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Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fl., pe șăse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
M-rii do Dumineoă 2 fl. pe anu.

Pentru România și străinătate: 
Pe unii ană 40 franol,pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franot. 

Se prenumără Ia tdte oficielo 
poștale din întru și din afară 

feși la dd. ooleotori.
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3 fl. Unu esemplarâ. 5 cr. v. a. 
s6u 15 bani. Atfttu abonamen
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a se plăti înainte.

Nr. 102. Brașovii, Lunl-Marft 11 (23) Mai 1893.

Magnații și cferuBu românu 
„Bna8contentu.fifi

Brașovu, 10 Mai v.
Mai 4’°â cineva, că nu se în

tâmplă minuni la noi, când Kos
suth sare în apărarea programu
lui bisericescă-politică alu lui We- 
kerle, er magnații unguri catolici 
’șl dau câte cu „maJcontenții“ epis
cop! orientali ai Româniloru, pen
tru a combate legea privitore la 
regularea salariiloru învețătoriloru 
confesionali!

Cei din falanga șovinistă jidano- 
maghiară era p’aci se plesnescă 
de mânia, ve4endă, ce posițiă a 
luatu căpetenia magnațiloră, con
tele Ferdinand Zichy, în contra 
amintitei legi a lui Csaky, în șe
dința dela 19 a 1. c. a camerei 
magnațilorO.

In acesta ședință s’a presen- 
tatu adecă proiectulă de lege asu
pra regulării salariiloru învățăto- 
resci, votatu de camera deputați- 
loru. Erau puțini magnați de față, 
între aceștia se aflau înse și ar- 
chiereii bisericei române greco- 
orientale, cari veniseră anume, cu 
scopu de-a așterne protestulu bise
ricei loru în contra memoratei legi 
asupri țâre.

La începutulu ședinței s’a a- 
nunțatO. că Escel. Sa. Metropoli- 
tulu gr. or. Mironu Romanulu a 
înaintată camerei magnațiloră o 
representațiune, în care protesteză 
în numele sinodului în contra pri- 
mirei disposițiuniloru proiectului 
de lege asupra regulării salari- 
iloră învețătoriloru comunali și 
confesionali. Acesta representațiă 
a fostă transmisă comisiunii însăr
cinate cu esaminarea proiecteloră 
de lege.

Ce sdrte va ave representația 
Mitropolitului bisericei gr. or. se 
pâte sci înainte. A fostă înse de 
ajunsă de-ocamdată, că ea s’a pre- 
sentatu în ședința amintită, pen
tru ca prin faptulă acesta și prin 

presența metropolitului și a celoră 
doi episcop! sufraganl gr. or. se 
câștige o greutate și mai mare 
oposițiunea, ce o făcu contele Fer
dinand Zichy cererei ministrului 
Csaky de-a se desbate imediată 
proiectului de lege pentru regu
larea salariiloră învețătorescl.

Coatele Zichy accentuândă es- 
traordinara însemnătate a proiec
tului de lege, 4*seJ că nu mai este 
a4l acela ce a fostă atunci, când 
l’a presentată ministrulu camerei 
deputațiloru, și că s’au furișată 
întrensulă astfelă de principii și ast- 
felu de puncte de vedere, ce nu 
se cuprindă în titlulu lui. Elă re- 
cundsce, ca bine este și necesară 
a se îmbunătăți starea materială 
a învețătoriloru și că prin urmare 
suntă nobile intențiunile proiec
tului de lege, în acestă privință; 
cere înse sâ se amâne desbaterea 
acestui proiectă, deore-ce elă a 
deșteptată în cercuri estinse multe 
și mari îngrijiri și fiind-că confe
siunile nu suntă în deajunsă re- 
presentate, și dintre archiereii ca
tolici este numai unulă singură 
de față (episcopulă Schuster din 
Vață). Prin urmare într’o ceștiune 
ce întereseză cu deosebire pe con
fesiuni, în sînulu cărora domnescă 
îngrijiri și mare neliniște, va fi 
bine sâ li-se dea ocasiune loră de 
a ’și espune aceste îngrijiri și de 
a amâna din causa acesta desba
terea pe altă dată, cu atâtă mai 
vertosă, cu câto nu e de urgență 
punerea în vigdre a legei din Ges
tiune.

Firesce, că cererea contelui 
Zichy a trebuită se surprindă ne
plăcută pe ministrulu de instruc
țiune, care nu se aștepta nicide
cum sS i se facă oposițiune și în 
direcțiunea acesta. Csaky era de 
părere, că a tăcută ună lucru mare 
pentru „întărirea și asigurarea 
ideei de stată maghiară11, de aceea 
nu-i venea a crede, că magnații 
ară ave atâta poftă de a-i scăr- 

mâna proiectulă de lege; lipsa epis- 
copiloră catolici, și a unei mari 
părți a repreBentanțiloră celor-l’alte 
confesiuni, dela ședință, o inter- 
preteză ministrulă de instrucțiune 
așa, că n’au nici < nedumerire 
față cu desă amintitulă proiectă de 
lege, căci de ară fi îngrijați, cum 
4ise Zichy, n’ară fi absentată.

Majoritatea celoră de față era 
pe partea ministrului Csaky și 
propunerea de amânare era p’aci 
se cadă, de nu-i venea contelui 
Zichy în minte a cere se se cons
tate, decă numerulu magnațiloră 
presențl este de ajunsă săpbtălua 
decisiuni valide. S’au numărată 
numai 37, prin urmare lipseau 
încă trei membri pentru ca să fiă 
numărulă recerută de 40. Astfelă 
președintele fu silită a anunța, că 
desbaterea proiectului de lege tre- 
bue să se amâne, și s’a hotărîtă 
ca să fiă din nou pusă la ordi
nea 4ilei în ședința din 29 
Maiu a. c.

„Nu înțelegemă“ — esclamă 
cu mâhnire guvernamentalulă „P. 
Lloyd" — „ce nedumeriri au cu
prinsă deodată pe contele Fer- 
dinandă Zichy și pe amiculă 
său episcopulă romano-catolică 
Schuster? In camera deputațiloră 
toți preoții catolici au consemțită 
fără reservă la tbte disposițiunile 
proiectului. In multele conferențe 
episcopescl, ce s’au ținută de ună 
jumătate de ană, nu s’a ridicată 
o singură voce în contra unei su- 
praveghiărl mai intensive a șcblelor 
confesionale, ce eventual se vor sub
venționa din partea statului și 
nici protestanții nu s’au plânsă 
asupra ei. Singură numai adu
nările bisericescl române s’au sim
țită genate prin aceste disposi- 
țiuni ale proiectului de lege și au 
și adresată gravaminele loră am- 
beloră camere. Deja acesta îm
prejurare era de ajunsă a pune 
pe gânduri pe contele Ferdinand 
Zichy cu soții să-i, căci dâră, pre

cum suntem ă convinși, elă nu 
vede în întărirea și asigurarea 
ideei de stată maghiară nimică, 
ce s’ar opune păreriloră și scopu- 
riloră sale“...

Astfelă se pronunță 4‘ai’nlu 
guvernului. Elă nu crede capabilă 
pe contele Zichy de a se face în 
seriosă aliatulă Româniloru mal- 
contenți, de aceea este curiosă se 
vedă, ce voru avă să obiecteze în 
29 1. c. contrarii contelui Csaky față 
cu proiectulă de lege din vorba.

Suntemă și noi curioși, der nu 
atâtă de ceea ce voră aduce îna
inte în ședința dela 29 1. c. con
trarii unguri ai lui Csaky, ci mai 
multă de aceea, decă la acesta șe
dință se voru înfățișa și Episcopii 
români uniți, cari n’au mai puțină 
causă de a fi gen ați și îngrijați de 
disposițiunile proiectului ministru
lui de instrucțiune, decâtu frații 
și colegii loru greco-orientall.

Scimă că în mare parte adu
nările năstre poporale, tocmai în 
părțile locuite de Românii uniți, 
au dată viuă espresiune îngrijirei 
și nemulțămirei loru cu acelă nou 
fătă ală nisuințeloră de maghia- 
risare. Este deră mai multă ca 
justă, ca să sperămă, că Archie
reii români uniți nu voru lăsa să 
trecă ocasiunea, ce li o va oferi 
ședința din 29 1. c. a camerei 
magnațiloră, de a’șl rădica glasulu 
în unire cu Archiereii români gr. 
orientali pentru apărarea intere- 
seloru de vieța ale șcdleloră năs- 
tre confesionale, cum au făcută și 
la 1879.

Decă e vorba de clerulă „mal- 
contentă“ română, e necesară, cre- 
demă, înainte de tbte, ca se se 
dovedescă, că acestă cleră, fără de 
nici o deosebire, este solidară în 
a combate planurile mișelescl ale 
acelora, cari atenteză la caracte- 
rulă națională alu șcblei și ală 
bisericei române!

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

Unu Ludovscu XVBI.
Narațiune de Frangois Copree.

Odată Lună Table d'hote în rne Dra
gon, unde adese-orl dejunam cu ună 
studenta în drepturi, amică alo meu, vă- 
<|ui unulă din acei nebuni seu șarlatani, 
caii s’au data de Ludovici XVII.

Acesta era ună bătrână slabă de o 
statură înaltă, căruia nasulă bourbonică 
și părulă albă ii dau o 6re-care asemă
nare cu popularulă Bearnais de Pont- 
Neuf. Credo, că acestă omă bund, a oă- 
ruia mbrte la timpulă său o anunțară 
mai multe cjiare, a fostă mai multă ună 
nebună, deoâtă înșelătoră, oăol pe fața 
sa se pute ceti onestitatea și sinceritatea. 
Deși era ușoră, după oum mi-se poves
tea, ală induplaca să-șl istorisescă, la o 
sticlă de vină, pățăniile sale ca Dau
phin nereounoscută, derniol eu, nici cei
lalți tineri, cari mânoamă aici, nu avu- 
răma ouriositatea de ală asculta. Der 
deja aspeotulă acestui bătrâuă, care se 

da de stiblimulă martiră din Temple, 
trebuia să atragă pe ună tânără poetu, 
și aoestă Dauphin falsă, pe care sortea 
mi-10 aduse în cale, îmi dede atunci 
materiă pentru o dramă, pe care nici 
odată nu am scris’o, și pe care o voiu 
povesti acum pe scurtă.

Ună nobilă, care era amică cu con
tele de Provenoe, adecă contele**, luase 
parte la espedițiunea americană și fu 
cuprinsă aici de ideile de libertate, pe 
cari armata lui Lafayette le purta în 
cutele stindardului ei. Când isbueni re- 
voluțiunea, se aruncă mai înteiu cu to- 
tulă în brațele ei, der când acâsta luă 
ounoscutulă cursă înfricoșată, se retrase 
și nu devini lacobină.

Der închisorea, condamnarea, mdrtea 
regelui și a reginei ’10 umplură de mus
trări de consciință, căci elă în fundulă 
inimei sale rămăsese fidelă regelui, și 
pentru ca să-și espie păcatulă de mai 
înainte, făcu planulă să elibereze pe 
Dauphinulă, oare era închisă în Temple.

Ii succede. De ce mijloce s’a servită, 
nu impbrtă. Ii va succed» ore conte
lui** să răpâscă pe Dauphinulă într’ună 

oală de hârtiă, o imitare a vicleniei lui 
Odisseu? Să pună elă în loculft lui Lu- 
dovică XVII ună copilă stupidă, surdo
mută, și să lă lase în închisorea sa? 
T6te acestea nebunii s’au povestită ca 
evenimente verosimile, de cătră istorici 
serioși, mi-se pare și de Louis Blano.

Poetulă dramatică are dreptulă să 
folosescă asemenea mijldoe 1 Așa dâră 
oopilulă e eliberată, der în ce stare? 
Tratarea crudă din partea călăiloră săi, 
îlă adusese la marginea mormântului. 
Corpulă lui e numai răni, elă nu mai 
vorbesce, ba chiar și mintea i-a perită.

Când Dauphinulă prin mântuitorulă 
său fu dusă la ună locă sigură și încunju- 
rată de tbte îngrijirile, se ÎDtreba acesta, 
că bre ce e de făoută? Să dea rudenii- 
loră pe tînărulO prinții? In oohii vechiu
lui luptătoră pentru libertate, frații lui 
Ludovică XVI purtau ună râsboiu fără 
de lege cu Francia, deorece se bazau 
pe ajutoră străină; decă oopilulă ar fi 
fostă predată loră, atunci ei îi voră îm
biba de sigură ună prejudițiu față de 
vechiulă guvernă și atunci ar deveni ună 

țrău rege.

Astfelă visătorulă făcu îudrăsnețulă 
plană, să țină oopilulă, să fugă cu elă 
a America, să-lă facă a crede, că e fiiulă 
unui colonelă, să-lă orăscă în munoă și 
sărăoiă și numai după oe împrejurările 
voră permite,jsă-i descopere seoretulă ou 
ouvintele:

„Crecjl, că escl ună simplu cetățenă 
într’o țeră liberă?... Ei, tu escl regele 
Franciei! Stăpânesce poporulă tău și dă-i 
libertatea!“

Contele ’șl eseoutâ planulă. După 
oe făcu cunoscută prințiloră despre noua 
sbrte a nepotului loră, îi suocede să se 
îmbarce în Nantes și-și cumpără în Louis
iana o mică moșiă ou banii puțini, 
ce-i mai rămăsese. Aiol se întreineză 
prințulă și pentru ca să ajute planulă 
oontelui, ’șl aduce oopilulă aminte încă 
fbrte întuneoosă, de (filele înfricoșate din 
Temple.

Anii trecură și pe oând Napoleon sgu- 
due întrăga Franciă, cresoe fiiulă lui 
Ludovică XVI, mareșifrumosă; instruo- 
torulă său ’lă crescu cupă teoriile lui 
Rousseau din Emil.


