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Brașovti în 20 Iunie (2 Iulie).
Nu de multă. amu vorbită de activitatea ce- 

o desvbltă „Schulvereinulu germanu“ dându-șl 
o organisațiune totă mai estinsă și mărindu-și 
totu mai multă numărulă grupuriloră locale, din 
care se compune și cari să urcă astăzi la cifra 
însemnată de 86 grupuri. Scimă că acostă reu
niune are de scopă apărarea și sprijinirea ele
mentului germană din t6te țările și mai alesă a 
Gfermaniloră din Austria, pe cari îi credă ame
nințați de Slavismă și a celoră din Ungaria, 
cari sunt asupriți de cătră Maghiari.

Sub titlulă: „năsuințele Schulvereinului ger
mană “ publică acum „Sieb. d. Tageblatt“ din 
Sibiiu ună estrasă din discursulă, ce l’a ținută 
profesorulă berlinesă Wattenbach în Hamburg, 
pe la finitulă lui Aprile a. c., și care discursă 
cuprinde o mărturisire interesantă cu privire la 
resultatele activității de pănă acumă ale Scliul- 
vereinului în favărea Germaniloru din regatul ă 
s-lui Ștefană.

Wattenbach introduce discursulă său vor- 
bindă despre amestecătura de popdre din monar- 
chia nostră și arătândă câtă de străină le eră 
încă Germaniloru pănă înainte cu vre-o 30—40 
de ani viața din acestă imperiu poliglotă.

„In Ardălă, c|iae Wattenbach, ne simțimă în 
continuu aci străini, aci acasă : străini căci ne 
aflămă în amesteculă pitorescă ală unoră nați
onalități jumătate barbare, ce ne încunjură pre- 
tutindenea precumă Țigani, Valachi, și Săcui. Și 
tocmai fiindcă jură împrejură și chiară printre 
coloniștii germani îritîmpinarămă jumătate și în- 
trăgâ b ă r b ă r i ă, contrastulă e cu atâtă mai bă- 
tătoră la ochi și cu atâtă mai multă simțimă va- 
16rea și mărimea muncii acestoră coloniști în 
cursă de văcuri față cu ceilalți locuitori, cari li- 
au recunoscută de bună voie superioritatea. “

Cuvintele aceste ale învățatului profesoră din 
Berlină dovedescă, că d-sa și cu Germanii de 
pănura d-sale și acum încă trăiescă în falsa ideă 
ce au avut’o p6te înainte de 1848, că Românii 
din Ardălă ar fi ună poporă selbatică și barbară.

Dăcă d. profesoră ne crede așa de barbari 
ne mirămă cum nu se miră elă, că în atâtea 
sute de ani n’amă înghițită acea mână de Sași, 
care a trăită între noi și încă și mai multă ne 
mirămă cum d. Wattenbach nu se miră, că cu 
tătă pretinsa grandiositate a muncii coloniștiloră 
sași pe teremulă culturei, ei n’au isbutită în cursă 
de șăpte sute de ani se facă să dispară barbaria 
nici măcară la Românii cari trăiescă printre ei.

Dăcă d. Wattenbach laudă așa de multă cul
tura și superioritatea Sașiloră față de barbaria ce
lorlalte naționalități, tendința este vedită. Schul- 
vereinulă nu se mărginesce a apără pe Germanii 
din monarchia năstră numai din punctulă de ve
dere ală libertății și ală egalei îndreptății’! națio
nale, ci mai vărtosă din punctă de vedere ală 
predomnirei rassei germane, ală germanismului 

cuceritoră, care țîntesce a se estinde și a domni 
pân’ la Marea năgră.

Numai așa putemă înțelege modulă despre- 
țuitoră în care s’a esprimată Wattenbach asupra 
năstră, declarându-ne de barbari.

In acelașă discursă profesorulă germană să 
plânge, că în Ungaria nu este iertată, ceea ce 
este iertată în tătă lumea și ceea ce Maghiarii în
șiși pretindă pentru frații loră din România și 
Bucovina, ca adecă să se înființeze scăle de cătră 
conaționali străini. Deși Schulvereinulă în urma 
acăsta nu și-a putută ajunge scopulă, a isbutită 
celă puțină de a informă opiniunea publică ger
mană asupra sărtei Germaniloră asupriți.

Interesantă este în fine declararea profeso
rului Wattenbach, că, deși agitațiunea Schulve
reinului nu i-a venită tocmai bine guvernului 
germană, elă totuși aprăbă năsuințele acestei re
uniuni.

Sein telegrafice.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans,»)

Aradîl 2 Iulie. — După terminarea votărei 
la ărele 8 Va, Dr. Max Falk s’a alesă deputată 
cu o maioritate de 50 voturi, față cu Mullek care 
a cădută. Ordinea n’a fostă turburată.

Clușill 2 Iulie. — Din casa stațiunii căii 
ferate s’au furată peste năpte 27,000 fi.

Pesta 2 Iulie. — Intărcerea ministrului pre
ședinte Tisza se așteptă pe mâne diminăță. In 
Pesta va stă până la 5 Iulie, cândă se va duce 
la moșia sa Geszt.

Corpa 2 Iulie. — Stațiunea de aci s’a dă
râmată peste ndpte; comnnicațiunea s’a întreruptă. 
Trenulă „Fulgeru“ a fostă oprită până ce s’a 
eliberată calea, suferindă o întârziere de mai multe 
6re.

Toulon 2 Iulie. — De alaltăeri săra până 
erl diminăță au fostă 6, și de eri până aȚi 
5 cașuri de mdrte de coleră.

Cronica qlilei.
La esamenele dela scola română comercială și reală 

din locă este denumită comisară din partea consistorului, 
ilustritatea sa d. vicară și archimandrită archiepiscopescă 
Ni col au Popea. In 181. c. condusă esamenulă de ma
turitate la scdla comercială; totă la acelă esamenă au 
asistată, din partea ministerului de culte, d. comisară Fran- 
ciscă de Koos, âr din partea ministerului de comerciu 
d. Ioană Hintz.

*
La 1 Iulie trece în vigore legea asupra dreptului 

autoriloră. Ministrulă culteloră și instrucțiunii, Aug. Tre- 
fort, printr’ună decretă dela 24 c. numesce comisiunea 
ce are să vegheze asupra dreptului de proprietafe literară 
pe timpă de șese anî.

*
La 24 Iunie n. regimentulă de Ulani Nr. 13 a săr

bătorită, ca și’n alțl ani, aniversarea luptei dela Custozza, 
la care a luată parte. *

Comisiunea pentru tacsarea dării pe venită se va 
ocupă Joi în 3 Iuliu n. cu reclămările: miciloră băcani 
și comercianțiloră dela L—Q, Nr. 705—790; Vineri 
în 4 Iulie cu ale miciloră băcani și comercianțiloră 
dela R—S, Nr. 791—867 ; Sâmbătă în 5 Iulie cu ale 
miciloră băcani și comercianțiloră dela T—Z, Nr. 868— 
923. *

Guvernulă ungurescă în unire cu celă austriacă a 
interzisă importarea de haine vechi și sdranțe din Fran- 
cia. Acelașă lucru a făcută și Italia.*

Din Cernăuți se scrie că pe linia ferată Cuțumare 
a fostă o îngrozilbre rupere de nori. Dintre lucrătorii, 
ce erau ocupați pe liniă, trei au murită, unulă a fostă 

rănită, er cinci au dispărută. Ună trenă a plecată în 
ajutorulă loră.

*
Se scrie din Nadvorna, în Galiția că dela 18 Iunie 

n. Carpații sunt acoperiți cu zăpadă. In înălțime dela 
1600 până la 1700 metri, zăpada e grăsă de o urmă 
și jumătate. In vale chiar, până la 7000 metri înălțime 
absolută, eră la 19 Iunie grâsă de ună policară.

*
»L’Indâpendance roumaine,» află că M. S. Regele 

României a decorată pe cornițele Folliot de Crenneville, 
vechiulă secretară ală legațiunii Austro-Ungare în Bucu- 
rescî, și acum în aceeași calitate în Stuttgart, cu crucea 
de ofițeră ală «Coronei României/

*
Redactorulă Ziarului «Bukaresti Hirado» ne trimite 

o întâmpinare la informațiunea ce am publicat’o în Zia- 
rnlă nostru dela 13 Iunie, dicândă că d-sa numai o edi- 
țiune scăte din Ziarulă său și de acelașă cuprinsă. Mai 
promite, celui ce ar dovedi contrarulă, 10,000 de Iei.

De unde?
*

«Românulă» spune, că făcându-se săpăttiH îfi Dâlu- 
Spiri, s’au găsită osămintele pompieriloră căluți la 1848 
și întrâbă că n’ar trebui 6re adunate și păstrată că sân- 
țeniă? Atrage atențiunea autoritățiloră asupra ăcestoră 
osăminte, ce se aruncă de cătră cei ce facă săpăturile.

*
Același Ziară scrie: In ședința consiliului de hiinis- 

trii de Vineri să că s’a hotărîtă depărtarea de pe 
teritorulu României a d-lui Al. Ciurcu, directorulă Ziaru
lui «L’IndependanceRoumaine,» A. I. Săcășanu, președintele 
societăței >Carpații,» și a proprietarului tipografiei române 
și editorulă Ziarului «Opiniunea publică/ D. Aureliană, 
refusândă de a iscăli hotărîrea ministerului, a depusă în 
mânile primului ministru demisiunea sa. Nu putemă cre
de că guvernulă liberală va pute face o greșelă atâtă 
de mare și suntemă convinși că chiar dăcă unii din 
d-nii miniștrii ar fi putută cugetă la acesta, ei voră schim
bă părerea față cu indignarea tuturoră cetățeniloră, cari 
.voră protestă împreună cu d. Aureliană. Dăcă însă s’ar 
adeveri acăstă scire, ne vom uni cu toții spre a protestă 
contra celoră cari ar aduce o lovire atâtă de mare pa
triei și libertății.

*
«România» e informată, că la expulsiunea d-loră 

Ciurcu, directorulă «Independenței române» și Săcășanu, 
președintele «Societății Carpații,» guvernulă, strînsă în 
clește de curentulă isbucnită ca ună fulgeră în capitală, 
ar fi renunțată de-o-caftidată.

«Vocea Botoșaniloră» comunică, căunătesaură s’a 
găsită îngropată în sătulă ȘtefăneștI din districtulă Boto
șani. Intre altele, s’au găsită mai multe monede bine 
conservate, cu inscripțiunî latine și de origine polonă, 
cari circulă prin sătulă ȘtefăneștI.

*
O știre de o gravitate excepțională comunică «Lup- 

tătorulă» din Focșani: Mai multe cașuri de cholerină s’au 
declarată în acelă orașă. Numitulă diară adauge, că 
ună doctoră din localitate tratâză acăsta bălă dreptă fri
guri.

Din Constantinopole se telegrafeză, că ună dervișă 
ce se Zicea, că elă e Mahdi anunțândă sfârșitulă lu- 
mei, îndemnă pe musulmani din districtulă Tor (Syria) 
a nu mai plăti imposite. Trupele trimise de guvernă au 
arestată pe dervișă și au risipită pe adherenții să:, ală 
căroră numără s’ar ridică deja la mai multe sute.

*
Din Roma se anunță, că guvernulă italiană lucreză 

o lege a socialiștiloră.
*

Oficiulă de esterne din Londra se silesce, Z'ce 
«Times,*  să obțină cooperarea Germaniei la conferința 
internațională pentru educațiune, ce se va țină pe la mij- 
loculă lui Augustă în esposiția higienică. Comisiunea 
puse mare preță pe aceea, ca să ia parte pedagogi ger
mani, cari să trateze Ia conferință despre educațiunea 
tehnică și secundară, precum și despre ridicarea de uni
versități. Guvernulă germană a foslă rugată să facă cu



noscută numele celoră mai renumițî specialiști germani, 
ca sg le trimâță invitări. *

In Algeria au fostă în dilele trecute turburări anti
semite. Incăerări sângerâse s’au întâmplată, mai multe 
case j ido vesel au fostă jâfuite și teatrulă Malacovă dis
trusă. Autoritatea a arestatu pe cei vinovațl. Au fostă 
mulțl răniți. _________

Discursul!! d-lui V. Băbești, 
raportornlii comisinnei de 30 a conferinței din Sibiiu. 

(Continuare din Nr. 100 ald Gaz. Trans).
Ei bine, âr trebue să întrebă: Ce este de făcută? 

Care are să fie resultatulă acestoră stranii aparițiunl?
Axente Severă: Ne voră maghiarisâ!
Babeșă: (continuândă): Astfelă nici odată! Eu 

vă spună una, eu nu sunt Română dintre cei fanatici, 
nu sunt mândru, nu mă fălescă, nu-mi închipuescă ceva 
lucru mare că sunt Română. Acâsta nici nu este ună 
merită, și nici că ajunge ceva astăzi, a dice: Română 
s u n t! < Incâtă pentru mine, eu numai o ambițiune amă, 
cum credă îndreptățită, ca să-mi facă datorința cătră 
nâmulă meu, așa cum m’a făcută Ddeu, și dâcă Ddeu 
m’ar fi făcută Țigană, mi-așl fi făcută datorința ca a- 
tare, așă fi fostă demnă de nâmulă meu, bună Țingaă. 
Are și Românulă, domniloră, trebue să o recunoscemă, 
o mulțime de scăderi și slăbiciuni, ca-și tote popârele, 
cari prin timpi îndelungați, prin secoli au zăcută în jugă 
străin, dripite sub piciâre. Se recere o bună crescere 
prin generațiunl, pentru ca să dispară din firea nâstră, 
din caracterul nostru acele rele însușiri, cari atât de multă ne 
împedecă în lupta nâstră pentru emancipare. Dar o 
mare virtute a Românului, mare dar dela D(|eu, de nime 
nu se pâte negâ: tenacitatea națională — mai 
presusă de ori care altă elementă națională 
din jurulă nostru. (Așa este!)

Unde mai găsiți ună poporă, prin mulțl secoli sis
tematică, în propria sapatriă, atâtă de mulă persecutată 
și împilată și degradată chiar la trâpta de vită, și totuși 
nu numai neperită, ci viiu, vigurosă, curagiosă, și în 
mijloculă intrigeloră moderne, puse în lucrare în 
contra sa, pe față, cu capulă redicată adunându-se de 
prin tote părțile prin cea mai bună inteligință a sa, ca 
să dechiare celoră dela putere, că — âtă aici sum, în 
vechiulă meu pământă și pretind respectarea 
mea ca egală îndreptățită!»

Acâsta ar trebui s’o pricâpă fisiologii noștri politici, 
și, decă ar pricepe-o, ar sci că, chiar când s’ar găsi o 
inteligință destulă de degenerată și servită, ca se con
simtă în pofta domniloră și să decreteze maghiarisarea 
poporului română, acâstă maghiarisare ar fi cu neputință. 
S’ar produce o tortură și ună martiriu, cum l’a mai 
produsă feudalitatea prin secolii trecuți, am pute fi reduși 
toți Ia caliciă și impinși la desperațiune, cum au mai 
fostă și moșii-strămoșii nosri; dar să-ne facă maghiari— 
pănă-i lumea! Avemă Români cu nume unguresc!, 
de unde domnii dela putere li-a și scornit-o, că’s de ori
gine Maghiari, dâr să nu le (jici »Unguri,< că sunt în 
stare să te omdre! Avemă puțini și de aceia, căroră le 
place a imită vulpile seu lupii în pele de oiă, făcendu-șl 
câda colacă pe la curțile celoră mari; însă, cine mai ca 
ei se laudă că sunt Români veri}*  ? 1 Cu împilarea și să
răcirea nâstră domnii pot să ne facă calici, proletari, și 
să ne țină loră sclavi timpă îndelungată, dar noi seim 
din istoriă, și chiar din cea mai recentă, că sclavii de 
ieri, ca astătjl deveniră domni în pământulă loru străbun. 
Intr’ună cuvântă, puternicii cailei, domnii Maghiari, ar fi 
trebuită să învețe din istoriă și din esperiență, că așa 
este firea nâstră a Româniloră, încâtă ca frați adevăraț! 
ai loră, nu potă avâ mai buni pe pământă; ca 
poporă sclavă, lipsită de drepturi și de condițiunile cul- 
turei, desvoltării naționale, putemă deveni celă mai mare 
pericolă pentru ei! Noi Românii, măcar că domnii ne 
țină pe noi de inferiori loră în fotă privința, la tote cele 
înșirate ne-amă cugetată și amă ajunsă la cunoscința, că 
n’amă pută isbi în Maghiari, fără ca să fimă și noi lo
viți. Tocmai d’aceea noi ni-am redusă de loc dela 1868 
pretensiunile nostre naționale laună minimum, cu care 
ei, d’ar fi în posițiunea nostră, nu s’ar mulțămi odată 
cu capulă. Noi însă, în sâmțulă absolutei necesități de 
bună înțelegere între noi și ei, și dorindă a le cruța am
bițiunea, n’am cerută și nu ceremă decâtă cele-ce abso
lută ne competă și absolută ni sunt de lipsă, pentru ca 
să ne susținemă și desvoltămă conformă timpului. D’ar 
da D-(Jeu, să fie domnii Maghiari așa sinceri și așa o- 
neștl față cu noi, cum noi suntemă față cu ei! Eu, dom
niloră, câți me cunoscă sciu și sunt convinși, că-mi iu- 
bescă națiunea din tot sufletelă; ei bine, eu acum duoi 
ani, ocasionalminte am dechiarată solenelă în Si- 
getulă-Marmației și, nu pregetă a respicâ și] aici, 
a mea oftare, cătră ceră: >Dea D-(jeu națiunei 
mele cea-ce dorescă eu națiunei maghiare: 
dar s’o ferâscă D-c]eu pe națiunea maghiară 
de sârtea ce ni-o croiescă și dorescă nduă 
d-nii Maghiari!(Bravo! Aplause.) Cu tâte acestâeu sunt 
și rămână omă periculosă, rău patriotă, inamică de mârte 
ală Maghiariloră, agitatoră pentru Daco-România! Și — 
pentru ce causă? Pentru că neobosită, mereu îi reflectă 
pe d-nii Maghiari la rătăcirile și fărădelegile loră și la 
urmările cele rele ce trebue să aibă acelea. Dâr ei nu 
se întrâbă: de ce ore eu atâtă de multă le strigă la ure
che? Că decă s’ar întreba și s’ar pricepe câtă de câtă 
la psichologia politică, ar trebui să pricâpă, că o facă — 
pentru că nu-i urăscă și nu le dorescă pei- 
r e a! (Așa este, Bravo!) Românii, numai cei nepricepuți 
sâu poltroni sâu speculanți, sâu rău voitori, potă să-i 
urmeze și sprijiuâscă și laude pe d-nii Maghiari în calea 
și procederea lor politică de astăzi! (Așa e, Bravo!) Pe 
noi, pe Românii sinceri, firml și resoluți naționali, ade
vărat că cu minciună și cu momele și prin intimidări nu ne 
potă câștigă, ci trebue să ne dea pe față cea-ce trebue 
și i se cuvine poporului română; dar câștigându-ne odată 
cu acestă preță, voră fi câștigată poporulă întregă, na

•) Delegațiunile școlare suntfi o representanță. a sinodului bi- 
sericescii dela biserica Sftului Nicolae din Scheiu și dela biserica 
sftei Treimi din Cetate.

țiunea română pănă și din afară de marginile acestei țerl, âr 
în noi amici lamârteșila viâță, nu renegați, nu mame- 
luci, nu unelte de adi pe mâne! (Așa es.e, Bravo!)

V’amă obosită, domniloră, am obosită și eu; cu 
tâte acestea nu pot să termină; căci aparițiunile și considera- 
țiunile cum vi le înșiră și pună în vedere, ne presentă 
situațiunea totă mai încurcată și dificilă, încâtă cu dreptă 
cuvântă trebue să ne întrebămă: Ore se pâte în 6- 
meni cu minte și cuini mă, cum vorăsă fie re- 
cunoscuți în lume d-nii Maghiari, se pote 
atâta orbiă, răutate, încăpăținare, casănu-șl 
recunoscă rătăcirea?; Eîă cum îmi esplică eu 
lucrulă. D-nii noștri sciu și pricepă că facă rău, că sunt 
nedrepți, chiar temerari față de noi Românii, dar ei — 
pe lângă frasele despre libertate și egalitate, ce 
și le-au însușită din scâla Franciei, au mai învățată din 
scola despotiloră și a tiraniloră, și mai vârtosă din esem- 
plulă perfidului Albionă, că popârele proste sunt și 
ticălâse, și dec! că cei de la putere n’au decâtă s’ă 
pretindă morțișă și să comande, săamenin(țe 
și forțeze, să mai și amăgâscă și corumpă, și 
— capetele să plâcă, se pună pe tipsiă, și — 
scopulă este ajunsă! Maghiarimea cea astăȚf mică 
și stăpânitâre din grația Nemțului, ca mâne are să fie 
întreită mai mare și atunci are să stăpânescă prin 
propriele ei forțe! — fică logica, filosofia și — fantasia 
domniloră și — politica loră, dâmnă de trufia loră. Dâr 
în fine, fie cum va fi, noi trebue să ne tragemă sâma 
cu tâte posibilitățile, prin urmare să ne combinămă o 
politică, calificată d’a-i vindecă pe d-nii Maghiari me- 
reoașă și de orbiă și de trufiă; de 6re ce ambele 
morburi suntă, cari ținândă multă precum a începută 
a cresce și a se ageri totă mai multă, nu numai pe noi 
ne împedecă în progresă, ci ne amenință chiar în viâța 
națională, dar turbură armonia și liniștea între popore 
jur împrejură, și prin urmare suntă pe calea d’a peri
clita pacea cea dorită de tâlă Europa. Tâte acestea au 
fostă luate în considerațiune de Comisiunea D vâstre de 
30 și s’a cJisO și argumentată, că în fața celoră ce vedemă 
urmărindu-se contra nostră — din partea domniloră, fie 
din sistemă, fie din rătăcire, cea mai greșită, mai rea și 
mai nedâmnă, nelogică și absurdă politică din partea 
nâstră ar fi: a capitulă, a cede și ane acomodâ 
renunțândă la pretensiunile naționale la ace
lea pre cari părinții și înoși-strămoșii noștri 
d’o sută și mai mulțl ani, pururea le-a decla
rată și noi pururea le-amă recunoscută — 
de absolută necesare pentru esistința și des- 
voltarea și prosperarea nâstră, pentru a că
roră realisare multe mii de martiri s’au sacri
ficată și chiar multă sânge a versată. Și mai 
nedemnă ar fi, a simula, a ne preface că capi- 
tulămă!

Nu pote să fie în lupta politică ună lucru mai 
prostă, mai ticălosu și mai calificată d’a o face deșârtă, 
ca neconsecința în pretensiunl, prin care ele 
logicamente se discreditâză; precum d’allă parte, nimică 
nu impune mai multă adversarului, ca ținerea mortișă cu 
firmitate cu ori-ce preță la convicțiune și postu
latele basate pe acelea. (Va urma).

Sinodti parocliialu.
Brașovă, 18 Iuniu.

Sinodulu parochială anunțată la biserica Sft. N i- 
colae din Prundă s’a ținntă Dumineca trecută. Fiind
că avea să se desbată bugetulă, de aceea s’a pusă la 
ordinea 4*lei  o petițiune a delegațiuniloră școlare*),  în 
care se cerea ca sinodulă să voteze 1500 fi. pentru îm
plinirea sumei de 4200 fl., care să recere pentru banii 
de cuartiră ală profesoriloră și ală învățătoriloră. Delega- 
țiunile și chiar comitetele parochiale au recunoscută ne
cesitatea baniloră de cuartiră și nu scimă din causa vre
unei propagande făcute pe sub mână, sâu din causă că 
cestia s’au adusă în t’rună modă de totă stângaciu, sâu 
pote din vre-o altă causă, n’au reușită.

O mică comparațiune va desluși lucrurile. La stată 
ună profesoră ordinară este salariată cu 1200 fl., cu 
200—300 pentru cuartiră și cu quinquenale de câte 
100 fl. La gimnasiulă română, la scola comercială și 
reală din Brașovă ună profesororă ordinară este salari
zată cu 900 fl. și cu quinquenale de 50 fl. — Va să 
(Țcă o diferință forte mare, deși psofesorii posedă aceeași 
cualificațiune ca și la scâlele de stată.

Fără nici o greutate va vedâ omulă nepreocupată, 
în ce desavantagiu se află profesorii din Brașovă. Lucru 
este de o mare importanță și trebue cu mare băgare de 
sâmă deslegată. — Bine trebue să ne cugetămă la elă. 
Ună profesoră cu familie nu pole eși la capătă cu acâsta 
sumă. Și numai ce-i dreptă, dâcă scimă că ne aflămă 
înt’rună orășălă fără biblioteci, într’ună orășălă unde fie
care profesoră trebue să-și aibă o bibliotecă de speciali
tate, pe carea s’o înmulțască în fiecare ană, să aibă ună 
jurnală de specialitate; dâcă ne cugetămă la posiția so
cială a unui profesoră, vomă vedea că salariarea este 
insuficientă. — Ce urmâză de aci? — Că profesorulă 
sâu abtjice dela posiția socială, și dela ocupațiunea dil- 
nică în specialitatea sa, sâu caută prin alte mijlâce (ore 
multe private, ținere în costă a studențiloră) a și face 
ună venită acomodată. Ambele aceste urmări suntă pe
riculosă pentru ună institută de crescere. —

Venindă afacerea cuartireloră în sinodă, s’a scu
lată parochianulă A. Purcărea, și într’o vorbire, care s’a 

abătută dela obiectă, a susținută că în Scheiu este să- 
răciă mare, și că pentru Scheiu nu s’a făcută nemica, 
a imputată chiar protopopului și celorlalți conducători, 
că nu se interesâză de poporă și că ară trebui de po
poră să se intereseze, âr nu de banii de cuartiră ai pro
fesoriloră. (Auriți acolo! Cine a pretinsă, că pentru po
porulă din Scheiu să nu se facă nimică. Din contră do- 
rimă să se facă dâr nu așa cum crede și face unulă sâu 
altulă. — Și âre șcâlele și profesorii nu suntă pentru 
poporă?)

Pentru causa școlară a vorbită Dnulă protopopă 
I. Petrică, Dnulă advooată I. Lengheră și părintele V. 
Voina. Dâr tâte au fostă înzădară. Se vede că fana- 
riotismulă a lucrată pe dedesuptă. Dnulă Lengheră, în 
mai multe rânduri a luată cuvântulă, și a espusă lucru
rile, arătândă totdeodată datoria parochiei față de sus
ținerea scâlei poporale. Dnulă V. Voina a reco
mandată cestiunea școlară, dicândă că cine ajută scâla 
pe poporă îlă ajută. Protopopulă Petrică a cetită mai 
multă ca 14 posiții din bugetă, din cari se vede ajutârele, 
date pentru parochienl, a amintită, că chiar Dlui Pur
cărea i-s’a dată internatulă Christuriană, și că totă Dlui 
Purcărea i-s’au dată mai înainte 200 fl. pentru a se 
împărți (??) la sărăcimea din Scheiu, și astfelă protestă în- 
contraînsinuăriloră făcute. — De poporănunemirămă, căci 
nu înțâlege, ne mirămă însă de unii diu așa numiții in- 
teligenți, cari la alte ocasiunl în cele mai mici amănunte 
se amestecă, cum s’au putută retrage și cum de au pur- 
cesă cu ună fanariotică indiferentismă față de o cestiune 
atâtă de drâptă. — Acâsta cestiune s’a respinsă tară 
motive, deși în bugetulă bișericei este ună plusă de 
16.000 fl. — Va veni timpulă, cândă se va limpezi ces
tiunea liberalismului în biserică la ună poporă prâ tânără, 
va veni timpulă cândă se voră documentă multe urmări 
răsărite din activitatea câtorva inși, cari pricepă alăturea 
cu mulțimea carea..........încă pricepe. Timpulă trebue
pripită, căci așa nu mai pote merge. Aceloră bărbați, 
cari făcându-șî datoria, s’au întrepusă pentru acâsta afa
cere școlară, le servesce spre onâre, âr acelora cari n’au 
pricepută lucru, le aducemă în vedere următorulă casă, 
carele se asemănă multă cu cestiunea școlară. »Dâcă 
undeva ar fi 100 de âmeni greu bolnavi și dâcă între ei 
ar fi bolnavi și 3 medici, âre medicii sănetoșî pe cine ar 
căută să tâmăduâscă mai întâiu. — De sigură pe me
dicii bolnavi, căci aceștia insănătoșindu-se voră pută tă
mădui pe ceialalți.»

Asta a fostă desbaterea. — Noi credemă, că 
cestiunea n’a fostă adusă destulă de bine pe tapetă- Dele
gațiunile au recunoscută necesitatea baniloră de cuartiră, 
și de aceea suma trebue pusă în bugetulă Eforiei, și Efo
ria (carea este ună cemitetă ală delegațiuniloră) trebuia 
să caute, să ecuilibreze budgetulă. Delegațiunile au re
cunoscută necesitatea, s’au interesată să îndeplinâscă tre
buința, dâr n’au reușită. Credemă însă și suntemă chiar 
convinși, că acâsta afacere se va resolva favorabilă câtă 
mai îngrabă.

După acâstă desbatere, revenindă sinodulă la re- 
vidarea' socoteleloră bișericei, aceste s’au primită de că
tră sinodă, și s’au stabilită budgetulă pe acestă ană. 
— Diferitele posițiunl ale budgetului sunt de mare inte
resă, și credemă că ele voră lămuri multe cestiunî. între 
cari și cestiunile scolei. — Asupra administrației și a- 
supra afaceriloră școlare, vomă reveni.

Fructele politicei lui Andrassy-Tisza față cu 
Serbia și România.

Este caracteristică modulă cum îșl esplică gu
vernamentalii unguri situațiunea actuală din Ser
bia și România. Ca specimenă dămă din „Ko- 
lozsvâry Kozlony“ dela 1 Iulie următorulă 
estrasă:

.Firulă telegrafică ne aduce scirea că Scupcina 
Sârbiei a primită ieri cu mare plăcere mesagiulă tronu
lui regală; și că în România cabinetulă Brătianu și-a 
dată demisiunea, dar că Domnitorulă n’a primit’o.

In Serbia unde se făcâu odiniâră prevaricații din 
partea lui Cernajeff, unde soldații și rublele rusescl fă
ceau espedițiunl cruciate în șire neîntrerupte, unde o 
propagandă revoluționară contra Austro-măghiariloră țe- 
sea conjurațiuni, și unde se comiteau atentate, pănă și 
de o femeiă, contra Domnitorului, unde chiar mai deu
năzi aderenții lui Ristici cu puterea armeloră au fostă 
aduși la supunere și ascultare, în Sârbia, (]icemă, ca
mera deputațiloră disolvată și ârăși cu energiă și stricteță 
■conchiemată îșl manifestâză simțămintele de iubire și a- 
lipire cătră Domnitorulă său, pe care noi (Ungurii? Red.) 
l’amă făcută rege, și de a cărui persână și familiă 
amă legatu dreplulu regalu alu Sârbiei, alu cărei rege 
prin acâsta vrândă-nevrândă s’a făcută aliatulă monar- 
chiei nâstre și a silită și țera să primâscă acâstă ali
anță.

Demisiunea Iui Brătianu nu s’a primită. Pentru ce? 
România, înainte de a se face regată, era plină de ură 
contra nâstră, în slăbiciunea ei avea o cutezanță ârbă,


