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

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe anu.

Pentru România și străinătate:
Pe ună ană 40 franoî,pe șdse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol.

Se prenumără la t6te oficielo 
poștale din intru și din afară 

iași la dd. aoleotori.

Abonamentulu nentrtr Brasovu: 
a administrațiuno. piața mare, 
Tflrgulă Inului Nr. 30 otaglulu 
I.: pe ună anii 10 fl., pe ș6bb 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în oasă: Pe unii ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplară 5 or. v. a. 
său 16 bani. Atâtu abonamen
tele o&tă și inserțiunile suntâ 

a Be plăti înainte.
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BrașovO, 19 Mai v.
Nu cunoscemu încă textulu 

completă alii coloră trei vorbiri, 
rostite de archiereii bisericei ro
mâne gr. or. în ședința dela 29 
Maiu n. c. a camerei magnațiloră. 
Vedemu înse, că foile unguresc! 
suntu f6rte nemulțumite cu posiția, 
ce au luat’o acești archierei ro
mâni față cu noulă proiectă de 
lege privitoru la salarisarea înve- 
țătoriloră, ba-i columnieză în ter
mini forte necuviincioșl și-i ono- 
reză chiar cu epitete de „antipa- 
trioțl" și altele de acestea. Mai 
pe scurtă cjisu, presa ungurescă 
ne dă a înțelege, că în ce privesce 
atitudinea luată față cu mențio- 
natulu proiectă de lege„ archie
reii bisericei române gr. or. au 
fostă la înălțimea chiămărei loru.

Din nenorocire înse, odiulă șo- 
viniștiloră maghiari nu se re
varsă de astă-dată și asupra ar- 
chiereiloru bisericei române unite, 
cari au aflată cu cale se strălu- 
cescă prin absența loru dela me
morata ședință a camerei magna
țiloră, macarcă se tracta de cele 
mai vitale interese culturale și na
ționale ale nostre.

Dâr nu vomă iDtra acum în 
discusiunea acestei teme, ci ne 
vomă ocupa de-ocamdată cu unele 
enunciațiunl, ce le-a făcută mi- 
nistrulă ungurescă de culte și in
strucțiune publică, conte Albin 
Csaky, cu ocasiunea desbateriloru 
din amintita ședință a camerei 
magnațiloră.

Respundendă la vorbirile ar- 
chiereiloră români, și mai alesă 
făcendu alusiune la vorbirea Es- 
celenței Sale Metropolitului Mi- 
ronu Romanulu, ministrulă Csaky 
se încercă să motiveze ingerința, 
ce ’i se dă statului asupra școle- 
loru nbstre confesionale prin amin- 
titulă proiectă de lege. In scopulu 
acesta, elă încercă se arate între 
altele, că ingerința acesta nu con
stă, decâtu într’ună simplu con- 
trolă, ca se nu devină școla ună 

„cuibă de uneltiri îndreptate în 
contra statului “. Acestu controlu 
din partea statului îlă află de lipsă 
ministrulă Csaky, debrece elă „cu 
durere trebue să recunăscă, că în
tre autoritățile confesionale se află 
și bmenl de aceia, cari n’au des
tulă simțu pentru interesele sta
tului maghiaru".

In fine adause ministrulă Csaky, 
că după a lui părere, disposițiu- 
nile luate în noulă proiectă, nu
mai în aceia potu să deștepte în
grijiri și numai pentru aceia potu 
fi neplăcute, „cari nu se potă îm- 
prietini îd de ajunsă cu idea de 
stată maghiară", și cari „nu sciu 
prețui în de ajunsă problema sta
tului maghiară".

Prin cuvintele acestea, minis- 
trulii Csaky își dă arama pe față. 
Elă declară hotărîtu, că scopulu, 
ce-lă urmăresce prin noulă pro
iectă de lege, este înaintarea 
„ideei de stată maghiară", seu 
mai bine (fisă: înaintarea maghia- 
risărei pe ruina șcăleloră năstre 
confesionale.

Acesta o sciamă de multă și 
de aceea, ori câtă de categorică 
ar fi acestă declarațiune a minis
trului Csaky, nu ne pote surprinde 
întru nimică. Ceea ce face se ne 
mirămă încâtva este numai cute
zanța și necuviința, cu care acestă 
ministru îșl permite se claseze în
tre nepatricțî pe cei ce nu suntă 
de acordă cu monstrubsele aten
tate îndreptate de elă în contra 
șcdleloră năstre.

Nu mai puțină admirabilă este 
și absurditatea, în care cade mi
nistrulă Csaky când afirmă, că 
scopulu ingerinței, ce ’i se dă sta
tului asupra școleloră nostre, este 
numai de-a evita primejdia, ca nu 
cumva aceste șcăle să devină 
„cuiburi de uneltii! politice în 
contra statului".

Apoi decă în adeveru ar esista 
acestă „primejdiă", pentru ce în 
noulă proiectă de lege nu se iau 
asemenea măsuri draconice și în 

contra școleloră nesubvenționate 
de statu, căci dâră nici acestora 
nu le păte fi permisă a deveni 
„cuiburi de uneltiri în contra sta
tului" ?....

Pănă când bre acești despoțl 
îșl voră continua miserabila loră 
operă de maghiarisare sub asemeni 
pretexte nedemne și infame?

Salarisarea învățătorilor.
— Din camera magnațiloră. —
In ședința dela 29 Main n. a came

rei magnațiloril s’a dezbătută proiectulă 
de lege despre salarisarea învățătoriloră. 
Episoopii catolici au lipsită aprdpe de 
totă. Dintre episcopii români gr. cat, 
ria fostă nici unulu de față. Episoopatulă 
română gr. orientală însă, în frunte ou 
Escelența Sa Mironu Romanulu, era de 
față. Oelă dintâiu a luată ouvâutulă

Conte Zichy Nandor, oare declară 
deja la înoeputulă vorbirii sale, oă nu 
voesoe să discute în merită asupra pro
iectului de lege, dedreoe nu vede pe 
prelațl. Ei suntă ocupați ou afaoerl ofi- 
ciâse, âr ceilalți membrii ai camerei se 
află mare parte în delegațiunl. Cere deci, 
ca dezbaterea proieotului să se amâne 
pănă la tâmnă și părăsesce sala.

Ministrulă Csalcg 4>se, oă în Ges
tiunea amânărei desbaterei, absența pre- 
lațiloră catolici și a celorlalți membri 
ai camerei, nu pâte fi hotărîtdre. Aoeia 
oarl se interesâză de afacere suntă de 
față. Absența unora și-a altora se pdte 
atribui numai împrejurării, că nu află 
destulă de importantă Gestiunea dela or
dinea cailei.

Luă apoi ouventulă P. S. Sa Epis- 
copuld Ioană Mețianu dela Ara dă. Vor
birea P. S. Sale o publicămă, în între- 
gulă ei, la altă iooă ală foiei nâstre. 
După aceea iuâ ouventulă

P. S. Sa Episooptilă Nicolae Popea. 
(Foile unguresol, după cari împrumutămă 
aceste informații, aducă forte pe scurtă 
cuprinsulă vorbiriloră prelnțiloră român) 
greoo orientali.) Vorbitorulă accentua 
la începută, c£ ori câtă de adevărate și 
de temeinice îi suntă cuvintele, totuși 
scie înainte, că ele nu voră fi luate în 

semă „oa multe sute și mii cuvinte ale> 
nostre, față de acelă curentă oare as- 
tăcjl se pare a domni în patria ndstră*. 
Proiectulă de lege din cestiune este uuă 
nou ataoă asupra bisericei române gr. 
orientale. Condamnă amesteoulă statului 
în afaoerile sooleloră confesionale gr. or. 
și califică de neechitabilă dreptulă îa 
virtutea cărui se potă înohide scolele 
despre oarl se 4i°e> că ar ave di- 
recțiă contrară statului Dă espresiune bă- 
nuelei, oă și prin aoestă proiectă să țin- 
tesoe la maghiarisarea naționalitățiloru. In 
fine provocându-se la prinoipiulă de egală 
îndreptățire ou oare se lăudau Ungurii 
la 1848, sfîrșesoe (jicendă : Quod tibi non 
vis fieri, alteri ne feoeris!

Esoelența Sa Mitropolitulă Mironă 
Romanulu îșl începe cuvântarea ou aceea, 
oă ședința nu trebuia fixată pe cjiua de 
29 Maiu, fiind-oă atunol, după oalenda- 
rulă vechiu, biserica română gr. or ser- 
bâză cfiua & doua de Rosalii.

-f! eședintelc întrerupe pe vorbitoră 
ou declarația, oă din prioina delzgațiu- 
niloră, ședința nu se putea fixa pe 
altă <ji.

Mitropolitulă Mironă Romanulu, re- 
luândă ouventulă, esprimă părerea, oă 
prin aoestă proieotă de lege nu se țin- 
tesoe întru atâtă la sporirea salariului 
învățătorescă, câtă mai multă la restnn- 
gerea dreptului de autonomiă a biseri- 
oeloră cu oaracteră națională, seu mai 
bine c|isQ: la subminarea autonomiei bise- 
riceloru naționale. Acestă o arată toteorga- 
nele maghiare depublioitate, oarl deja saltă 
de bueuriă oă prin o astfelă de lege se 
voră sdrobi tendințele naționaiitățiloră, 
cari, după părerea loră, suntă nepatrio- 
tioe. Der de ce să fiă naționalitățile ne
maghiare din acestă țâră nepatrio- 
tice ? Doră pentru-că se soriu arti- 
oull aspri în 4iftre, oând naționalitățile 
îșl vădă periclitate interesele? Ori doră 
suntCi nepatriotice, hiud-oă au vreu sâ 
se lapede de caraoterulă loră națioualQ, 
de propria loră limbă, de obiceiurile loră 
și nu doresoă să se oontopescă iu cul
tura speoifică maghiară? Cu privire la 
acesta atâtă guvernulă oâtă și opinia pu
blică, pote să fiă în curată; căci ce pri
vesce oausa primă, decă într’adevără

FOELETONULU „GrAZ TRANS."

Alecu Lunga.
—Schiță.—

Și apoi să nu lă orecjl pe moșă 
Stănilă, oând cp06 ©10, că adese-orl pen
tru o guriță de fată

tremuri sera la lună
și te-alegl și c’o bătae bună?

Ba să-i dâmă, c}3u, crecjămeută, căci 
multă îi e albă barba și tare înțelepte 
îi suntă vorbele de miere, ce-i esă din 
gură!

* *
♦

Aleou Lungu măsura cu pași mari 
odaia mea. De-odată se opri în mersulă 
său, ca și oând și-ar fi adusă aminte de 
ceva, și-mi c|ise> repede:

— „Ei, frate, am oălărită erl seră 
pe Pegază. Și m’am suită susă, susă 
pănă am (j^hă ună nou luoefără 
pe ceră 1“

— „Să prăpădesce lumea, Aleoule; 
d6r n’ai începută să faci poesii ?“ îlă 
întrebaiueu mirată.

— „Ei, și oe? Românulă e născută 
poetă, 4ice Alexandri, — și eu ca 
Română...."

— „Trebue să fi poetă", îlă între- 
rupseiu.

— „Așa-i!“ 4ise elă cu vooe so
lemnă, „și de-ai soi ce poesiă am 
creată; sourtă, cuprin4ătdre și cu ună 
subiectă sublimă !“

— „Asoultă", 4iseiu eu așteptândă cu 
nerăbdare lucâfărulă, oe avea să apară pe 
orisonulă literaturei române.

Elă scose atunci din busunarulă 
rocului ună tenoă de hârtii; alese una 
și luându-șl o posițiă eroioă înoepu să 
oetescă:

„Albastru e ocenulă, ca ochiulă tău
[frumosă;

„E și o mare roșiă, ca rumena ta față; 
Și e și-o mare năgră, ca părulă tău 

[pletosă,
„Der ah, iubirea-țl este - ună ocenă de

[gheță!“
După ce isprăvi îșl scose erășl ten- 

oulă de hârtii din busunară și îșl așe4â 
hârtia la looă. Apoi așteptândă oritica 
mea, se așe4â suri4endă pe ună soaună 

și înoepu să-și nete4escă mulțumită trei 
fire lungi de barbă — cele trei grații, 
după cum le numiam noi.

— „Și cine e aoea sirenă, rumenă, 
ca marea roșiă pe care o terăscl priu 
tdte oceanele?" îlă întrebaiu eu în sfâr
șită.

La aceste ouvinte neașteptate elă 
îșl înholbâ desilusionată oohii și șopti 
înoetă și răgușită: Nimeni!"

— „Scii ce, Aleoule", îi 4*eeiu eu 
rî4ândă, „nu cânta inimi de gheță pănă 
nu le simți și pănă nu ești amoresată 
nu poetisa iubirea!"

Decepționată de oritioa mea, elă în
cepu din nou să măsore odaia cu pași 
rari. De-odată se opri în mijloculă odăii. 
Ii trăsnise o ideiă priu capă.

— „Soi ce, frate", îmi 4ise 
apucendu-șl involuntară cei trei tulei de 
barbă, „eu simtă bine, că suntă făcută 
pentru poesiă. Versurile îmi ourgă strună 
și acum nu-mi trebue decâtă ună amoră 
poetioă, platonică, Fiă deol, ecă mi-am 
propusă să mă — amoreseză!"

~ «Ți propusă?" voiu eu să re
plică, dâr în acelă momentă elă sburâ 
pe ușe și nu mai au4iiu, decâtu tîrăitulă 
galoșiloră săi prin tindă.

* * *
Săraoă de-acasă, Alecu Lungu era 

avisată să trăescă din aceea, ou ce-lă 
ajutau conșcolarii săi. Cu tdte acestea elă 
nu s’a putută plânge nici oând, că a 
rămasă flămândă, seu că s’a bolnăvită 
de frigă. Căci doră unu era Lungu în 
totă clasa și mulțl erau colegii lui, cari 
îlă iubiau. Și, 4S«, pute să nu-lă fi iubită 
oine-va, oând îlă vedeai mai bună oa 
pânea albă și afară de aceea mai era și 
glumeță, așa că te țineai de burtă de 
rîsă, oând îți istorisia elă vre-una din 
cele 1001 de pățanii ale sale. Și apoi, 
oe-i dreptă, i se și prindeau glumele; 
căci era lungă, (o însușire moștenită dela 
moși, strămoși, de-odată cu numele) slabă, 
cu pantalonii de-o șehidpă mai scnrțl 
decâtă piciorele și îți mai istorisia și lu
crurile oele mai hazlii cu o seriositate 
homerică. Când vedea, oă ’i se prindă 
glumele, îșl nete4ia cele trei grații și se


