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Brașovă, ‘21 Iulie st. v. 1888.
N’ară li nici o mirare, că pe 

căldurile aceste mari s’au aprinsă 
și creerii șoviniștiloră unguri și 
i-au făcută eră-.șî se ia câmpii.

Suntă și așa destulă de înfier
bântat! bieții șoviniștl de planurile 
și utopiile nebune, după cari a- 
lergă în ruptulă capului mai amară 
decâtă îndrăsneții călăreți cu pan
talonii largi de pe pustele Un
gariei.

Der’ pe lângă buruienele otrăvi- 
cidse, ce se plodescă în (jilele a- 
cestea ale caniculei în creerii scrîn- 
tițl ai șoviniștiloră, mai este și 
metodă în svercolirile acestora, 
este o agitațiune sistematică a 
loră, cu care avemă de a tace.

Totulă să ’nvertesce, precum 
bine este cunoscută, inprejurulă 
ideei de magliiarisare și cestiunile 
cu cari se frămentă șoviniștii se 
referă numai lla aflarea modulni 
celui mai potrivită spre a tace posi
bilă și a grăbi acestă maghiari- 
sare.

înainte cu vr’o cincl-sprecțece 
ani șoviniștii unguri îșl făceau 
calcululă, in câtă vreme voră 
pute să cufunde naționalitățile ne
maghiare în cazanulu de magliia- 
risare. „Douecțeci de ani de pace“, 
cjiceau ei „ne trebuescă și conto
pirea naționalității oră cu rassa 
maghiară va fi asigurată."

Etă că mai lipsescă încă nu
mai câțl-va ani ca se se împli- 
nescă acestă timpă; în cursulă 
lui monarchia nostră s’a bucurată 
de cea mai adencă pace; guver- 
nulă ungurescă a putută se ia în 
linisce măsurile ca se-șl mai potă 
cârpi din când în' când populari
tatea sdruncinată la massele ma
ghiare, cele ațîțate de strigătele 
nebune ale pressei șoviniste, stri
găte ce pretindeau și pretindă me
reu ca să se restrîngă și puținele 
legi, cari mai favorisau încâtva

desvoltarea individuală a națio- 
nalitățiloră nemaghiare.

Ce se vec|I înse?
După atâta timpă și după a- 

tâta muncă pentru pretinsa „întă
rire a statului11 numită în limba- 
giulă comună șovinistică maghia- 
risare, unulă din fiarele cele mai 
de frunte unguresc!, care a nutrit 
mereu acestă curentă nenorocită, 
se vede constrînsă a mărturisi, că 
în locă se se slăbescă resistența 
naționalitățiloră nemaghiare, ea 
din contră a devenită mai puter
nică și că acțiunea guvernului n’a 
adusă pănă acum mai nici ună 
folosă maghiarisărei, care numai 
ici și colo a prinsă puțină cojă.

Și care se fiă causa acestei 
aparițiuni ?

„Pești Naplo11, cțiarulă de care 
vorbimă — o găsesce în atitudi
nea bărbațiloră de stată unguri. 
Aceștia, (țiceelu, n’au înțelesă pe 
deplină „spiritulă timpului11 și 
nici consecvențele, ce trebuia se 
le tragă din istoriă, de aceea totă 
ce a făcută pănă acuma guvernulă 
ungurescă a fostă numai o spriji
nire fără plană și făcută în as
cunsă a tendințeloră de maghia- 
risare. Ceea ce trebue se facă 
înse guvernulă este : a părăsi cu 
totulă politica de precauțiune Se- 
chenyiană, care cerea se li se 
lase deocamdată naționalitățiloră 
limba neatinsă și se li se inspire 
cu încetulă numai „spiritulă ma
ghiară.11

Spiritulă timpului pretinde atjî, 
după „Pești Naplo“, ca bărbații 
de stată unguri, sS stăruiască pe 
față pentru perfecta maghiarisare a 
Slaviloră, Româniloră și Germa- 
niloră din Ungaria și Ardelă căci 
numai astfeliu pote fi resolvată 
cestiunea naționalitățiloră.

Cea mai bună ocasiune li se 
pare Junkerilor dela „PestiNaplo", 
că a sosită tocmai acuma spre a 
indrepta „greșele comise în tre
cută" prin punerea în ființă a ar-

ticuleloră de lege XXX și XLIV 
din 18o8. Suntă eră-șl prospecte 
pentru susținerea păcii și fără în
doială, că împeratulă Germaniei 
nu s’ar fi hotărîtă se visiteze pe 
Țarulă și se delăture astfeliu con
flictele decă nu s’ar fi gândită și 
la aliații sei dela „Pești Naplo," 
cari aveu încă mare lipsă de pace, 
ca se potă duce la sfârșită, după 
programulă loră smintită, „perfecta 
maghiarisare11.

Și tote acestea năsdrăvănii ale 
aprinsei fantasii șovinistice voiesc 
voinicoșii dela „Pești Naplo" sfi 
le arunce în spinarea „spiritului 
timpului."

Autțițl acolo! Spiritulă tim
pului să fiă acela, care pretinde 
ca Românii, Slovacii, Serbii și 
Sașii sfi fiă despoiațl de limba și 
naționalitatea loră, de datinele șio- 
biceiurile loră; spiritulă timpului să 
fiă acela, care cere uciderea mo
rală și intelectuală a acestoră po- 
pâre ; spiritulă timpului se fiă a- 
cela, care reclamă ca milione de 
Nemaghiari se fiă jertfiți pentru 
utopiile unoră nebuni.

Și când susțină asemeni mon- 
struositățl nu le rușine celoră dela 
„Pești Naplo" a se gera ca libe
rali, ca omeni patrioțl și a-șl da 
chiar aerulă de bărbați de stată.

Ei, cari altădată se laudă, că-șl 
iau pe EnglesI ca modelă de imi
tată, n’ar fi trebuită se trecă cu 
vederea ceea ce a scrisă marele 
bărbată de stată englesă Fox des
pre libertate, asemenându-o cu cur
sulă repede ală unui rîu, care nu 
pote fi oprită printr’o stavilă mi- 
serabilă și pe care o încercare ne- 
putinciosă de ală opri pe ună țimpă 
frecare, l’ar întări numai, căci și-ar 
face drumă prin noue canalurl, 
devastândă și ruinândă totă ce i-ar 
sta în cale.

„Politică de naționalitate11.
Sub titlulă acesta publică „ Pești 

Naplo" în nr. 209 dela 29 Iulie a.

c. ună ciudată articulă privitoră 
la naționalități, despre care amă 
făcută amintire în numerulă tre
cută. Etă cuprinsulă lui dincuventă 
în cuventă :

Evenimentele ce făceau să tremure 
lumea s’au domolită, răsboiulă s’a amâ
nată din nou, erășl e liniște. Avemă timpă 
în fine să ne ocupămă și de acele ces- 
tiunl, de cari, în urma continueloră pre
vestiri de răsboiu, era p'aci să ne uitămă, 
deși resolvarea loră constitue cea mai 
ponderosă problemă a acestei generațiuni. 
Astfeliu de cestiunl suntă : cestiunea finan
ciară și cestiunea naționalitățiloră. In in- 
teresulă celei dintâi s’au întâmplată multe 
lucruri în anii din urmă, însă în intere- 
sulă celei de a doua forte puțină, așa 
dicândă nu s’a făcută nimică pentru ca 
mai curendă să se dobândescă o resol- 
vare definitivă.

In părțile locuite de naționalități, 
mișcarea socială în sînulă inteliginții un- 
gurescl, nefiindă protegiată din partea 
statului, pe lângă tote jertfele cele mari, 
ea nu pote reporta decâtă nisce succese 
forte neînsemnate și aceste succese — 
chiar decă massa națiunei ungurescl s’ar 
alătura la acești anteluptătorl ai ideei 
de stată maghiară — nu voră deveni cu 
multă mai însemnate pănă atunci, pănă 
când însa-.șl puterea de stată nu va păși 
în fruntea acestei mișcări cu totulă pe 
față și cu tote puterile dreptului și ale 
dreptății, căci pe lângă actualele legi pri- 
vitdre la naționalități și la instrucțiunea 
publică, ce suntă la noi în vigore, totă 
activitatea societății ungurescl nasce în 
tabâra contrară o reacțiune cu atâtă mai 
intensivă, cu câtă se validiteză mai multă 
adevăratele nostre succese, cari altmin
trelea suntă forte problematice.

Măcară de ne-amă desmeteci odată 
pe deplină în privința articuliloră de 
lege XXX și XLIV din 1868, der pănă 
în diua de astădl nu ne-am desmetecită. 
Ba încă — în locă de a ne sili să as
cundem greșala, ce amă comis’o înainte de 
asta cu 20 di ani, lăsăndu-ne să fimă se
duși de doctrinarii cei cu gura mare — 
noi, când e vorba de a sta față cu ță
rile din streinătate, mereu ne provocantă

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “
Ghețarulă se oprise încă odată și 

temelia lui se topea cu iuțelă din pri
cina căldurii de cuptoră a lui Iulie.

Intr’o dimineță Ulric se năpusti ca 
unu nebună spre sată împiedecându-se 
aprope la fiăcare pasă.

Străbătu stradele Grindelwaldului 
strigândă câtă putea:

Domnulă Schuch s’a întorsă!.... 
D. Schuch s’a întorsă!...

O ceată de excursioniști, care sta 
dinaintea otelului la „Marele Călugără" 
ținută de nepoții Moeren, gata să plece 
călări pe catâri, rîse de dânsu.

Și avea ori cine dreptă să rîdă de 
elă, cu barba sburlită, cu părulă lungă 
pe spate ciufulită, cu ochii plini de la
crimi și cu rîsulă pe buze.

Elu însă nu se turbura și dise pe 
tote tonurile:

— A venită domnulă Schuch!... A 
venită d-nulă Schuch!

Omenii începeau să se strîngă și se 
întrebau cine este acestă domnă Schuh, 
care făcuse pe unchiașă să’șl piarcjă 
sărita.

Bătrânulă însă se duse dreptă la 
o casă veche, frumosă încă, și începu 
să strige și mai tare.

— D-nule sindică!.. d-le sindică ! 
Degeaba se sileau omenii să-lă facă

să tacă și să pricepă, că actualulă sindic 
ședea într’altă parte.

Elă le răspundea forte seriosă:
— Lăsați-mă în pace !.. îlQ chemă 

p’acesta fiindcă este sindiculă meu!
Peste câteva minute se deschise o 

ferestră și se ivi ună obrază măestosă.
— Bună diua, domnule sindică.... 

Eă sunt Ulric Tagmer.... Trebue să
vii numai decâtă să primesci pe dom
nulă Schuch....

O grațiă melancolică înflori er în 
privirea lui și dise oftândă:

— îmi aducă aminte de numele a- 
cestea și de întâmplare.... însă nu pri
cepă ce vrei să spui.

— Ascultă, domnule sindică.... Pd- 
lele Ghețarului de Josă se topescă de 
căldură și domnulă Schuch.... îți aduci 
aminte?.... Domnulă Schuch!.... care a 
pierită odată cu mine.....Ulric Tagmer?...

— Da, sciu.
— Ei bine! D. Schuch a fostă a- 

dusă pănă la ușa mea, în gaura în care 
picase.... i se vede capulă.... Oh! l’am 
cunoscută eu.... Este totă acelașă......
Domnule sindică, alârgă, trebue să vii 
numai decâtă !...

Bătrânulă nu prea vrea să creadă 
și nu vrea să plece.

Murmura:
— Domnulă Schuch!... Ulric Tag-

mer!.... ce voescă cu mine strigoii a- 
ceștia ?

Și îșl aducea aminte de amănuntele 
întîmplării și de alte împrejurări cari nu 
se legau de felă.

— Trebue să vădă! dise elă în sfâr
șită. Să m’așteptațl! Mă întorcă cu- 
rândă.

Dete la o parte pe slușnică fiindcă 
nu’lă lăsa să plece, îșl luă pălăria de 
mătase, bastonulă cu măciulia de ar
gintă și eși.

Lumea se strînsese pilcuri. Se stri
ga unulă pe altulă și îșl spunea întîm- 
plarea.

— Mergi înaintea mea! dise sin
diculă.

— Vedi bine! că o să mergă îna
intea dtale, domnule! răspunse Tagmer.

Fața i se înveseli de ună zîmbetă.
Fără să se uite la sindică și fără să 

răspundă întrebăriloru lumei Ulric plecă 
cu pasulă lui mare, sigură și încetă ca 
altădată.

Martorii acestei întâmplări se luară 
după dânșii și cu anevoe se țineau după 
acești doi bătrâni spătoși dintre cari 
ună seculă îlă cocoșase pe unulă, pe 
când pe celălaltă îlu făcuse și mai drept 
și mai mândru încă.

Sindiculă deși obosită nu răsufla de
câtă în loculă unde’i arăta Tagmer cu 
ună gestă poruncitoră.

Paul Hervien
--------- (4)

TAINA GHEȚARULUI DE JOSU,
XTovelă.

Traducere de I. S. Spartali.

n.
(Fine.)

...Ghețarulă înainta mereu.
Pe locuia unde venise piramidele 

d’inteiu și cari se topiseră, se coborau 
alte piramide, cari se topeau și ele după 
ce ocupau o bucată de terena. Năvăli
torului îi trebuiră încă dece primăveri 
pănă când în sfîrșita isbi în dărîmătura 
lui Ulric.

Nouă <)ecl de ani, din cari șese-c}ecl 
de ani de miseriă cumplită, martirisaseră 
corpula acestui orna. îndoindu-i umerii, 
furându-i perii cei albi, pilindu-i carnea, 
scămoșindu-i ochii...

Audi cu bucuriă cum mortea îi bă- 
tea la ușă. Ișl închipui că terminulă 
suferințelora lui se împlinise și că zi
durile surpate pe densul o să-i slujescă 
de mormenta.

Insă treceau săptămânile și starea 
locuriloru se modifica ciudata.
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cu Mă la aceste legi, cu fală ne provo- 
cămă la libertatea ce le este dată națio
nalitățiloră de-a agita. Și astăcjl este 
încă în plină putere frasa sunătore des
pre „maghiarisarea spiritului1* și despre 
susținerea naționalității.

Cei mai rnulțl dintre bărbații noș
tri de stată și-au ridicată deja cuventulă 
în cestiuuea acesta, der cei mai puțini 
dintre ei au dată a înțelege, că s'ar fi 
ocupată seriosă cu acestă afacere, fiă 
în priucipiu, fiă în praxă. încă și acum 
se crede, că cestiunea naționalitățiloră 
este o simplă mină a „streberiloră" po
litici, cari fără ostenelă potă să-o esplo- 
ateze pentru a câștiga renume, mandate 
ori distincțiunl ; acesta este o temă, des
pre care orl-cine pote să vorbescă fără a 
ave lipsă ca să facă ună studiu asupra 
ei. Astfelă se nască apoi nisce mons- 
struositățl ale politicei naționale, cum 
este reuniunea de cultură slovacă din 
țera de susă și protegiarea ei de eătră 
guvernă.

In întregă imperiulă maghiară Slo
vacii suntă, proporțională, cei mai pu
țină infectați de agitațiunea anti-ma- 
ghiară. Agitatorii răsară numai din și
rurile destrăbălate ale claseloră mai 
culte, în timpă ce poporală este cu to- 
tulă indiferentă și e multă mai necultă 
decâtă să-și mai bată capulă cu altceva 
afară de munca pentru a-șl câștiga pâ- 
nea de tote dilele. Prin urmare față cu aceș
tia problema maghiarizările ușor de deshyat; 
mii de esemple atestă, că dintre tineri 
cei mai însuflețiți amici ai statului ma
ghiară suntă aceia, cari și-au primită 
cultura în scoli ungurescl bine con
duse.

Și chiară față cu acestă poporă, 
care s’ară pute magliiarisa mai ușoră ca 
ori care altulă, guvernulă urmăresce o 
politică ca aceea, că „în limba slovacă, 
cu învățători slovaci, în cercuri slovace 
voiesce să-i cultive în spirită ungurescă."

In adevără, este greu a nu isbucni 
în rîsete față cu unele ca acestea. De 
unde și-au adunată ore acei domni cu- 
noscințele loră politice? N'au învățată 
ei nicl-odată istoriă și n’au umblată ni- 
căirl afară de Budapesta? Ei nici mă- 
cară ideiă nu au despre ceea ce va să 
însemne mișcarea naționalitățiloră.

Unu singură mijlocă esistă pentru 
resolvarea cestiunei naiionalitățiloră în 
modă favorabilă pentru noi : perfecta 
maghiarisare. Acesta au începută s’o 
presemță în cele mai estinse cercuri. 
Numai colo susă, cei dela guvernă, țină 
încă cu tenacitate la procedura străbună 
și cu mare patosă se provocă la trecut 
din care îșl scotă mucedele argumente 
pentru justificarea aserțiuniloru loru.

Da, trecutulă!... Multe putemă în
văța din trecută, între altele putemă în
văța, că ună stată, care se ppune prin

cipiului dominantă ală timpului, negreșită 
se nimicesce. Insă ce privesce cestiuuea 
naționalitățiloră , trecutulă nu ne dă în 
modă nemijlocită lămuriri, peutru-că în 
trecută n’a esistată cestiunea naționali
tățiloră.

Odinioră toți locuitorii Ungariei erau 
împărțițl în privința politică în îndreptă
țiți și neîndreptățiți. Țăranulă, ori a 
fostă maghiară, ori valahă, ori slovacă, 
a purtată de-o potrivă jugulă jobăgiei și 
privilegiele nobililoră nu se deosibeau 
unele de altele, ori erau ei de nascere 
Maghiari, ori Slovaci. Deosebirea de limbă 
nu era luată în considerare. Omulă să
racă nu eșia în veci afară din sătulă lui, 
cei din classele civilisate însă asemenea 
nu se prea avântau la vorbirea altoră 
limbi, afară de limba latină. Numai re- 
voluțiunea francesă a dată nascere ace
lei mișcări, din care a urmată mișcarea 
naționalitățiloră, deși influența acesteia 
la noi s’a ivită numai multă mai târdiu.

Der causa pornirei acestei mișcări a 
fostă totuși revoluțiunea., pentru-că aj con
firmată principiulă egalității de dreptă, 
a deschisă pentru fiecare porțile școle- 
loră și ll-a dată câtorva cetățeni din țeră 
posibilitatea de a se înălța, de a lua 
parte la esercitarea puterei statului. A- 
cesta a causată ridicarea culturei comune 
„egalitatea" acestă paradoxă care în- 
semneză dreptulă fiecăruia la neegalitate, 
la înălțare, la distincțiune, a causată 
aceea, ca cultura să devină în cercuri 
din ce în ce mai mari ună dreptă și o 
datorință, ună luxă și necesitate toto
dată. Și reslățirea culturei în aceste 
cercuri mai mari, naturală, că a nimi
cită monopolulă ce odinioră îlă avea la 
noi limba latină, și a făcută, ca poporele 
singuratice să învețe în limba loră, îu 
acea limbă, pe care erau mai bine de
date a-o pronuncia, și a făcută să în- 
cepă a-șl cultiva totodată și limba propria. 
In prima liniă deosebirea de limbă, în a 
doua liniă tradițiunile, raporturile speci
fice, au deșteptată îu singuraticile popore 
în măsură totă mai intensivă consciința, 
că ele se deosibescă de celelalte suntă 
egale între sine, constitue ună întregă, 
o personă.

Cerculă activității individuale este 
prea îngustă în politică, pentru-că vieței 
poporeloră nu i se pote da altă direcți
une, decum este direcțiunea ce i s’a dat 
de natură. Politiculă n’are alta de fă
cută, decâtă să veghieze : care este spi- 
ritulă timpului, care este consecința is
toriei și ca să ia disposițiile necesare 
pentru ca acestă spirită în statulă său 
să triumfeze și consecințele istorice să 
se validiteze, însă așa ca să se feresoă 
câtă se pote mai multă de a înspăi
mânta pe locuitori.

Der ai noștri bărbați de stată voiescă 
se schimbe aceea, ce nu este de a se 

schimba ajută se se crescă daco-romaniștî 
și panslaviștl pe cheltuiala statului și în 
ală 21-lea ană ală independenței nostre 
trebue să ajungemă la trista convingere 
că agitațiunea naționalitățiloră s’a întărită 
că deși ici colo maghiarisarea înainteză 
bine, der dintre cei indiferenți au trecută 
în masse numerose din rândurile maghia- 
riinei în castrele acelora, ce suntă dușma
nii declarați ai statului maghiară.

„Pești Naplo“ discută mai de
parte în specială afacerea maghia- 
risărei SlovacilorU. Acestă parte 
a articulului toiei pestane o voniu 
reproduce în numgrulu de mâne.

Conflictulu între primatele Simor și 
ministrulu Trefort.

Ună conflictă nou s’a iscată dilele 
acestea între ministrulă de culte și ins
trucția publică, Trefort, și Primatele Si
mor. După ună raportă ală diaralui 
„Pești Hirlap" din Strigoniu se relateză 
următorele:

Din ordinulă ministeriului se pre- 
sentâ inspectorulu școlară din Strigoniu, 
Rudolf Bartal, ca comisară guvemială 
la esamenele finale dela preparandia din 
Sâmbăta mare. La conferința prealabilă a 
corpului profesorală i se făcu comisarului 
guvernială împărtășirea surprindătore, că 
densulă n’are ce căuta la aceste esa- 
mene, dedrece institutulă nu este insti- 
tută de stată, ci institutulă archiepisco- 
pescă și prin urmare aci nu i se pote 
permite a-șl esercita funcțiunea sa ofici
ală. Comisarulă declară, că densulă a 
venită la ordinulă directă ală minis
trului și prin urmare nu pote per
mite, ca misiunea lui să fiă ignorată. 
La acesta ambele părți cerură instrucți
uni dela organele superiore, și pănă la 
sosirea instrucțiuniloră necesare se sus
penda esameuulă. Ministrulu de culte 
telegrafâ categorică, că comisarulă gu
vernului nu are numai dreptulă de a a- 
sista la esamene și a influința asupra 
loră, ci este chiară îndatorată se pună 
întrebări candidațiloră, să ia parte la 
facerea clasificațiuni loră și să sub
scrie atestatele. Durectorulă institutului 
primi însă dela oficiulă arcliiepiscopescă 
o instrucția telegrafică, în care se dice 
ca Direcțiunea să nu permită nimenui a 
ave vre-o influință asupra esameneloră 
și să le facă și conducă astfelă, ca și 
cum n’ar fi de locă presentă comisarulă 
guvernială. In acestă dilemă inspecto- 
rulă școlară se ținu strictă de instrucția 
ministerială și lua parte la esamene în- 
tr'ună modă demonstrativă. Să pare însă 
că afacerea nu se va termina numai cu 
acesta."

„Neue Freie Presse", care după 
cum scimu îșl primesce inform ațiunile și 
inspirațiunile sale dela guvernulă ungu- 

rescă în cestiuuile ungurescl, dă acestui 
conflictă versiunea următore:

„Tendința în procedura cardinalului 
Simor este destulă de clară, judecândă 
după tote câte s au vădută din faptele 
acestui prelată bisericescă în anii din 
urmă. Esercitarea dreptului de iuspec- 
țiune supremă din partea statului asu
pra instituteloră de cultură confesionale 
din patriă, încă n’a adusă în nici o die- 
cesă vre-o frecare, și numai Primatele 
Simor caută certa cu luminarea și nu 
pentru întâia-dată caută elă cu stăruință 
a mobilisa în Ungaria biserica militantă, 
a provoca conflicte. încă ne este pros- 
pătă în memoriă, că Primatele Simor în 
anulă trecută a dată prilegiu Papei să 
aducă pe tapetă cestiunea, decă regele 
apostolică ală Ungariei are seu nu drep
tulă de a disloca pe episcopl și a-i trans
pune în episcopate mai bine dotate, și 
nu mai puțină viu ne este în memoriă 
rolulă, ce l’a jucată cardinalulă Simor 
la alegerile dietale din anulă trecută. 
Va fi acum ceva preste ună ană de când 
ministrul Trefort s’a vădut silit să învino- 
vățescă într’o circulară cătră alegătorii 
săi pe Primatele, că a influințată și su
ferită să se facă alegerile în contra sta
tului, că clerală său sprijinesce pe anti- 
semițl. Domnulă Trefort s'a espriinată 
atunci în modă torte blândă. Este sciută 
că Primatele a trimisă în comunele din 
Ungaria de susă capelani agitatori, cari 
pănă nu de multă erau în Ungaria o a- 
parițiune necunoscută și că acesta nu 
află nici o vină decă ei desvoltă o ac
tivitate agitătore în acelașă timpă în fa- 
vorea panslavismului. Chiar propaganda 
panslavistică, care se face într’o parte 
a archidiecesei Strigoniului de tinerii cle
rici, precum și de învățătorii, cari și-au 
primită instrucțiunea loră în seminariulă 
arcliiepiscopescă, îi impune guvernului 
cu deosebire datoria de a insista cu a- 
tâtă mai tare asupra esercitării dreptului 
de supremă inspecțiune și acesta este și 
unulă din punctele de vedere esențiale 
sulevată de „Pester Lloyd" la discu- 
țiunea acestei cestiunl."

„ț)iarulă„Vaterland“ naturală ia eu 
ună zelă nespusă partea Primatelui, re- 
nitența bisericescăîn contra puterii statu
lui este fără îndoielă terenulu cultivată 
cu predileețiune de foia junkeriloru și 
cu atâtă mai multă cu câtă acestă re- 
nitență purcede dela ună amică ahî 
contelui din concordată. Inse „Vater- 
land" merge și mai departe și chiar 
pănă acolo încâtă acusă pe guvernulă 
ungurescă, că a turburată pacea și: 
țl-ai găsită beleaua: Primatele este 
câtă se pote de indulgentă față cu unel
tirile panslavistice și tocmai din acestă 
causă a venită inspectorulă școlară." — 
Acesta ne face sS privimă forte pro
fundă și arată conexulă ce-'lă are între-

In mijloculă văgașeloră pe unde se 
scurgea o apă albiciosă și noroiu se 
vedea ună capă de omă înverzită odih- 
nindu-se pe ună bolovană de ghiață.

Frigulă oprise descompunerea, păs
trase formele, tinerețea chiar; și pe pele 
se vedeau încă favorite blonde.

Ulric Tagmer puse mâna p'ună tîr- 
nacopă. Sparse ghiața diniprejuru.

Corpulă întregă ieși de sub ghiață, 
lungită ca în coșciugă.

Pe urmă :
— Domnule sindică, îi dise elă cu 

glasă tare, caută chiar dta în buzunarele 
mortului.

Fostulă sindică se supuse.
Totă lumea vădii pe bătrânu cum 

se silea să deschidă buzunarele înghe
țate și cum scose pe rendu o legătură 
de chei, ună pumnă de bani mărunți, o 
pungă plină cu aură și ună ceasornică cu 
nițialele R. S. cari stabileau necontes
tabilă identitate a cadavrului cu Ru
dolf Schuchmann.

Atunci Ulric Tagmer se ridica în 
susă, dreptă ca ună bradu, și apostro- 
fândă pe sindică, care lăsa capu înjosă 
sub povara acestoră vorbe:

— Mai credl și acum, că sunt ună 
hoță? Ai avea inimă ca să susții în 
fața lumii acesteia că eu l'am omorîtă 
pentru ca să’lă jăfuescă?....

Fostulă sindică ar fi cădutu josă 

decă n'ar fi sărită doi omeni ca să’lă 
sprijinescă.

In sfîrșită, abia țiindu-se pe piciore 
bătrânulă se întorse spre publică :

— Nenorocite Tagmer! dise elă....
Vai! prietinii mei, eu gândeamă că ’ml 
împlinisemă cariera fără ca să merită 
imputări. ErI chiar eram gata să moră 
cu consciința curată și liberă de orice 
mustrare. Acum ml-am perdută odih
na puțineloră dile câte am să mai tră- 
iescă.... Vremea nu mai este a nostră,
Ulric; și eu te rogă aici chiar, în ge
nunchi, în fața acestoră moște trimise 
de Dumnedeu, casă-mi ierți nedreptatea... 
îmi dai voe să te îmbrățișeză?

— Oh! domnule sindică! dise Tag
mer aruncându-se pe pieptulă bătrânului.

Și prin stângăcia nenorocitului, sdreu- 
țele lui atinseră și mânjiră ună guleră 
frumosă pusă chiar în (jiua aceea.

Magistratulă dise:
— Hei! Der cum nu te-ai apărată 

tu mai bine? Omulă când este învino
vățită se desbate.... se indigneză... caută 
să aducă probe, ce dracu!

- Ce vrei? răspunse Ulric Tagmer. 
Am fostă totdeuna pre sfiosă din pricina 
asta ml-a mersă mai totdeuna rău, dom
nule sindică, câtă am trăită!

Borsecu, 1 Iulie.

0 sârbâtore populara în Serbia.
Sima.

(Urmare.)

Celebrațiunea Slavei, în care se re
flecta d’odată și credința în supranatu
rală și venerațiunea fenomeneloră na- 
turei - trăsuri caracteristice pentru rassa 
slavă — a găsită numeroși scriitori ca 
s'o descrie,

Spiritele cele mai positive s’au ins
pirată de farmeculă naturală ală unui 
obiceiu națională și au scosă tablouri 
pline de vieță.

Avemă înaintea ochiloră descrierea 
unei Slave de d-nulă G. Militchevitz, et
nografă sârbă bine cunoscută.

Autorulă ne introduce într’o casă 
„ospitalieră și care iubea forte multă săr
bătorile". După urmarea unoră cere
monii săvârșite împrejurulă mesei amphi- 
trionulă luându-șl loculă său de ondre, 
apucă paharulă în mână și dice:

— Frațiloră, poftiți și vă luațl pa
harele.

— Norocu! răspunseră toți ospeții.
— Să bemă fiăcare câte ună pahară 

de vină pentru sărbătorea de adl, și 
pentru credință. Sfântulă patronă s’a

jute la toți cari îi sfințescă diua și să 
fiă preste totu loculă unde se bucură 
lumea pentru onorea și mărirea lui. Căci 
acolo, unde va fi ajutorală lui, voră fi 
și fructe și recolte bune, vieță și săne- 
tate, unire și dreptate.

După acestă toastă amphitrionulu 
ridică ună altulă pentru bătrânulă Ar- 
sene, care ședea lângă președintele mesei. 
Și pe când paharele se umpleau de vină 
în onorea sărbătdrei și a credinței, toți 
ospeții cântau doi câte doi:

„Dumnedeu s'ajute,
„Dumnedeu s'ajute,
„Bântuia patronă într ajutoră.
,,Și chiar Duninedeulă stâpânitoru.
„Și chiar Dumnedeulă stăpânitoră."

Și după acestă cupletu cântată de 
bărbați, femeile repetau dela masa loru, 
ca ună refrenă :

„Sântulă patronă într'ajutoru,
„Și chiar Dumnedeulu stăpânitoră,
„Și chiar Duninedeulă stăpânitoră."

După încetarea cântecului, amphi- 
trionulă umple ună pahară cu vină pe 
care-lă pune înaintea președintelui mesei. 
Acesta ia atunci înaintea lui plăcinta și 
ună cuțită, apoi adresându-se la invitați 
tlice:
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gulii curenttl politica din Austria cu a- 
parițiunile din Ungaria. Numai atunci 
putemă înțelege conivența Primatelui 
Ungariei față cu Panslavismula decă ne 
gândima că acji tote episcopatele aus
triaco sunta aliații slavismului și des- 
mierdă slavismula, numai ca să-și întă- 
rescă puterea. Curente de natura a- 
cesta nu respectă nici o graniță geo
grafică și prin urmare e numai naturala 
că în Ungaria să îngrămădesca conflic
tele de când în reședința primatelui din 
Strigoniu consciința de sine a capului 
bisericei a devenita mai tare decâta con
sciința datoriilora ce trebue să le înde- 
plinescă cetățenulu maghiara față cu 
statuia chiar și atunci, când este îmbră
cata în haină de purpură.11

SOIRILE BILEI.
Cetimă în „Foia bis. și scol.u din 

Blașiu: „In ‘24 Iulie a. c. Escelența Sa 
Prea-sânțitulu Metropolită Dr. Ioana Van- 
cea a instalata în biserica catedrală din 
loca pe canonicii metropolitani promo
vați Ioana M. Moldovauii, Dr. Ioana Rații 
și Alexandru Micu, și pe noii canonici: 
Simeonă Pop» Matei» și Iosifă Hossu.

* * *
„Monitorulă oficiala din BucurescI 

scrie, că Regele României în călătoria sa 
spre Graefenberg, pe lângă tote că a 
păstrată cela mai stricta incognito, a 
fostă viu aclamată de unit numeros» publică 
în totă percursula drumului dela Oder- 
berg pănă la Graefenberg. Mai vîrtosă 
la fruntaria prusiană Maiestatea s’a a fosta 
primita cu mare entusiasma.

*
* *

Piarnla englesescîî „Truth" spune, că 
M. S. Regina României ar fi scrisa o po
emă asupra vieței și a morții împăratului 
Friderica UI și că ar fi trimisa câte o 
copiă de pe densa reginei Angliei și vă
duvei defunctului împărata. Poema nu 
va fi dată publicității, căci ar fi conți- 
nenda alusiunl personale și politice.

** *
„ Opiniunea“ anunță, că tînărulă G. 

Vasilescu din Craiova, care studiază de 
doi ani sculptura în Italia, a dobândita 
anula acesta premiulu întâi» (diplomă de 
onorei la concursulă ținuta de academia 
regală din Veneția, la care au luata parte 
87 de concurențl. Acesta brava cetă- 
țena româna este elevul artiștilora Ferrari 
și Dalzotto.

* *
In Blașă s’a începută edificarea unei 

noue școli românescl de gimnastică.
** *

La congresula de oftalmologiu ce se 
ține anula acesta în Heidelberga, Ro
mânia va fi representată de d. Dr. Crăi- 
niceanu.

at X

Dla Dr. losifă de Greissing, fosta fi- 
sica ala orașului Brașova, șl-a serbată 
Miercuri în 1 Augusta a. c. a nouătjecea 
onomastică. Cu asta ocasiune rudeniile 
și amicii i-au adusa sincerile lora feli
citări. Și colegiula de doctori de aici 
a luata parte la prândulă data de bă- 
trânula doctoră. Fisiculă orașului, D-rul 
Fabritius, în numele tuturora șl-a espri- 
mata deosebita stimă și recunoscință pen
tru multele merite ale bătrânului iubi- 
lanta.

** *
Cu începutula anului școlara 1888(9) 

sunta a se conferi din fondurile archi- 
diecesaue din Sibiiu: Una stipendiu de 
60 fi. din fundațiunea Francisc-Ioscfină 
pentru una studenta la școlele medii, și 
două stipendii câte de 60 fi. din funda
țiunea Cologea pentru studenții de orl-ce 
categoria. Aspiranții la aceste stipendii 
au să-și așternă suplicele la consistoriula 
archidiecesana din Sibiiu pănă la 19/31 
Augusta a. c.

*
♦ ♦

La 25 Iulie s’a deschisa la facultatea 
de medicină din Parisă congresulu docto
rilor» și a veterinariloră, avândă de obiecta 
studiula sciențifica ala iuberculosei la orna 
și la celelalte animale. Din tote unghiu
rile Franciei și chiar din străinătate una 
număra mare de savanțl s’au hotărîtă a 
lua parte la discuțiunile congresului. Ro
mânia este representată la acesta con- 
gresa prin d-nii Calenderu, Babeșiî, Asa- 
che și alțl doi doctori din Iași. Discu- 
siunile voră fi, de sigură, forte interesante, 
căci e vorba de tuberculosa, care ea sin
gură seceră atâta, câtă face la ună loca 
colera, vărsatulă, tifusula, crupululă și 
anghina. Numai în Parisă, ea ucide mai 
bine de <Jece mii de persone pe ană, 
mai toți copii tineri, speranța și fldrea 
națiunei.

** *
In convidulă gr. cat. din Maramureș» 

s’au întreținută gratisa în anulă trecuta 
14 tineri români gr. cat., er în anulă șco- 
lastică viitoră se voră întreține gratisa 
20 tineri și se voră primi încă alțl 20 
pentru plată.

*
* *

Regele și Regina Italiei voră face 
în curendă o călătoria în Italia de mij- 
locă, prin Romagna. La Ravenna, co- 
mitetulă Domneloră caii voră primi pe 
suverani au alesă de președinte pe prin
cipesele Constanța Gliica Rasponi și Pul
cheria Rasponi. Să scie, că aceste două 
domne suntă fetele spătarului Costache 
Gliica și că au luată în căsătoria amân
două doi frați din familia Rasponi, a- 
liată cu Bouaparții Italiei și Franciei.

* *
„Românulă“ scrie: „Vr'o câțl-va din 

marii negustori de vinuri din Bucureștii și 
Drăgășanl au primită erășl propuneri din 

partea negustoriloră de vinuri din Bor
deaux și Cognac, pentru ca vinurile ro
mâne să fiă exportate în Francia.“

** *
In 29 Iulie n. s’a începută în Mun

cite»» serbarea Centenarului dela nascerca 
regelui Ludovicii I., tinulă din cei mai în
semnați Domnitori atâta în ceea ce pri- 
vesce activitatea lui pe terenulă literara 
și artistică, câta și ca regenta. Acestă 
serbare se pare a fi fosta una dintre 
cele mai splendide, după cum raportâză 
corespondențele relative. Mulțime mare 
de omeni din țâră și cam la 107,000 de 
streini sosiră în Miiuchenă. Ambasado- 
rulă Greciei din Berlina Angelos Bla- 
chos a fosta însărcinata să representeze 
pe Grecia la festivitate, er din Atena 
s’au trimesă la Mtinchen primarulă ora
șului Philimon și consiliarii comunali 
Kalliphronas și Phillas, cari depuseră 
corona pe sarcofagele lui Otto de 
Grecia și Ludovică 1. Luni s’a serbată 
și Te-Deum în Biserica grecescă. Prin 
acesta s’au restabilită relațiunile diplo
matice între Bavaria și Grecia între
rupte dela anulă 1862.

Concedii.
Vomă avea plăcerea în curendă a 

audi o tânără artistă română, Irena de 
Vladaia, care a cântată cu mare succesă 
în Francia și Italia. Acestă artistă a 
fosta angajată la Opera Comică din Parisă 
înainte de a arde. Cu ocasiunea concer
tului ce’lă va da în Sinaia va trece și 
la Brașovă unde asemenea va concerta 
Marța viitore.

întâmplări diferite.
Câijutu în prăpastia. Din Slănică (ju- 

dețulă Prahova, în România) i se scrie 
„Democrației11, că ună domnă profesoră, 
care plecase în escursiune călare la mă
năstirea Cheia, însărândă pe drumă, des- 
călecase și mergea cu calulă de dârlogl. 
Neobservându drumulă, acestă domnă a 
cădută într’o prăpastiă forte adâncă, er 
calulă a rămasă pe rnală. Pănă a doua 
di de dimineță a rămasă în acea prăpas
tiă, fără a i-se întâmpla nimica, decâtă 
mici contusiunl. Nisce amici ai săi, cari 
l’au urmărită, l’au găsită a doua di și cu 
ajutorulă unoru frânghii l’au scosa nevă
tămată.

Umî falsificatorii de piperă. „Posta" 
din Galați (România) spune, că autori
tatea comunală de acolo a descoperita 
una negustoră fabricândă piperă falsă. 
In podulă prăvăliei acelui negustoră s a 
găsită însăși mașina cu care se fabrica 
piperulă falsă, câtă și mai mulțl saci plini 
cu asemenea piperă. Când s’a făcută 
cercetarea și descoperirea, mașina a fostă 
găsită funcționândă. Mostre din toți sacii 

plini cu acesta produsă falsificată se voră 
supune unei analise himice în scopă de 
a se constata elementele din cari se pre
pară piperulă, câtă și decă era ori nu 
vătămătoră sănătății cumpărătoriloră.

Furtună. Din Lăpușulă ungurescă 
ni-se scrie cu data 30 Iulie: „Sâmbătă 
seră s’a iscată în ținutulă nostru o fur
tună grozavă, ploiă cu ventă, ba pe li
nele locuri a căcjută și ghiață. Vântul ă 
a oborîtă totă la pămentă, și tote vâl
celele au esundată, er ghiața pe unde a 
ajunsa a causată pagube mari. In Plo- 
pișă, Berința și Preluca fostă trăsnită 
câte o casă și alte edificii de ale unoră 
Români. Pe la noi va fi în ăstă ană fenă 
forte puțină, malaiu și alte bucate 
încă puține11.

C’ursiilu pieței Brașovu
din 24 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump, 8.70 Vend. 8.74
ArgintG românesc!! . n 8.68 r 8.70
Napoleon-d’orI . . . n 9.88 n 9.92
Lire turcescl . . . n 11.20 11.24
Imperiali................... ii 10.20 11 10.24
GalbinI................... n 5.88 n 5.91
Scris, fonc. „Albinau6u 0 n 101.— na»n r n ° 0 n 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . • J1 117.- n 118.
Discontulu . . . ° /2 -8% pe ană.

Cursulfi la bursa de Viena
din 1 Augustă st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................... 101.45
Renta de hârtii 5°/0.....................90.80
Imprumutulu căiloră ferate ungare . 151.75
Amortisarea datoriei căilorh ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.30
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

ostii ungare ț2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei câilorh terate de

ostu ungare (3-a emisiune) . . 115.—
Bonuri rurale ungare........................105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișh . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare........................104.80
Bonuri rurale transilvane........................104.40
Mărci 100 împ. germane................... 60.37
Londra 10 Livres sterlings .... 123.50
Imprumutulă cu premiulu ungurescă 130.80 
Renta de hârtia austriacă .... 81.15
Renta de argintă austriacă .... 82.20
Renta de aurii austriacă................... 111.—
LosurI din 1860   139.10
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 867.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 307.50 
Acțiunile băncei de credită austr . . 312.40
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului...........................................124.90
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungurescu . . . .'........................100.50
Bonuri croato-slavone........................104.—
Galbeni împărătesei ........................ 5.83
Napoleon-d’orI...................................... 9.82

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 19 Iulie st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5% .... 91— 92.—
Renta rom. amort. 5”/0 . . . 92.‘/2 93.—
Renta convert. 6%.... 90.— 90.' ,
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . 37.- 42. -
Credit tone, rural 7"'n . . . 106?/, 107.' 2

n n /o • ■ ■ M-ll. 92.-,
n „ urban 7",n. . . . 105.'/, 106-—
r n n 6" o • • • 98.' 99.' ,

5»„. . . 88.— 88.’ ,
Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 945.— 960.—
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . . 220.— 225.--

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

ErtațI și îngăduiți! Să tăiămă 
acestă plăcintă pentru Dumnedeu și sân- 
tulă Toma.

— Pentru Dumnedeu și pentru Isusă 
Christosă! replicară comesenii.

Președintele mesei face atunci sem- 
nulă crucei și începe a tăia plăcinta di- 
cendă încă:

Pentru mărirea și onorea sântului 
Toma!

Der deodată elă opresce cuțitulă în 
mijloculă plăcintei strigândă:

- Stăpâne ală casei, trebue să dă- 
ruescl ceva, căci ună bușteană a oprită 
plugulă.

— Dau o vadră de vină și ună 
porcu friptă, răspunde amphitrionulă su- 
ridendă.

Și președintele încrucișândă cuțitulă 
taiă plăcinta în patru bucăți, fără s6 le 
despărțescă, în urmă le stropeșce cu vină 
dicendă:

— In numele Tatălui, amină ! In 
numele Fiului, amină! In numele sân
tului Spirită, amină !

Și varsă în pahară cele câteva pi
cături de vină, cari rămăsese pe coja 
plăcintei.

In acestă momentă Ioachimă, stăpâ- 
nulă casei, s’apropiă de președinte.

Apoi amândoi țină plăcinta cu a- 
mendouă manile; er ospeții apucă nu
mai cu câte una. După aceea toți în- 
cepă să învertescă plăcinta în aceeași 
direcțiă, încătrău s’aruncă sămânța pe 
câmpă, și cjică :

— Domne scapă-ne/ Domne sca- 
pă-ne! Domne scapă-ne! Ei întorcă plă
cinta încă odată pe mânile loru dicândă 
de trei ori una după alta:

— Domne, dă sporă casei acesteia 
și stăpânului ei!

Ospeții retrăgendu-șl mânile de pe 
plăcintă, președintele și amphitrionulă o 
taiă în două, pună bucățile una peste 
alta, le sărută; apoi să îmbrățișeză di- 
cândă:

- - Isusă Christosă să fie cu noi.
După acesta fiecare din ei taiă ju

mătatea sa de plăcintă în două părți, cu 
mâna stângă, der formândă cruce cu 
cele două brațe ale sale, și pune unulă 
din cuarturile sale pe masă. Președin
tele pune în urmă cu mâna sa dreptă 
unu altă cuartă pe etageră (poliță).

In intervalu stăpâna casei adusese 

amphitrionului o sită, în care acesta puse 
cu mâna dreptă cuartulă de plăcintă, care 
i rămăsese, pentru ca țdupă superstițiile 
populare) anulă să fiă prosperă. Apoi 
scote din busunară o monedă vechia pe 
care o aruncă asemenea în sită, super
stiția pretinde, că și acesta aduce pros
peritate.

Este evidentă, că ună obiceiu așa de 
pitorescă a trebuită să împingă spiritulă 
celă visătoră ală Slavdom ca să iubescă 
legendele de-o poesiă plăcută, particu
lară Slaviloră de sudă. Ele au fostă 
create de poporă, și numai în urmă au 
fostă puse în versuri.

Una din poveștile cele mai populare 
represintă pe împăratulă serbă Ștefană, 
celebrândă sărbătorea patrimonială. După 
obiceiu, elă voi singură să torne vinulă 
ospețiloră săi și în totă timpul ă câtă a 
stată împăratulă în piciore, sântulă ar- 
changhelă ședea pe umărulă său dreptă 
și cu aripa sa 'i netezea obrazulă.

Der curtesanii sciură să persvadeze 
pe împăratulă dicându-i, că nu e de da
toria lui să servescă pe supuși, și-lă ho- 
tărîra să ia loeă la masă împreună 
cu ei.

- Cum s’a aședatu împăratulă, archan- 
ghelulă s’a supărată și sburâ din pair • 
tulă împărătescă după ce a lovită pe su
verană cu aripa sa.

Printre toți ospeții ună bătrână că- 
lugără singură fusese martoră la acestă 
faptă minunată și începu să plângă.

întrebată fiindă despre causa lacri- 
miloră sale, bătrânulă călugără povesti 
ce văduse. îndată împăratulă se ridică 
dela masă și porunci să se scole ospeții 
săi. Toți intonară rugăciuni mari, înce
pură posturi lungi și atâta rugară și pe 
Dumnedeu și pe sântulă Archanghel, în- 
câtă celă din urmă „cu mare greu11 a 
avută în fine milă de ei:

„Și elă ertâ pe Ștefană pentru păca- 
[tele sale,

„Cu tote că împăratulă s’aședase la 
[masă

„înainte d'a ridica ună toastă pentru 
[patronulă său

„înainte d’a îngenunchia în onorea sa.“ 
(După „Revue BleiC).

Novakovitch,
ministrulă Serbiei la Constautinopole.
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Câștig lateralii fie 10 fi. pe ii
fără capitală și fără risicu prin 
vencjarea de losnrî plătibile în 
rate în sensulu articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta 

Adler & Comp., Budapest, 
jsauaKsaguMBHKama
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Pentru a satisface dorinței multoru dintre onor, mei mușterii product! d aci înainte

Soiulu acesta de făină se produce din grâu escvisitu de curată, d'aceea făina prin pu
terea ei neslăbită se pote cu totu dreptulu recomanda fiă-cărui menagiu ca cea mai bună.

In așteptarea comandeloru atâtu pentru acdstă făină, câtu și pentru tote celelalte soiuri 
de făină și legume, ce se află totdduna în depositulu meu, 1116 subsemnu


