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Răsboiulu contra nostră.

Brașovfl, 17 Aprilie v.
Vecjendu, cum din tâte părțile 

dușmanii neamului nostru se ri
dică în contra ndstră cu furiă totă 
mai mare, și cum guvernului și 
dieta pregătesc!! legi toth mai grele 
și asupritdre pentru națiunile ne
maghiare; ve4endu, cum nu se 
mai ține semă nici de trecută, nici 
de viitoru. ci numai de aceea, cum 
se se sature poftele de domnire 
ale UngurilorQ, trebue se cțicemu : 
departe amu ajunsă în cei 26 de 
ani din urmă, de când ne aflămu 
sub ocârmuirea ungurescă de sine 
stătătbre!

Departe amu ajunsă, der nu 
spre îndreptare, nu spre împăcare, 
nu spre pace.

Resboiulă este, cu care ne în- 
tîmpină contrarii noștri pe tbtă 
linia, — răsboiu în contra limbei 
și a naționalității nostre; resboiu 
în contra așecfăminteloră nostre 
bisericescl și naționale; răsboiu 
în contra drepturiloru străvechi 
ale bisericei nostre ; răsboiu în con
tra datineloră și obiceiuriloră nos
tre românesc!.

Și pentru ce suntemu atâtu de 
amară resboiți?

Pentru-că. ch06 96, aȘa ar P1'6' 
tinde interesele și binele statului, 

încă la 1868, când Ungurii e- 
rau conduși și sfătuiți de bărbați 
de stătu ca Deak, Eotvds ș. a., 
ei se mulțumiau cu rolulă de na- 
țiă conducetbre, și pe când cău
tau a-și asigura predomnirea în cele 
curată politice, recunosceau, că 
trebue să li-se lase și naționalită- 
țiloră diferite ună cercă de des- 
voltare de sine stătătoră, celă pu
țină pe teremulu bisericescă și 
școlară. Pentru stată cereau numai 
atâta, câtă li se părea de lipsă 
pentru ușurarea administrației.

De atunci și pănă acuma s’au 
schimbată lucrurile atâtu de cum
plită, încâtă nu se mai țîne semă 
de locu de principiile recunoscute 

în legile dela 1868; nu se mai 
țîne semă de aceea, ca se fia res
pectată cerculă de autonomiă bi
sericescă și școlară, ce li-s’au lă
sată diferiteloră naționalități ca 
terenă de liberă desvoltare, ci se 
pretinde, ca tote drepturile auto
nome ale acestora se fiă jertfite 
pretinsului interesă ală adminis
trației publice de stată

Nu se mai mulțumescă a4l 
Ungurii cu aceea, ca să fiă națiă 
conducStbre în statulă acesta de 
naționalități, ci stăruescă ca sta
tulă se fiă maghiară și numai ma
ghiară, sS înceteze cu încetulu ori 
ce deosebire de naționalitate și 
astfelă dintr’unu stată de națio
nalități, să se facă unu stată na
țională maghiară.

Cumcă la acestă țîntă nu să 
pote ajunge, decâtă numai delă- 
turândă și nimicindă tbte drep 
turile, ce ușureză desvoltarea deo
sebită a națiuniloră nemaghiare, 
este lucru învederată.

După ună regimă despotică de 
26 de ani, ajungendă cu ajutorulă 
mincinosului constituționalismă se 
fiă ei atotă puternici în condu
cerea destineloru statului, con
trarii noștri credă acuma, că a 
sosită momentulă ca se delăture 
și cele din urmă pedeci, ce le mai 
stau în cale pentru a’șl pute rea- 
lisa planurile loru de unificare și 
contopire națională. De aceea ei 
se încercă acum a zădărnici prin 
noue legi și autonomia bisericescă 
și școlară a națiuniloră nema
ghiare, câtă mai rămăsese nea
tinsă de urmările triste ale res- 
boiului de rassă, ce Pau purtată, 
mai alesă dela 1876 încăce, cu 
atâta patimă în contra năstră.

Așa trebue se înțelegemă ten
dințele și scopulă, ce se urmăresce 
față cu națiunile nemaghiare prin 
nouele proiecte de legi biseri- 
cescl și școlare, pe cari acuma 
stăpânirea le propune dietei ungu
resc!.

E vorba ca totulă se se con

centreze și se se centraliseze în 
manile stăpânirei maghiare, acum 
și în cele bisericesc!, după ce în 
cele politice suntemă aternători 
în tăte de voința guvernului din 
Pesta. Er câtă pentru proiectului 
de lege școlară privitoră la regu- 
larea salariiloră învețătorescl prin- 
tr’însulă se face ună pasă spre a 
aduce cu timpulă tote șcălele năs- 
tre în mâna stăpânirei unguresc!. 
Cumcă acesta este scopulă finală, 
a mărturisită însu-șl ministrulă de 
instrucțiune publică.

In fața acestei stări de lucruri, 
împrejurările fiindu și a4! atâtu 
de vitrege pentru noi, nu mai pu- 
temă spera și nu ne mai putemă 
încrede îu nimeni, decâtă numai în 
noi înși-ne și în puterea voinței și a 
conștiinței nostre românești.

Acăsta este pavăza, în care se 
voru înfrânge și trebue se se în
frângă săgețile veninăse, ce le 
aruncă necontenită asupra nbstră 
dușmanii românismului.

UKONICA POLITICA.
— 17 (29) Aprilie.

In sferșitti dieta ungurescă a înce
pută desbaterea asupra proieotului de 
lege despre salarisarea învățători lorii, în 
ședința sa dela 26 Aprilie. Ministrulă de 
culte, oontele Albin Csăky, ținu o vor
bire în care arăta scopulă ce-lă urmă- 
resce prin noulă său fetii, oare pentru 
autonomia nostră școlară este ună ade
vărată desastru. Csaky dise între altele, 
oă proieotulft acesta va influința în două 
direcțiuni, și anume; ia alegerea persdnei 
învățătorului și la controla ce-o va eser- 
oita guvernulă asupra prooedurei disci
plinare față cu învățătorii, cari primesoă 
dela stată ună miserabilă ajutoră de 50 
fl. pentru a se oompleta suma minimă 
de 300 fl. a salariului lord, pise mai 
departe d-lă Csăky, că n’a putută să 
stabileecă minimulă salariului cu 400 seu 
600 fl., cum cere oposiția, pentru-că con
fesiunile nu voră pută să dea atâta, 
și prin urmare acesta ar însemna, că 
guvernulă voesoe să ia școlele din 

mâna oonfesiuniloră și să le prefacă în 
școle de statu. O astfelă de politică în 
looă de a ajuta, numai ar strica 
oausei. Elă încă ar dori așa ceva, 
dâr de-ooam-dată, din lipea de mijlooe 
bânesol, na se pote. Vorbi apoi deputa- 
tulă Kovacs Iânos, oare dise oă nu e 
mulțămită cu espunerile ministrului. Elă 
vrâ ca tote șodlele din Ungaria să fiă 
supuse imediatei controla a statului, ca 
să nu se mai orescă oopii îu spirită 
„antinaționale mayhiară și cu idei trădătore 
de patria0- Cere deci ca guvernulă să 
aducă nouă legi și ordinațiunl prin cari 
se pună la regulă pe confesiuni și națio
nalități. Desbaterea asupra proiectului 
continuă.

*
Lupta în adunările munioipalo îm

potriva proiecteloru bisericescl ale gu
vernului, continuă încă și aoura. Din 
Deva primirătnă ună raportă mai lungă 
despre lupta ce-au purtat’o Românii în 
Oongregațiunea comitatului Huniaddra 
ținută la 25 și 26 Aprilie, contra poli
ticei bisericescl. La propunerea comi- 
siunei permanente, ca representațiunea 
comitatului Huniădora să primescă resorip- 
tele comit. Budapesta și Zemplin prin cari 
se aprobă politica bisericescă a guver
nului, protopopulă Vasilie Damianu din 
Bradă (Zarandă) a luată cuvântulă și 
printr’o vorbire predată ou multă ora- 
toriă a combătută proiectele bisericescl ale 
guvernului, arătândă relele ce voră isvori 
din acestă neferioită politică. Românii au 
votată oontra propunerei de mai susă. — 
Asemenea și-au ridicată gh.sula împotriva 
reformeloră bisericescl ale stăpânirei un- 
gureșei și Românii din Maramureșă, în 
adunarea generală comitateusă ținută la 
25 Aprilie în Sigetă Vicarulă română 
Tită JBidu, printr’ună discursă bine al
cătuită a spulberată tdte argumentele 
contrariloră dovedindă, că nouăle reforme 
ale guvernului voră fi o calamitate pentru 
țeră. La votare 32 Români au fostă 
oontra propunerei oomisiunei permanente. 
— Nu mai puțină bine și frumosă s’au 
purtată Românii din oongregațiunea co
mitatului Aradă, ținută alaltăerl. După 
ce vorbiră câțiva mamelucl și slugi ple
cate ale guvernului, luâ ouventulă pro-

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

Imperătesa cu stea de 
auru în frunte.

A fostă ce a fostă... a fostă odată 
ună împărate și împărătesa lui era așa 
de frumosă, înoâtă avea ohiar stea de 
aură în frunte. Ddmne fălosă mai era 
împăratulă de odorulă oelă de îrnpără 
tesă, ce avea! Și le dădu Dumne4eu 
sfântulă o oopiliță, și aceea înoă avea stea 
de aură în frunte, ca și mamă-sa. Și 
când era fata ca de 15 —16 ani, more 
împărătesa și rămâne ea orfană, er ta 
tă-so văduvă.

Multă au plânsă ei amândoi după 
ea, dâr mai ou semă fata, oă împăratulă, 
dela o vreme prinse a umbla a peți, doră 
— doră va afla undeva o muere, oum 
fu a lui, der pace! Umblat’a țerile lui 
t6te, der muere ou stea de aură în frunte 
nu a aflată nioăirl. Deci veni acasă su
părată, mai supărată de cum plecase.

Fata gândia, că tatălă său e supă
rată de părere de rău după mumă-sa, nu 

scia pricina supărărei lui. Deol prinse 
a-lă mângâia, rogu-te. Der tată-s’o îi 
răspunse: înzadar mă mângâi tu, draga 
mea, că pănă n’oiu da de o muere cum 
fu mumă-ta, eu nu mă potă mâugăia, 
fără deca tu vrei să nu mă mai vedl 
supărată, hai de te mărită după mine.

—Vai, der ce stătușl a cfice, tată? No 
soii că-i păcată de morte a și gândi așa 
oeva? Eu, fiica dumitale, să-ți fiu ne
vastă?! Una oa asta nu s’a mai pome
nită de când e lumea !

— Ba, că tu-ml vei fi nevastă!
—Ba. oă una ca asta n’a fi, pănă 

nu-țî văi face opinci de fieră și bâtă de 
oțelă și căciulă de aramă și-i bate țe
rile tote de ți-s’a toci bățulă, și prin 
opinci ți-oră eși degetele și prin căciulă 
părulă. Decă umblândă atâta nu ai afla 
muere pe plăcere, vino acasă și m’oiu 
gândi ce-i de făcută.

Și și a făcută împăratulă bâtă de 
oțelă, opinci de feră și căciulă de aramă 
și s’a luată la drumă, du-te, du-te, pănă 
i-s’a tocită bățulă de era numai câtă un 
râsteu și prin opinci îi eșiau degetele 

pioidreloră, er prin căciulă pârulă, — și 
muere, cum fusese împărătesa, n’a mai 
aflată, și s’a întorsă aoasă năoăjită și su
părată și a 4<să: Fiica mea, trebue să ml 
fii nevastă, oă altă modru nu este.

— Dacă-i așa, tată, lasă să-mi facă 
de nuntă trei haine, una de aură, una 
de arginta și una de lemnă, și când 
voră fi gata, de mi-s’or vîji, fiă ce a vre 
Dumnecjeu.

Și porunci împăratulă la unii aurară 
și la ună argintară și la ună lemnarii, și 
în răstimpă de trei dile hainele fură gata 
și le aduseră de le cercă fata împăratu
lui și i se vijau tare bine.

— Acum, cjise împăratulă oătră fa- 
tă-sa, mâne ne cununămă.

Așa să fiă, cjise fata, numai acjl cul- 
oă-te și te odihnesce, că eu mă pună să 
spălă vasele oele de nuntă.

Și se culcă împăratulă și adormi, er 
fata se puse în bucătăriă și trase prin 
târtele vaseloră o sfâră lungă și la ună 
căpătă ală sforei legă o mâță și la cela- 
laltă capătă altă mâță și ea se cam mai 
duse dorului, că doră pănă fusese ta

tă-so în pețite, ea avuse- pețitoră pe fe
ciorul Impăratului-roșu. Ea-i spusese după 
ce umblă tată s’o, er elă încă o învățase, 
că de n’a fi altă modru, să se facă că 
se învoesoe, apoi să fugă la elă, că grija 
lui va fi mai departe.

Așa și făcu, că ea se duse ață la 
ourțile împăratului roșu, ou cele trei 
haine de miresă, er mâțele totă noptița 
făcură tălălău cu cele vase, înoâtă îm
păratulă oredea, că fata lui le pune în 
rendă pentru efiua cununiei.

Când se sculă dimineța și văcju ce-i 
și oum, își trăgea părulă din oapă de 
năcasă. Acum ia-o de ai de unde ? Cău- 
tatu-o-a prin veoinl în totă sătula, cău- 
tatu-o-a prin satele vecine, der nime uu-i 
putea da semă de ea.

La ună ană de 4Ue aucjl elă, că fe- 
oiorulă împăratului roșu i-a amăgit’o; 
deci își puse în gândă să facă o nefă
cută. Că draoulă, când n’are ce luora, dă 
păoătoșiloră de luoru. Deol oe se gândi 
elă, ce nu se gândi, destulă că într’o 
bună dimineța plecă la drumă, îmbrăcată 
în haine de domnă mare, der nu în haine


