa disei legi de na
ționalități se consideră ca incompatibilă 
cu propriul ei spirit și deca peste tote 
aceste mai voim să evităm Ia stabilirea 
programului încă și suspiționările obligate 
ale adversarilor noștri, — trebue să renun
țăm peste tot la un program național.

In trecăt fie dis, că ambele țese sus 
citate sunt deja în sine greșite. Prima in- 
volvă chiar o contradicție in adjecto, căci 
este, imposibil ca programe politice, cari
— precum se scie — în părțile lor esen
țiale tind tocmai la modificarea legilor 
esistente, se potă corespunde chiar aces
tor legi. Er la cas, că autorul nu s’a es- 
primat tocmai fericit și a voit să dică 
numai, că postulatele programului națio
nal trebue realisate pe teren legal, în acel 
cas a trecut cu vederea, că acest princi
piu al legalității formale este pus deja în 
fruntea programului, fără a atinge însă 
conținutul material al aceluia, deci nici 
nu pdte fi folosit ca argument pentru o 
eventuală modificare a conținutului.

Este însă greșită și tesa a doua, 
adecă aserțiunea, că noi vom reuși prin 
proiectata reducere a programului națio
nal să smulgem din mâna adversarilor o 
armă puternică, arma suspiționării. Toc
mai contrarul se întâmplă, căci prin șter
gerea unui punct din program pe acest 
motiv, am admite chiar noi ulterior în
dreptățirea unor astfel de învinuiri nefun
date, și prin urmare nu numai că nu am 
lua adversarilor arma din mână, ci le-am 
îndesa chiar în mână sulița omorîtore, ca 
apoi noi înșine se ne putem arunca în ea 
cu pieptul desfăcut.

Aceste însă — precum am dis — 
numai în trecăt! Oeea-ce voim se scdtem 
la ivelă aici este, că — precum am vă- 
dut — tocmai principiile și propunerile 
representanților acestei mișcări, demons- 
treză ad oculos, că decă părăsim odată 
punctul de vedere principiar al resisten
ței pasive, nu mai esistă pentru noi pe 
terenul pieziș al acomodării alt punct de 
stare și odihnă, decât abdicația națională. 
Căci, seu acceptăm noi principiile și pro
punerile aceste și atunci nu pote fi vorba 
de program național, seu ținem la un pro
gram național și atunci trebue se respin

gem cu totul a limine aceste princiipii 
și propuneri. Tertium non datur!

Să mergem însă mai departe și să 
întrebăm: De ce să părăsim noi posițiu
nea principiară a resistenței pasive — 
acestă ultimă posiție legală constituțio
nală pentru noi — și de ce să ne așe- 
dăm pe terenul pieziș al oportunismului?

Ni-se răspunde: „Ca se inaugurăm 
o politică națională mai eficace11.

Eu consider acesta de cea mai de
șertă ilusie, de care se pote lăsa răpit 
astădi peste tot încă cineva dintre noi.

Să privim deci cestiunea acesta ceva 
mai de aprdpe.

„...decă este vorba a începe o acți
une politică, cu ore-cari sorți de isbândă, 
primul lucru, ce se impune, este o revisu- 
ire resp. modificare a programului din 
1881". Acesta este tesa introductivă și 
fundamentală, pe care se construesc tote 
celelalte espuneri ale scrisorii amintite. 
Ei bine, eu cred, că deja acestă primă 
tesă tradeză o apreciare cu desăvîrșire 
falsă a situațiunei, căci cine aprecieză co
rect situațiunea, trebue se recundscă, că 
astădi la noi nici vorbă nu pdte fi de „o 
acțiune politică cu ore-cari sorți de is- 
bândă“.

Pe lângă tot pondul, ce sunt de alt
fel obicinuit a atribui cuvintelor autorului 
de toți stimat al citatelor țese, trebue să 
declar în acest cas cu totă francheța, că 
decă cine-va mi-ar fi povestit, că încurând 
are să se arunce spre lună într’un tun de 
grindină, i-a-și fi credut acesta mai curând 
pe cuvânt, decât decă stimatul nostru au
tor ne povestesce despre începutul „unei 
acțiuni politice cu ore-cari sorți de is
bândă''. Intre împrejurările actuale nici în 
vis nu se pote gândi la așa ceva. Oare, 
chiar și din cei mai fervenți representanți 
ai acestui curent, ar cuteza să ia angaja
mentul de-a realisa măcar și numai cel 
mai modest postulat național prin o ac
țiune politică dre-care!? De sigur nici 
unul! Ba primul, care grăbesce să ne du- 
merescă, că „realisarea postulatelor poli
tice din progrm (redus deja după receta 
d-sale) pdte îutârdia încă un timp ore- 
care", nu este altul, decât chiar însuși 
acela, care ne vorbesce despre „începerea 
unei acțiuni politice cu ore-cari sorți de 
isbândă". O astfel de afirmațiune, care se 
negă pe sine însăși, nu pdte ave o va
iere mai mare, decât d. e. un cambiu fără 
scadență și semnătură. Nu este deci de 
mirat, decă alt representant al revisuirei 
programului este deja mai precaut și nu 
ne mai vorbesce despre „o acțiune cu 
ore-cari sorți de isbândă", ci numai des
pre „crearea condițiunilor posibilității unui 
compromis". Der în fața intransigenței ri
gide, pe care o profeseză astădi guvernul, 
parlamentul și pressa, adecă întrega opinie 
publică șovinistă în tote manifestațiunile 
sale într’un mod clar și hotărît, care es- 
clude orî-ce îndoială, nu va se (jică acesta 
a visa cu ochii deschiși?! Și cel ce se 
lasă răpit de-o astfel de ilusie deșertă, îmi 
reamintesce forte viu pe Țiganul, care, 
făcându-și pregătirile pentru nunta sa cu 
fata de craiu, la întrebarea, decă e căsă
toria acesta deja lucru hotărît, a dat răs
punsul încredut: De jumătate da, căci eu 
m’am hotărît deja a lua de nevastă pe 
fata de craiu.

Ori avem, pote, să înțelegem sub „ac
țiunea, ce are să se începă cu ore-cari 
sorți de isbândă" chiar o acțiune paria-
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mentară eficace cu prospecte de succes?! 
Căci — mirabile dictu — și despre așa 
ceva ne vorbesc representanții mișcării 
acesteia. Ei, ddr a crede serios o astfel 
de imposibilitate — așa dicând — palpa
bilă. s’ar pute ierta numai unuia, care toc
mai a cădut din ceriu, ddr nu unuia, care 
are măcar și numai cea mai palidă ideie 
despre libertatea alegerilor în Ungaria și 
despre spiritul, care predomină astădi par
lamentul. „Alegerile la comandă libere" 
din Ungaria constitue dor un pendent 
demn la libertatea din Rusia, întru cât es- 
clamațiunea cunoscută a Cazacului: „Li
bertatea ndstră este atât de mare, încât
— decă poruncesce Țarul — facem repu
blică!" se potrivesce în variantă cores- 
pundătdre și la noi, căcî și noi putem es- 
clama cu mândrie: „Libertatea nostră 
electorală este atât de mare, încât — decă 
poruncesce ministrul-president — pot fi 
aleși chiar și Români în dietă!" Și se 
mai vorbesce de-o acțiune parlamentară! 
Ce amăgire! Deja simpla abordare a ces- 
tiunei : activitate seu pasivitate, tradeză o 
apreciare de tot falsă a situațiunei. Ces- 
tiunea nu se impune astfel, ci in realitate 
e: Putem noi de present urma încă și o 
altă politică, decât politica de pasivitate? 
întrebarea acesta erășî nu mai este o în
trebare pentru aceia, cari nu au durmit 
în timpul luptelor electorale din Ungaria 
și pricep adevăratul rost al pasivității 
ndstre.

Pasivitatea decretată prin conclusele 
conferențelor ndstre nu este în ființa sa 
alt ceva, decât constatarea solemnă a im
posibilității faptice de-a pute participa 
chiar și cu cei mai neînsemnați „sorți de 
isbândă“ la alegerile dietale.

„Conferența (din anul 1892) constată, 
că poporul român, care la ultimele ale
geri dietale (adecă din 1887) s’a putut va- 
lidita liber numai într’un singur cerc elec
toral, este scos de facto din cadrul consti
tuționalismului prin legile electorale, pre
cum și prin practica constituțională elec
torală și este condamnat pe terenul lup
telor consituționale de partid la pasivitate 
involuntară11.

Prin urmare nu din principiu, nu cu 
tendențe contrare statului — cum ni-o 
însinuă cu nedreptul adversarii — ci in
voluntar sub sila neînlăturabilă a imposi
bilității faptice de-a participa la alegerile 
dietale — silă impusă de regimul domi
nant — s’a decretat pasivitatea.

Și cu tote aceste se crede, că este 
suficient, ca noi se decretăm — fie chiar 
prin o conferență convocată în tote for
mele legale — activitatea parlamentară, 
ca se se facă imposibilul posibil? Ar pute 
crede chiar și cel mai zelos activist într’o 
astfel de vrăjitorie?! Și decă ar crede așa 
ceva, nu ar deveni victima celei mai cru
dele ilusii ?!

Der se presupunem chiar imposibilul 
ca posibil, să presupunem, că ar reuși și 
vre-o câțî-va deputați naționali oposiționalî
— în ciuda comandei de sus — se între 
în dietă, întreb: Quid tunc? Ei bine, 
eventual vom pute admira pe acești bărbați 
„harnici", cari s’ar opune unei întregi ar
mate, ca să-i închidă calea, căci au deja 
un esemplu prospet înaintea lor și sciu, 
că armata acesta îi va călca la pământ și 
va trece înainte peste ei; ddr a vorbi la 
un astfel de spectacol tragi-comic despre 
„o acțiune politică cu dre-cari sorți de 
isbândă" seu chiar și numai despre „o 
aperare a causei sfinte în fața lumei" ar 
fi — cred eu — o ironie amară.

Este deci o pură ilusie chiar și a 
gândi numai, între împrejurările de astădi, 
la altă politică națională eficace, decât la 
cea a resistenței pasive; e o pură ilusie a 
vorbi astădi despre începerea unei „acțiuni 
politice cu ore-cari sorți de isbândă"; este 
o pură ilusie a crede, că depinde dela bu
nul nostru plac a abandona tactica de 
luptă a pasivității și a inaugura tactica 
activității parlamentare; este o pură ilu- 
siune, decă se speră a pute smulge din mâna 
adversarilor arma suspiționărilor obligate 
prin parțiala seu totala modificare a pro
gramului național, și este pură ilusiune, 

decă se crede, că pe teren al pieziș al opor
tunismului te poți opri la calea jumetate.

Și ce bufoneriă involuntară, ce auto
ironie zace în momentul, când tocmai 
aceia, cari se preumblă în regiunile aeriane 
ale unor ilusiuni deșerte de felul acesta, ne 
advertiseză cu gravitate, că se ne „facem 
sema cu esigențele unei politice mai realisti
ce, care ne promite mai bune resultate efec
tive/

Va se dică de dragul unor astfel de 
ilusiuni deșerte se supunem programul na
tional unei modification! si încă unei mo-> ’ * 
dificațiuni după puncte de vedere și prin
cipii, cari, consecvent aplicate, esclud cu 
totul programul național? Și acâsta ar în
semna „politică realistică!“ Credă acesta 
cui îi place, eu nu o cred!

Nu! Pe cât de puțin pdte fi astădi vorba 
despre o „acțiune politică cu ore-cari sorți 
de isbândă", pe atât de puțin pdte fi vorba 
astăcjj de o modificare a programului na
țional; Ori-ce păreri individuale ar ave 
unul său altul despre grogram, considere 
în deosebi — ca se aduc numai cel mai 
apropiat esemplu — autonomia Transil
vaniei — precum o fac unii — ca o parte 
constitutivă indispensabilă a programului 
național, ori considere — cum o fac alții
— introducerea acestui postulat in pro
gram drept o greșelă politică, ori în fine con
sidere — cum ofacerășl alții— acest punct 
de program ca un eventual obiect de re- 
compensațiune..., tote aceste sunt cestiuni, 
cari de-abia atunci s’ar pute discuta, când 
va fi sosit odată timpul pentru o revisuire 
seu modificare a programului. Astădi ne 
lipsesc tdte condițiunile reale pentru asta, 
și a modifica un program de partid pe 
basa unor pure ilusiuni, pdte fi ori și ‘ce, 
numai politică reală nu!

De present nu esistă nici un motiv, 
pe care s’ar păre îndreptățită o modificare 
a programului național, din contră, de 
present, i-se pune chiar o pedecă neînlă
turabilă în cale. Astădi, când se află în o 
stare de ex lex, când prin ordonanțe anti
constituționale ni-se denegă întrunirea con- 
ferenței partidului, — singurul for com
petent pentru o astfel de modificare — 
nici măcar cugeta nu se pote la modifica
rea programului, '.fără ca sepremergă des
ființarea actualei nostre organisări politice, 
a cărei reconstruire înse — decă nu se 
va întâmpla o minune, — ar fi chiar un 
lucru imposibil. La tot cașul ar fi un es- 
periment de tot ciudat, decă noi — imi
tând pe orbul Samson — am clătina în- 
și-ne columnele templului organisațiunei 
nostre actuale politice, ca bolta aceleia se 
se năruiescă peste capetele nostre și apoi 
noi, eșind de sub ruine, se încercăm pe 
aceste ruine ale partidului național reor- 
ganisarea nostră politică. Un astfel de es- 
periment pdte ave numai un singur resul- 
tat sigur: Descompunerea nostră națională 
politică. Și la resultatul acesta am ave să 
ne așteptăm atât în cașul când am con
templa reorganisarea ndstră politică pe 
basă națională, precum se propune din o 
parte, cât și în cașul, când am șterge sim- 
plainente dintre cei vii partidul național, 
ca din cenușă-i să răsară, asemenea unui 
Phoenix, un partid internațional, precum 
ni-se propune din altă parte. In cașul prim
— firesce— va îrnpedeca guvernul opera 
reconstruirii din același motiv și cu ace
leași mijldce, precum a încătușat de pre
sent libertatea de acțiune a partidului na
țional, în celălalt cas înse am îndeplini 
noi înșine opera descompunerii nostre na
țional politice, care operă de descompu
nere nu sunt în stare se o realiseze con
trarii rioștrii cu tdtă puterea statului, ce o 
au în mână. Căci — se nu ne amăgim noi 
înși-ne — un partid național sub steag in
ternațional, fără basă națională și fără ca
racter național, nu numai la aparență, ci 
și în realitate nu ar mai fi partid național. 
Fără partid național înse nu esistă poli
tică națională, ceea-ce țin și la ocasiunea 
acesta a accentua cu tot dinadinsul.

Astfel iese caracterul destructiv al 
acestei mișcări tot mai evident la ivelă. 
De dragul unei închipuiri de a inaugura 
o politică națională mai eficace decât re- 
sistența pasivă, am ave se sacrificăm îna

inte de tote programul nostru național, în 
urmarea acesteia se sacrificăm însuși par
tidul național și, în fine, {se renunțăm tot
odată și la o politică națională peste tot.

Astfel vedem și de astă-dată ce efect 
pustiitor pdte ave o mișcare politică, decă, 
deși inițiată cu cea mai bună intențiune, 
isvoresce din sorgintea tulbure a aprecierii 
false a situațiunei și decă inițiatorii nu 
sunt pe deplin în curat cu tdte consec
vențele propriei lor mișcări.

Astfel vedem, că stăm — precum am 
accentuat1 o\mai sus în fața alternativei: 
seu se ținem constant și bărbătesce la po- 
sițiunea principiară a resistenței pasive, seu 
abandonăm acest punct de vedere de dra
gul închipuirei unei politice mai eficace și 
atunci se renunțăm tot-odată și la o politică 
națională peste tot.

De sigur este o situațiune politică 
forte supărătore a fi condamnat cu mâ- 
nile și piciorele legate la resistența pasivă, 
ceea-ce resimțim cu toții și psichologicesce 
este de înțeles boldul a căuta scăparea 
din situația acesta siluită. Ar fi înse o 
greșală politică fatală, decă noi, în cre
dința de a scăpa din acostă situațiă sil
nică, am abandona și ultima nostră posi- 
ție legală constituțională a defensivei na
ționale.

In fasa actuală a luptelor nostre 
politice, lupta decisivă politică are se se 
învârtescă în jurul întrebărei: Avem noi 
Românii în Ungaria constituțională drep
tul constituțional a-ne organisa ca partid 
politic, ca se ne validității între marginele 
legei ca factor politic? Da seu nu? Acesta 
este pentru noi astădi prima, cea mai im
portantă și mai actuală întrebare, căci în 
tendența, ca și poporul român se se vali- 
diteze în patria sa ca factor politic, culmi- 
nesă întrega ndstră politică națională, și 
dreptul organisării politice de partid pe 
basa legală și cu caracter național consti
tue tocmai conditio sine qua non a între- 
gei nostre politici naționale. Și acum să 
renunțăm noi înșine de bună voie la acest 
drept constituțional incontestabil și indis
pensabil al nostru' — pe care numai atunci 
i-1 vom pute recâștiga, decă ținem neclin
tiți la el — die se renunțăm noi înșine 
de bunăvoie, fiind-că puterea statului ne 
contestă și confiscă în mod anticonstitu
țional chiar și acest drept elementar cons
tituțional și fiind-că representanții noului 
curent ne învață in mod părintesc, că gu
vernul nu va revoca dorăde dragul ochi
lor noștri aceste ordonanțe anticonstitu
ționale ?!

Nu ar însemna acesta a capitula în 
lupta ndstră constituțională înaintea spiri
tului anticonstituțional? Și o astfel de ca
pitulare se fie o politică mai eficace, de
cât perseverarea constantă în dreptul nos
tru incontestabil și persistarea constantă 
în resistența pasivă, acestă ultimă posiție 
legală-constituțională a defensivei ndstre 
naționale?!

Vedem deci, că pentru noi nu este 
și nu pdte fi astădi o politică națională 
mai eficace, decât politica resistenței pa
sive, care — firesce — între actualele îm
prejurări are să se restrîngă la neclintit 
constanta ținere la principiile politicei nds
tre naționale. Și acestă înaltă însemnătate 
ă acestei resistențe pasive în lupta nds
tră pentru esistența națională iese și mai 
clar la ivelă, decă considerăm, că întrega 
nostră putere residă în principiul solida
rității naționale. Acest principiu al soli
darității, care se espritnă prin dogma, că 
singur conferența națională este compe
tentă a aduce concluse obligătore în po
litica națională, s’ar sparge înse în mo
mentul, în care noi am abandona posiția 
principiară a resistenței pasive.

Decă aceste sunt adevărate și eu nu 
cred, că aceste s’ar pute contesta cu 
drept, este clar, că ori-cine, care între îm
prejurările grele de-acum ar ridica mâna 
ca se spargă solidaritatea ndstră națională, 
ar lua asupră-și o grea răspundere mo
rală. Der tocmai pe acest motiv cred și 
sper eu, că nu se va afla nici unul, nici 
chiar între cei mai zeloși representanți ai 
curentului nou, care, decă pricepe și ia la 

inimă tdte aceste, ar fi capabil de un ast
fel de sacrilegiu.

Adevărat că politica resistenței pasive 
nu este prea atrăgătore, nu oferă pros-' 
pecte nemijlocite de resultate, ci reclamă 
din contra dela fiecare singuratic și dela 
noi toți împreună multă și mare abnega- 
țiune. Rodele luptei ndstre nu le vom mai 
gusta noi, ci de abia generațiunile ce ur- 
meză, der și aceste numai la cas, decă 
noi chiar și în timpuri atât de grele, cum 
sunt cele de astădi, ne vom șei afirma la 
înălțimea situațiunei.

Negreșit, noi nu putem sci, că ore 
găsi-vor diferențele naționale din Ungaria 
o aplanare pacinică seu nu? Două lucruri 
sunt înse certe. 1. Că o aplanare pacinică 
a diferențelor naționale se pdte cugeta 
numai pe basă constituțională. 2. Că rea- 
lisarea unei astfel de aplanări nu depinde 
dela noi, ori cât de mult am tinde la ea 
din tot sufletul și cu tdte că întrega nds
tră politică națională este îndreptată strict 
luat spre acest scop, ci realisarea unei 
astfel de aplanări depinde numai și nu
mai dela guvern.

Decă provedința a reservat Ungariei 
fericirea, ca puterea statului se ajungă în 
mâni de bărbați de stat, cari în consciența 
marei responsabilități pentru viitorul țării, 
au înțelepciunea, autoritatea și energia 
recerută, ca încă în ceasul al 11-lea se 
schimbe cursul năii statului, chiar și în 
contra curentului șovinist pe cât de pu
ternic, pe atât de periculos, ca se inaugu
reze în mod serios și sincer o politică a 
aplanării pacinice a diferențelor naționale, 
o politică a aplanării, care caută se unescă 
armonic și intim postulatele unității de 
stat a Ungariei cu condițiile de esistență 
națională a poporelor ei, atunci un astfel 
de guvern nu numai că va considera drept 
prima sa datorință a restitui și pentru po
porul român starea constituțională, basa 
indispensabilă a unei aplanări pacinice, ci 
va crea și tdte acele condiții, cari fac cu 
putință o politică de activitate, de-o po
trivă binecuvântată pentru poporul nostru 
și pentru patrie.

Și în acest cas — der numai în 
acesta — pierde în mod firesc politica nos
tră de resistența rostul seu.

Der pănă când nu își schimbă pu
terea statului direcțiunea, până când se 
continuă nefasta politică de stat de astădi, 
până atunci se reduc tdte veleitățile ac
tiviste din partea n6stră la simple sina- 
măgiri.

In lupta grea pentru esistența națio
nală periclitată a poporului român, este 
resistența pasivă nu numai ultima nostră 
armă legal constituțională, ci este și reduta 
nostră inespugnabilă din care — afară de 
slăbiciunea ndstră proprie — nu ne pdte 
scote nici o putere pămentenă și din 
care — fără de-a părăsi terenul legal nici 
cât un fir de păr și fără de-a sacrifica 
nici o iotă din principiile ndstre — putem 
privi cu consciința liniștită a datorinței 
împlinite în viitor, ori și ce ne-ar aduce 
acesta!

A ține la resistența pasivă nu însemnă 
deci „a nu face nimic“, „inerție" etc. 
precum ne reproșeză activiștii, ci însemnă 
a persista constant și conștient de datorie 
la postul seu, ba însemnă salvarea politicei 
naționale Er losinca activității între îm
prejurările de astădi nu însemnă nimic 
alta, decât capitularea înaintea spiritului 
anticonstituțional, anarchia în șirele par- 
tidului național și renunțarea la politica 
națională.

Alegerea — cred eu — nu e grea. 
Fie-care își pdte deci forma o judecată 
clară și obiectivă despre adevărata esență 
și consecvențele noului curent în sînul 
partidului național. Fie-care trebue să vadă 
după tdte aceste, că astădi nu putem face 
causei naționale un serviciu mai bun, decât 
decă ținem constant și bărbătesce la posi
ția nostră principiară a resistenței pasive 
și că adversarilor nu putem face astădi 
un serviciu mai bun, decât decă am aban
dona punctul de vedere printipiar al resis- 
tenței pasive.

Se desvoltăm deci pe tdte terenele, 
ce ne mai stau deschise, cea mai intensivă 
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activitate, der să afirmăm in cea mai strictă 
solidaritate și cu tdtă hotărîrea, față de 
politica oficială de stat de astădi posițiunea, 
nostră principiară a resistenței pasive!

Birchiș, 3 Maifi n. 1902.
Ales. Mocsonyi.

Călătoria archiducelui Francisc 
Ferdinand la Londra. Oficioșii din 
Viena confirmă scirea, că moștenitorul de 
tron archiducele Francisc Ferdinand va fi 
însoțit în călătoria sa la Londra de prin
țul Liechtenstein, contele Bouquoy, contele 
Festetich Tasilo și prințul Sapieha. Adecă 
un German, un Ceh, un Ungur și un 
Polon. Confirmarea scirei a primit’o și gu
vernul din Budapesta prin ministrul ă ta
iere contele Iuliu Ssecheny, și se nice, că 
a făcut o penibilă impresie asupra guver
nului. Unul din miniștri unguresc! se fi 
dis, că în astfel de împrejurări e mai bine 
a demisiona. Guvernul unguresc își dă si
lința de a contrabalansa efectul scirei prin 
aceea, că archiducele merge la Londra nu
mai ca representant al monarchului, pre- 
sența lui la actul de încoronare fiind ast
fel de natură privată.

Delegațiunile. Astădi se deschid 
în Budapesta desbaterile delegațiunilor. 
Miniștrii comunii au sosit deja alaltăeri în 
capitala ungară. Au sosit la Budapesta și 
miniștri austriac! Koerber și Welsersheimb. 
■Se anunță, că ministrul de resboiu va cere 
un credit estraordinar de 38 milione pen
tru echipamentul artileriei.

„Vaterland" despre Românii din 
Bucovina. Organul cercurilor clericale 
din Austria, „Vaterland“ dela 24 Aprilie, 
se ocupă cu raporturile religiose din ostul 
monarchiei. Vorbind despre Bucovina, unde 
biserica ortodoxă cuprinde pe Români și 
pe Ruteni, dice, că decă Românii au în or! 
>ce privință drepturi istorice mai mari și 
■mai bine întemeiate în vieța publică și bi- 
sericescă din Bucovina, decât Rutenii, la 
acesta se mai adaugă și împrejurarea în
semnată, că Românii se manifestă incom
parabil mai toleranți și nici într’un cas nu 
•e permis de a-i considera direct de duș
mani ai catolicismului. „Vaterland" ajunge 
îla conclusiunea, că atât pe basa drepturi
lor istorice, cât mai ales din motive de 
•oportunitate, este preferabil elementul ro
mân, căci numai prin Români biserica or
todoxă din Bucovina rămâne ferită de ase 
•contopi în biserica slavă răsăritenă, care 
■e privită de biserică națională de toți 
■Slavii de ost. Este, deci, forte de dorit, 
ca Românii să nu fie din nou bruscați din 
incidentul nonelor schimbări ierarchice. 
Prin acesta Românii fideli tronului ar fi 
pe nedrept ofensați.

N ou ministru de comerciti a fost 
■numit Ludovic. Bang, deputat dietal și pro
fesor de universitate.

„Reichswehr" și interpelația lui 
Pichler. La svonul, ce s’a colportat asu
pra suitei moștenitorului de tron, cu care 
se dicea, că va merge la încoronarea 
regelui' Angliei și care va fi compusă, 
.afară de un cavaler de onore german și 
unul maghiar, și din câte unul ceh și po
lon, — deputatul Pichler a adresat minis- 
trului-președinte ungar o interpelație, în 
•care îl întrebă, că oe are de gând a face, 
ca Maghiarii să nu fie puși pe un picior 
■de egalitate cu Cehii și Polonii? Diarul 
„Reichswehr" din Viena, care este orga
nul înaltelor cercuri militare, ocupându-se 
•de cestiunea acesta în articul de fond, 
■susține, că acei cavaleri de onore, neocu
pând nici o funcție în stat, nu represintă 
statul, ci numai națiunea, din care fac 
parte. Festetich Tassilo va represintă deci 
națiunea maghiară, ceea-ce însă nu este 
identic cu statul ungar, .ori cât de sgomo- 
tos s’ar afirma acesta în dieta ungară. 
Numitul diar face o aspră și meritată mo
dală lui Pichler et consortes, între cari și 
-Szell, pentru-că pretind .monopol pentru 

poporul maghiar într’un stat locuit de 
Croațî, Români, Șerbi, Slovaci. Articolul 
este fărte instructiv.

Cestiunea păcii în Africa-de-Sud 
continuă să agite cercurile politice din 
Londra. Din isvor bur se anunță, că Kit
chener a propus Burilor următorele con
diții de pace: 1) Deplina autonomie în 
administrația internă; 2) Aranestiarea tu
turor resculaților din Capland în 4’ua în- 
coronării Regelui Eduard; 3) Numirea a 
câte doi consilieri transvaalienl și oran- 
jeani în consiliul coloniilor sud-africane ; 4) 
Un avans de 8 mii. funți pentru Transvaal 
și altul de 4 milione funți pentru Oranje, 
în scop de reedificare a fermelor pustiite; 
5) Suprimarea tuturor confiscărilor și 6) 
Liberarea tuturor prisonierilor de răsboiu. 
Se crede, că guvernator suprem al state
lor sud-africane va fi numit lordul Wol
seley. Wolseley s’a reîntors Sâmbătă în 
Anglia. El a spus unui corespondent defa 
„Daily Express11, că Burii vor continua 
resboiul pănă la fine și va trebui să li-se 
facă cu totul alte propuneri, pentru-ca ei 
să fie înclinați a primi pacea.

Sinodele gr. or.
Sinodul archidîecesan din Sibiiu.

Sibiiii, 6 Maru 1902.

Ședința 11.

S’a ținut astădi Marți Ia 10 ore a. 
m. Protocolul ședinței prime se autentică 
fără nici o observare. Se dau concedii de- 
putaților V. Oniț, Dr. I. Mețianu, Dr. V. 
Cupșa, Dr. Z. Ghirtop și Dr. P. Drăghits 
pe întrega sesiune; er deputaților M. Cir- 
lea, I. Droc, losif Pușcariu și A. Nicdră 
pe 3—4 dile. Se presenteză mai multe pe- 
tițiuni particulare, cari se dau Ia diferite 
comisiuni.

Trecând la ordinea dilei deputatul 
loan cav. de Pușcariu face propunerea, ca 
„Telegraful Român" să devină diar cuotidi- 
an. Motiveză pe larg propunerea provocân- 
du-se la anomaliile împreunate cu edarea 
lui numai de 3 ori pe săptămână. Fiind 
propunerea sprijinită, în sensul regula
mentului se dă în competența comisiei fi
nanciare.

Deputatul Ioan de Preda, ca rapor
tor al comisiei organisătore, refereză asu
pra raportului consistoriului plenar, care 
cuprinde momentele principale din activi
tatea plenului consistoriului în periodul 
espirat. In firul acestei referade sinodul 
archidîecesan dă espresiune prin sculare 
condolenței sale pentru repausarea aseso
rului N. Cristea, a referentului Dr. N. 
Olariu și a protopopului loan Danciu al 
Lupșei. Alegerea unui asesor ordinar în 
senatul bisericesc se va pune la ordinea 
dilei în una din ședințele ultime.

Sinodul ia cu plăcere la cunoscință 
faptul, că Exelenția Sa archiepiscopul 
loan Mețianu a făcut în toți anii obosi- 
tcîre visitațiuni canonice în mai multe din 
cele mai îndepărtate părți ale archidiece- 
sei, însuflețind prin vorbirile sale instruc
tive massele poporului, ce se adună la 
asemenea ocasiunl.

Deputatul Sergiu Medean refereză 
asupra raportului general bisericesc. Sino
dul îl ia în general spre scire; der consi
derând, că căsătoriile numai civile și con- 
cubinatele s’au sporit în anul ultim — în 
numele comisiunei bisericesc! propune ca; 
se fie invitat congresul naționcil-bisericesc 
a ruga guvernul, se dispute trimiterea sen-, 
tențelor de divorț la forurile bisericesci, 
cari apoi se le pertracteze din oficiu, ca 
ast-fel să nu aibă multe greutăți părțile 
cu divorțarea, și se nu fie 'siliți a viețui 
fără căsătorie bisericescă, din motivul, că 
nu sunt despărțiți și bisericesce.

Deputatul I. Preda pretinde, ca să 
se ceră la congres a admite, să nu se mai 
pertracteze procesele divorțiale și în scau
nul protopopesc, ca primul for judecăto
resc, ci numaî la consistoriu, ca ast-fel 
să se scurteze și ușureze întrega pro
cedură.

Deputatul Cosma arată, că cei mai 
mulți, cari trăiesc în concubinat, sunt 
peste tot nedespărțiți, adecă nici la foru
rile civile; deci acestă causă trebue delă- 
turată. In âcestă direcțiune numai preoții 
pot prin cuvinte convingătore să caute a 
influința asupra acestor persone, îndu- 
plecându-le a întră în cadrele prescrip- 
telor bisericesci. Propunerea d-lui Preda 
nu o pote primi fiind contrară statutului 
organic, care numesce scaunul protopo

pesc de I for în procese divorțiale. Deci 
căușele divorțiale trebuesc pertractate în 
forul I în scaun. Decă consistoriul a șters 
taxa de 30 corone pentru revisiunea pro
ceselor de acest fel, să facă și membrii 
scaunului acest serviciu gratis; mai ales, 
că reședințele protopopesc! sunt la cen- 
tre-orașe, unde membrii mai au și alte 
afaceri. Preoții sunt datori să împiedece 
lățirea imoralității, ca să nu dee și peste 
noi pacostea nazarenismului, cum —• du
rere — s’a întâmplat în alte eparchii, de 
multe-ori chiar din vina preoților, cari au 
fost prea pretensivl, și deci propune: 
scaunele protopopesci se fie obligate a per- 
tracta gratuit căușele divorțiale, și decă 
unii asesori nu vor veni la ședințe, s6 se 
alegă alții.

Deputatul Dr. Roșea se alătură la 
propunerea deputatului Cosma din ace
leași motive.

Deputatul Dr. Vecerdea cere să se 
renunțe la orî-ce întrevenire la guvern în 
acestă causă, fiind-că acesta ar reclama 
schimbarea legii, care indică deja, „cui să 
se comunice din oficiu sentențele divor
țiale aduse de forul civil", și guvernul de 
sigur nu va fi aplecat a face schimbări.

Dep. lurdui scote la ivelă, că slă
birea credinței este causa la tdte, și nu 
taxele ori spesele de divorț. Pe nimicuri, 
pe ospețe etc. se cheltuiesc multe parale, 
decă ar fi credință, nimeni nu s’ar retrage 
dela spese de câți-va florini, sciut fiind, 
că mai ales protopopii n’au cele dotații 
grase și de invidiat. Dela popi să cere se 
facă tote gratuit, er alți inteligenți români 
nu fac nici un pas fără a li-se pune „banii 
jos“. Unde-i aici dragostea și echitatea? 
Propune: să se adune tdte datele posibile 
despre causa relelor acestora, și apoi să 
se decidă în merit.

Dep. Voileanu dice, că regulamentul 
divorțial nou a șters deja t<5te taxele, 
afară de spesele eventuale pentru martori 
și esperțl, deci n’are decât să se esecute 
întocmai.

Dep. Vlaicu propune un aditament: 
să se pună două termine pe an, și atunci 
scaunul să pertracteze numai procese di
vorțiale. Astfel nu se va pute plânge po
porul, că nu i-se pertracteză afacerile, er 
asesorii de scaun încă se vor pute acomoda 
acestor termine.

Punendu-se propunerea la vot. sino
dul decide: „Se se esecuteregulamentul di
vorțial nou votat de congres, că adecă scau
nul protopopesc se decidă procesele de di
vorț fără spese de presență, er parochii în 
cas de serăcie documentată se facă cunu
niile cu stolă redusă, eventual și gratuit11.

Sinodul mai învită consistoriul să 
compuie un nou proiect de regulament 
seminarial, care să se înainteze proximului 
sinod spre aprobare, apoi să se notifice și 
conspectul celor împărtășiți cu ajutdre din 
fondul Rudolfin și cel bisericesc.

Se se introducă o nouă evidență pen
tru înscrierea tuturor datelor, câte sunt 
de lipsă pentru credincioșii din parochii, 
ca pe basa acelei evidențe se se potă sta- 
tori tdte datele statistice, pe basa cărora 
să potă fie-cine să-și câștige o iconă clară 
despre starea parochiilor și a întregei bi
serici.

Dep. Herman presență esposeul său 
asupra raportului seu școlar, care să ia 
spre scire, esprimându-și sinodul plăcerea 
pentru înființarea mesei studenților dela 
gimnasiul din Brașov și Brad. Se însărci- 
neză consistoriul a procura colecția ofi
cială a planurilor de școle și a trimite la 
fie-care oficiu protopopesc câte un esem- 
plar. — Să esecute conclusul sinodal an
terior de a trimite un tîner să facă studii 
musicale teoretice, cât și în cântările bi- 
sericei ortodoxe, la centrele ortodoxe mai 
însemnate. Consistoriul a încercat înde
plinirea acestui conclus, der tînărul trimis 
la Viena nu s’a putut susține acolo cu sti
pendiul de 1000 corone, fiind numai taxele 
dela conservator câte-va sute florini.

Tot în ședința acesta s’a presentat 
și raportul presidiului consistorial, prin 
care se aduce la cunoscință sinodului, că 
veteranul asesor consistorial d-I Zaharie 
Boiu și-a cerut pensionarea.

Ast-fel se va face în decursul se
siunii presente alegerea a 2 asesori ordi
nari în senatul strîns bisericesc al consis
toriului archidîecesan.

Voind a satisface curiosității publi
cului cetitor, comit indiscrețiunea de a vă 
comunica, că membrii Venerabilului sinod 
combineză la aceste 2 posturi pe aseso
rul senatului epitropesc, ales din 3 în 3 
ani Nicolae Ivan, și pe secretarul consis
torial, archidiaconul Dr. Elie Gristea.

Rep.

Sinodul din Arad

A fost deschis Duminecă printr’o vor
bire a d-lui protosin'cel I. I. Pap. In par
tea primă a vorbirei împărtășesce Sino
dului faptul dureros al morții fostului epis
cop losif Goldiș și propune ca memoria 
decedatului episcop să fie eternisată în 
analele sinodale. In semn de doliu mem
brii sinodului se ridică și pronunță: „Fie-i 
țărina ușoră și memoria binecuvântată!" 
Apeleză la membrii sinodului, ca în lipsa 
conducătorului natural, să conlucre toți 
în armonie, conduși fiind de dragostea 
evangelică în interesul bisericei și rogă 
pe deputății sinodali să-i dea sprijin, ca 
afacerilor bisericesci și școlare să li-se dea 
soluțiuni bune și folositore.

Făcându-se apelul nominal se con
stată, că sunt de față 53 de deputați.

In ședința a Il-a s’a făcut verificarea 
mandatelor și se nasce o mică discuție în 
jurul verificărei mandatului d-lui V. To- 
mici ales la Birchiș, der care e ales și la 
Caransebeș. Sinodul a verificat mandatul 
după-ce Tomici declară, că opțeză pentru 
mandatul din Birchiș.

*
Sinodul din Caransebeș

S’a deschis tot Duminecă prin P. S. 
Sa episcopul Nicolae Popea. In vorbirea 
de deschidere P. S. Sa dă espresiune bu
curiei, că diecesa are o residență episco- 
pescă potrivită, un institut teologic și pe
dagogic, două internate (unul teologic și 
altul pedagogic), o tipografie și librărie 
diecesană în propriul edificiu diecesan; o 
altă zidire nouă în locul reședinței celei 
vechi, alte realități, vr’o două trei domi- 
niuri de mare preț, fundațiuni și fondur 
diverse, în sfîrșit averea diecesană adusă 
la o valore considerabilă. Esprimă dorința 
ca și de aici înainte să domnescă dragos
tea și buna înțelegere, căci atunci în ciuda 
tuturor greutăților, ispitelor și suferin
țelor, afacerile diecesane vor înainta și 
spori.

Se cetesce apoi apelul nominal și se 
constată presență a 39 deputați și se pro- 
cedeză la împărțirea materialului la dife
ritele comisiuni. Cu acestea s’a terminat 
prima ședință.

Erăși un articol al baronului 
Banffy.

— Urmare. —

Bărbații conducători ai vieții ndstre 
constituționale începute la 1867 — nu se 
pdte tăgădui, că au simțit cu toții, ba 
scieau chiar, că crearea statului național 
maghiar unitar este singurul mijloc spre 
punerea fundamentelor sigure pentru vii
torul îndepărtat. Totuși, deși ei o simțiau 
și o scieau acesta, — însă necunoscând 
de-apr6pe speranțele ascunse în colțurile 
cele mai intime ale inimilor diferitelor na
ționalități. ce locuiesc pe teritoriul țării 
și necumpănind în de-ajuns consecințele 
la crearea singuraticelor legi, la luarea de 
măsuri și înainte de tdte la actele esecu- 
tivei guvernamentale, ei puteau ave ținta 
înaintea ochilor, der în aplicarea măsuri
lor reclamate, nu au făcut destul. Ei cre
deau pote, că aspirațiunile naționalităților 
vieză numai în capetele câtor-va ultraiști 
și că majoritatea moderată, care nu cerea 
decât concesiuni, va pute fi mulțumită, 
decă, conform dorinței sale, i-se oferia 
favoruri relative la întrebuințarea limbei, 
la școle și altele asemenea, cari în ulti
mele lor resultate tulbură cultura unitară 
națională și prin acestă pun zăgaz des- 
voltării și creării caracterului național ma
ghiar unitar. Ei nici n’au observat, că nu 
era posibil — căci nu se putea tolera — 
ca elementele, ce gravitau înafară, să dea 
espresiune fățișă aspirațiunilor lor rela
tive la ultima lor țîntă, decă nu voiau se 
între în colisiune cu legea penală. Ei nu 
observară, că favorurile cerute în mod 
conscient și acordate cu bună credință, 
erau numai nisce mijloce de transiție la 
asigurarea scopului final, care scop final 
era a nimici caracterul național maghiar 
unitar, a împiedeca desvoltarea culture» 
și a societăței maghiare unitare, a în
jgheba statul poliglot incapabil ungar și 
apoi mai târdiu, într’un moment favorabil, 
de-a nimici statul ungar, care purta deja 
simburele disoluțiunei în sine.

(Va urma).
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„Candidați de martiri naționali". 
Sub acest titlu diarul „E—s“ scrie un ar
ticol satiric la adresa deputaților Lutz 
Korodi și Ljubomir Pavlovici, cărora pro
curorul din Tergu-Mureșului și cel din 
Seghedin a cerut se li-se suspendeze imu
nitatea. Cel dintâiu a comis „crima agita- 
țiunei" prin pressă și anume, după cum 
spune organul koșutist, „a ațîțat pe Ro
mâni (?) la resvretire", er al doilea cu oca- 
siunea alegerile a desfășurat stegul sâr
besc și i-a îndemnat pe Șerbi la luptă 
contra Maghiarilor". „E— s“ îi ia pe cei 
doi deputat! peste picior, după cum in
dică deja titlul articolului. Așa trateză 
pressa ungurescă cestiunea cea mai ardentă 
politică, cestiunea naționalităților — cu 
persiflări.

In congregația comitatului Timiș 
ținută la 5 Maiu parochul român I. Peppa, 
din Buziaș, a interpelat pe fișpanul Mol
nar asupra unei expectorări a lui Eme- 
ric Vargics făcută în congregația de 
tcîmnă relativ Ia preoții români. D-l Var
gics a dis, că decă în fie-care an ar fi 
alegeri de deputațl, preoții români ar 
umbla cu reverend! de mătasă și ghete 
de lac. Fișpanul dă cuvântul lui Vargics, 
care declară, că cuvintele nu le-a referit 
la toți preoții, ci numai la unii și decă 
părintele Peppa se simte ofensat, se se 
adreseze justiției, unde își va produce do- 
vedile (D-l Vargics a fost candidat de 
deputat și a cădut la alegere, — Red.) 

In aceeași ședință fu ales d. Cornel Pincu 
vicenotar comitatens. — Cererea munici
piului din Biserica Albă relativ la ins
trucția în limba maternă în școlele comu
nale, a fost amânată pentru sesiunea de 
tomna.

Cununie. D-l profesor Gheorge Vă- 
tășan își va serba cununia religiosă cu 
d-șora Balașa Panțu Duminecă în 28 
Aprilie st. v. orele 11 a. m. în biserica 
Sf. Nicolae din Scheiu. — Felicitările se 
primesc în biserică.

Regina Wilhelmina a Olandei e 
grav bolnavă. Alaltăerl 5 Main regina a 
născut înainte de termin. A trebuit se i-se 
facă operație care a durat 3 ore întregi. Fe- 
tul, pentru a fi scos a trebuit se fie tăiat în bu
căți și fiind-că tifosul de care suferise mai 
înainte și din care a scăpat norocosă i-a slă
bit mult organismul, ea n’a putut fi nar- 
cotisată și astfel operația i-a causat regi
nei dureri cumplite. Ea șî-a pierdut de 
mai multe-orî consciința, încât medicii se 
temeau că va muri.

Incendiu grozav în Secuime. In 
comuna Gy.-Alfalu au ars în dilele dela 
21—25 Aprilie 1050 de edificii. Peste trei 
sute de capi de familie au reraas cerși- 
torl. Secuii, bănuind pe negustorul Roth, 
că ar fi dat foc, au năvălit asupra casei 
lui, care era de asemenea în flăcări. Roth 
și omenii lui de serviciu au scăpat numai 
grație intervențiunei gendarmeriei.

Mari' agitațiuni în Portugalia. Soiri 
din Portugalia semnaleză mari agitațiuni 
și demonstrațiuni în tot regatul contra 

convențiunei încheiate de guvern cu cre
ditorii streini ai statului. Studenții și ofi
țerii au făcut causă comună cu manifes
tai! ții.

Mare incendiu și omor în Bârlad. 
Ni-se scrie din Bârlad: Sâmbătă în 3 Mai 
n., pe la orele 9 sera a isbucnit un in
cendiu în prăvălia giuvaergiului Briinauer 
din strada principală. Focul s’a întins la 
vecini, mistuind casele și prăvăliile lui 
Wiwitzoff, Kaufmann. Goldstein, S. Rabi- 
novicl și M. Rabinovici. Pagubele se urcă 
la '/2 milion lei. S. Rabinovici și Gh. Brii- 
nauer au fost arestați. In timpul incen
diului s’a comis un asasinat oribil. Cafe
giul armean Sahak Agop a fost omorît și 
jefuit. S’au făcut mai multe arestări.

Musica militară va da Duminecă 
în 11 Maiu concert în salonul de sticlă al 
hotelului „Pomul verde". In cas de timp 
-favorabil, concertul se va da în grădina 
aceluiași hotel.

Convocator.
Reuniunea învețătorescă gr.-cat. „Ma

riana", despărțământul II, i-și va ține 
adunarea generală ordinară la 11 Maiu 
1902 în localitatea școlei conf. gr.-cat., 
din comunitatea Ilva mică, la care cu tdtă 
stima sunt invitați a lua parte atât Domnii 
membrii ai reuniunei, cât și onor public 
interesat de causa instrucțiune! publice.

Programa: 1. Membrii reuniunei la 
’/28 ore a. m. vor asista in corpore la ser
viciul divin în biserică. 2. Deschiderea șe
dinței prin președinte. 3. Apel nominal. 4. 
Alegerea comisiunilor a), critisătore b). 
pentru inscrierea de membrii noi și c). 
pentru verificarea procesului ședinței 5. 
Ținerea prelegerilor practice: a). In clasa 
I și II din înveț. intuit. „Mineralele, și în 

special sarea comună" prin învățătorul cla
sei Macedon Pop 5). In clasa V și VI 
„Legislațiunea țării și dreptul electoral" 
prin. învățătorul clasei Damian Nechiti. 
6. Cetirea disertațiunilor intrate la presidiu. 
7 Raportele comisiunilor de sub 4 litera 
a și b. 8. Pertractarea propunerilor și a 
ordinațiunilor oficiose intrate la presidiu. 
9. Alegeiea unui delegat pentru partici
parea la esaminele publice din anul cu
rent în acestă . filială. 10 Statorirea locului 
și timpului pentru adunarea viitore. 11 Res
taurarea biroului reun. filiale. 12 Inchierea 
ședinței.

Dela presidiul reuniunei învăț, gr.-cat. 
„Mariana" despărț. II.

Rodna-vechiă, în 30 Aprilie 1902.'
SHivestru Mur&șian, Nicolau Murășan,. 

președinte notar.

ULTIME SCÎR1.
Budapesta, 6 Maiu. Ambe dele

gați unile au ținut acjl ședințe con
stitutive. Delegațiunea austriacă a 
ales președinte pe Baernreither. In 
vorbirea sa, el a accentuat speranța 
păcei, reformele militare și interesul 
ce trebue s6 se dea convențiilor co
merciale. Contele Goluchowslci îșl va 
face mâne espunerile asupra situa- 
țiunei politicei generale.

Ltndra, 6 Maiu. ,,Daily Express" 
publică o telegramă din Amsterdam, 
după care delegații buri așteptă in 
tot momentul primirea condițiilor 
de pace din partea Angliei.

Proprietar: Dr. Aurel Blareșianu. 
Redactor responsabil: Traian JT. Pop.

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Maiu n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vend. 19,02
Argint român. „ 18.40 „ 18.44

■

Napoleond’orl.
Galbeni
Ruble R sescl 
Mărci germane 
Lire turcescl

19.-
11.30
26.—
58.50
10.72

Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

n 
n 
n 
n

19.10
11.40

127.—

Intiad® amulii
Multi au fost favorisați de noroc cumpărând un los dela noi! 

Loteria «le classă reg. «ng-. privii.
Oferă cele mai bogate sanse de câștiguri Din

100.000 Losurl 50.000 ” ™
Cel mai mare câștig eventual

I

I Premiu 6(10.000, îl 4(10 000 ,200 060, 2 â 100.090, 1 â 90 000,
80.000 70.000, 2 â 60.000, 1 â 40 000 5 ă 30 000, 1 ii 25 000 i <i 20.000, 
3 â 15000, 31 â 10.000, 67 ă 5000, 3 â 3000, 432 â 2000, 763 ii 1000, 
1238 â 500, 90 â 3000, 31700 îi 20c, 3900 â 170, 4900 ti 130, 50 â 100, 

3900 â 80, 29(>O ii 40 Ailecil:

13,160.000 corone. Trei-spre-dece miîione 160 000 corone.
Intrâga întreprindere e pusă supravegherea statului.

Prețul original al stabilitâdupă plan Clasa I.:
Pentru o optime ('/8) fi. —.75 seu cor. 1.50; pentru un patrar (’/,) fi. 1 50 seu cer. 3.— 

„ „ jumătate ('/2)fl. 3— „ „ 6.-; „ „ întreg (>/,; fi. 6 - „ „12.-
Se trimet cu ramburs seu pe lângă trimiterea sumei înainte. Liste oficidse se es- 

pedeză după tragere. PlanuTl ofi iose gratis.
Ne rugăm, comande de losurl originale a s? trimite direct la noi până în

Filialeie:

Maiu a. o*

A. tOrOk & 
casă de bancă 

Budapest, vi Tlieresienring

Co.
46/a

Waltzucrriiiț 4.
nr. 66.

JElisabetliring 54.
Multe și forte mari câștigulI am solvit noi prea stirraților noștri cliențl și 

anume în timp scurt peste cinci ș jumătate nrlione de corone.
Scrisore tie comandă de tăiat.

Domnului Âț T fi\R: fi K A C®-, Budapest.
Bmevo'ți a trimite ...............  Losurl originate clasa I. a Loteriei da clasă

reg. ung. împreună cu planul oficial.
Suma de fl J a se lua cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convine

I meză cu mandat postal. I sfe ștergeți).
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I.

x
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AVIS. =-—
Țn prăvălia £ EREMIE au sosit
§D8®e negre de morun prdsot-te,

„ „ „ msetru „
„ „ „ 1/2 tescu te

Her1® r’tașââ prima calitate . .
MăsUm® trâle extra ....
La țață sărați..............................
La&hs sSe srm afumat ....
HaEva in cuti: cu vanile

de prune, vișini și smeură .
HmibH uscați.
Scramfeâa de mare sărate.....................

.......................................
Cesigaâ aăfeă de gătit, I-a calitate . .

ESrâsaaă., Cașcaval gras, lEmentlmlerj Uaat dela I ap
tă ria centrală.

Ia fie-care cji sosește: fifiazere, artischoken (aughenare), salată, 
castraveți, Sparangei, Carar.-be și alte trufandale.
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pentru scopnri comune militare filantropice.
-----------------------------------

LOTERIA acesta
unică în Austria legal concesionată, 

conține: iaa Ssasai gata --------------
---------- = cLe corone

SOOaOOO Cor6ne bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil la 12 Iunie 1902

-... -. ------- Un los costă 4 cordne. —
Losurl se capătă la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 

amtsstrasse 7. GolectanțI de loterie. TraficI, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

Kj®S5srs2c se teâmîâ fraîECo.

Dela Direcția e. r. a loteriei.rj ’
Secția loteriei de str.t.

'‘îH I
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


