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Nu fiți slugarniciI
Brașovu, 10 Iulie v.

Slugărnicia este o boia grea, 
de care nici pănă astăcjî nu s’au pu
tută desberaunii dintre Omenii noștri.

Se simte acesta în mesură des
tulă de mare și la sate, unde se gă- 
sescă destui lingăi, cari cu pălăria 
în mână alergă după solgăbireii un
guresc!, ca să le dea și loră câte 
ună osu de roșă, așa ca de pomană. 
După ce au apucată osulă în gură, 
apoi vai de ei: îșî uită sărmanii de 
tăte, îșî uită că suntă și ei 6menl 
făcuți după tipulă și asemănarea lui 
Dumnecjeu, și nu găsescă altă al- 
tară la care se se închine, decâtă 
tălpile stăpâDÎloru loră, pe cari le 
lingă și le sărută de trei-orl la 4’-

De acestă asemănare ne amu 
adusă aminte când amă cetită co
respondența din comitatulu Toron- 
talului, pe care o publicămă mai josă.

Este pentru noi o bucuriă din 
cele mai mari când vedemă, că și 
dincolo de Tisa, pe țărmurii Begheiu- 
lui, în cele mai mărginașe hotare 
ale Românismului, unde 12,000 de 
Români stau închiși, ca și o insulă, 
în marea mas9ă a streiniloră, cari 
îi încunjură din tote părțile: și aci, 
dicemu, a răsunată buciumulă re- 
deșteptărei naționale, la ală căruia 
glasă frații noștri de dincolo de 
Tisa vină se ne întindă mâna de 
frăția, pentru a se uni cu noi și în 
luptele politice, căci în inimă și 
sânge de multă eramă uniți.

Este acesta ună momentă de 
bucuriă cu atâta mai mare pentru 
noi, fiind-că în adunarea națională 
din Toraculă-mare, ce s’a ținută la 
6 Iulie n. c., pentru prima-oră s’a 
sigilată în acestă chipu solidaritatea 
în luptă a frațiloru noștri dela Be- 
gheiu.

Slugărnicia câtorva funcționari 
români însă s’a arătată și aici în 
totă golătatea sa.

Mai cjilele trecute ne pusese în

uimire o telegramă datată din Beci- 
chereculu-mare, prin care li-ee ves
tea 4iarelor0 unguresc!, că Românii 
din acele părți, întruniți în adunarea 
din Toraculu-mare, s’ar fi resvretitu 
în contra proiectatei conferențe na
ționale dela Sibiiu și că ei n’ar vre 
se scie de nici o unire cu noi.

Acum etă, că cunbscemu și noi, 
cine, suntu „ eroii “ acestei „răsvre- 
tirl“, cari prin purtarea loru scan- 
dalbsă au vrutu se arunce o umbră 
asupra ținutei demne și românescl 
a frațiloru noștri dela Begheiu!

Erau câți-va notăreșei și scrii
torași români, cari făcu parte din 
togma aceloru lingăi, pe cari i-amu 
zugrăvită la începutulu acestui ar- 
ticulu.

’ȚI vine se te miri, cum naiba 
se mai potu găsi între omeni și nisce 
ființe atâtu de slăbănbge, cari pen
tru câte unu osu de roșu se-și vendă 
onbrea loru națională și se se facă 
de rîsu și de ocară înaintea lumei 
întregi.

Scimu și noi, că sub stăpânirea 
unoru guverne despotice și tirane, 
precum au fostu întotdeuna guver
nele unguresc!, e fdrte grea și deli
cată situațiunea unui funcționară ro
mână. De aceea nici n’amu pretinsă 
dela ei vre odată, ca înși-șî se ridice 
stegulă și se mergă în fruntea lup
tei nostre naționale. Der apoi, ca ei 
se se facă codoriște la toporulu un- 
gurescă și se lupte chiar în contra 
intereseloră naționale ale poporului 
română, din care au eșitu și cu a 
căruia pâne se hrănescu: asta nu 
li-amă iertat’o și nu li-o vomă ier
ta-o nici-odată.

Românii trebue se scie odată, 
că ei nu suntă slugile Unguriloru 
pe acestă pământă stramoșescă alu 
loru, ci suntu domni și suntă stă
pâni tocmai așa ca și ei, ba încă 
mai vechi ca ei!

N’avemă der noi se ne simțimu 
streini pe pămentulă nostru strămo-

șescu, nici n’avemu se lingemu tăl
pile vrăjmașiloru noștri pentru câte-o 
amărîtă de slujbă, ce pote ici colea 
’i se mai dă și câte unui Română.

Sluj bile suntu ale țerei întregi, 
er nu numai ale Unguriloru, prin 
urmare și noi avemu dreptu la ele 
tocmai așa, ca și Ungurii. Decă ei 
ni au răpitu acestu dreptu și au 
luatu în arendă numai pentru ei și 
pentru ai loră tdte diregetoriile din 
țeră, acesta este o fărădelege, este 
unu abusu de putere, care decă noi 
vomu fi bravi, a4l — mâne va trebui 
se dispară și noi ne vomu lua în- 
deretu drepturile ndstre, ori voru 
vre ei, ori nu voru vre.

La o parte deci cu slugărnicia, 
căci du ’i se cuvine Românului se 
fiă slugă la dârlbgă! Funcționarii 
români se-șl aducă aminte, că nu 
din mila Ungurului trăescu, ci din 
pânea poporului nostru, care-i sus
ține și sprijinesce prin voturile sale.

Români, cun6sceți-ve odată drep
turile vdstre, și nu umblat! cu pă
lăria în mână pe lângă tiranii, cari 
ve răpescu aceste drepturi!

CKONKIA POLITICA
— 10 (22) Iulie.

Cu multă bucuriă și mângăere vbb- 
timă oetitoriloră noștri, că mișcarea națio 
nală din România în favorulă nostru, a 
Româniloră asupriți, ia din ce în ce întin
dere totă mare. Țipetele nristre de durere 
pentru nedreptățirile și nelegiuirile, ce le 
îndurămQ din partea Unguriloră, au trecută 
Carpații și au provocată o legitimă protes 
tare la Românii liberi din regatulă inde
pendentă. In mișcarea,ce se manifestă din
colo de muDțî, celă mai frumosă și mai bine 
cuvântată rol'"’ îlă are brava tinerime ro
mână. Săptămâna acesta tinerii României 
dela sorilele mai înalte au ținută așa numite 
oonferențe în diverse orașe ale Țerei. In 
Slatina studenții universitari au arangeată 
la 4 Iulie v. o maDifestațiă de protestare 
în contra prigoniriloră dela noi. Studentulă

Dumitru Severeanu a ținută o conferență 
despre: „Românii de astăcjl și Românii de 
altă dată.“ In Turnu-Severing oonferența 
studenților^ dela 13 Iulie a avută ună auccesă 
strălucită. Nu mai puțină imposantă a fostă 
manifestația din Craiova, unde etudentulă 
Magnu G. Băileanu a cetită oonferența Ba 
despre; „Legitimitatea mișcărei naționale11, 
care a fostă însoțită de cele mai oăldurrise 
aplause. Pretutindeni u, domnită 'o admira
bilă ordine și o însuflețire națională, care 
uu pote decâtă să umple de bucuriă inimile 
tuturora Româuiloră de bine.

*

F6ia ungurâsoă „Budapesti Hir!ap“ se 
ooupă într’unulă din numerii mai noi, cu 
„resboiulu constituționalii din Ungaria. 
Voindă să dovedesoă, că poporulă maghiară 
n’are puterea de-a esercita drepturile cons
tituționale față ou regimulă, „Buda
pesti Hirlap*,oă la aoestă poporă (maghiară) 
lipsesoe trăinicia, lipsesce moralitatea in 
societate, politioiloră maghiari le lipsesce 
oonvingerea, pe bărbații de stată maghiari 
nu-i conducă decâtă ambițiunile păoătrise 
și ei în locă de-a căuta gloria patriei, caută 
să se oăpătuesoă cu funcțiuni grase, jert- 
findă interesulă comună. Pentru-ca lucru
rile să se îndrepte și pentru-ca țera să 
scape de-ună viforă puternică, e de lipsă, 
(jioe mai departe aceeași friiă, oa alegerile să 
fiă libere și curate, să se schimbe din funda
ment legea electorală, să cadă domnia de par
tidă a liberalismului de a<jl și să se numescă 
ună guvernă, oare să atârne și dela poporă 
— Frumose luorurl oeră șoviniștii dela 
„Budapesti Hirlap". Ei însă oeră numai 
pentru ei, pentru Maghiari, er oând e vor
ba de celelalte națiuni nemaghiare strigă, 
oa nisce smintiți, oă Ungaria dă acjl pre 
multe libertăți poprireloră, strigă după pro- 
ourorl și [după temnițe pentru toți acei fii 
ai poporeloră nemaghiare, cari oeră drep
turi și libertăți egale cu ale Maghiariloră. 
Etă fariseismulă, etă imoralitatea și dege
nerarea politică, in care cadă ijiluioă politicii 
maghiari fără de-așl aduce aminte, oă ne
dreptățile, oe se comită acJ1 ou popri-
rele nemaghiare, potă să nască „ună viforă 
puternică“ !

FOILETONULU „GAZ TRANS.“ rula în ochi și poftimă, vrea să facă din 
Dumitru popă cărturarii. Par’ că aceia-să 
mai buni! Se prite să te faci popă și fără 
să înveți multă la ciaslovă, numai glasă 
trebue“.

— Diaconiț’o, răspunse părintele Gri
gore, nu spune prostii, și cată-țl de trebă, 
voesoă să fiă băiatulă preoți, m’am hotă
râtă, și destulă.

Ce putea să mai spue mama Nastasia ? 
Ea numai înghițea lacrimile și lucra, lucra 
de i curgeau sudorile.

Puțini preoți de aceștia suntă acuma 
pe la noi, găsescl doi trei bătrâni, cari aș
teptă mrirtea cu nerăbdare. Ce sciu, sciu 
de la părinți, oarl și ei nu sciau de câtă 
oeslovulă și psaltirea. Poporulh iubea pe 
acești preoți, cari purtau oa și dânsulă sar
cina sărăciei și nu se deosebeau de dânsulă 
mai prin nimioa. Și preoții săraci nu des- 
prețuescă pe poporenl și nu-i socotii numai 
ca pe nisce mușterii. Cuminți suntii preoții 
cei veohl și buni la inimă, gata să ajute 
pe oelfi nenorocită cu ce potă; ei erau 
totă odată și cei mai buni gospodari din 
sata, fiinda din cei mai harnici. Acuma nu 
mai vedl pe preota ținendă crimele plugu
lui, câtu-i hăula ! Acum țăranii desprețuesoă

pe popii bogoslovl, cuca se chiamă pe la 
noi cei ce au făcută seminarulO, și oarl 
nici a vorbi ou norodulă nu mai sciu, atâta 
8’au rusită de tare.

Cu trită ura ce au preoții cei vechi 
în potriva învățăturei, privilegiile bogoslo- 
viloră suntă așa de mari, în câtă ei cu vrute 
cu nevrute îșî dau copii la șcrilă, ca să-i 
pue în stare a căpăta și ei vre-ună prihodă 
mai mRre și mai mănosă. Cei de făcută? 
Suferințele te scotă dela o vreme din răb
dare. Totă de acâstă părere era și bătrâ- 
nulă Grigore, când voia să împuțineze spinii 
din drumulă fiului său.

— Diaconițo, gata-i totă?, întrebă Sfin
ția sa.

— Gata, răspunse ea din podă, ho- 
dorogindă prin nisce străchini și ulcirire.

— Să mâncămă, și la drumă, că tjiua 
trece, srirele n’așteptă, dise părintele.

Era pe la patru cesurl diminâța, srirele 
numai ce se arătase la marginea cerului, 
razele lui încă slabe, abia înoăldeau pă- 
mântulă și băteau dreptă în geamulă lângă 
care dormea viîtorulă bogoslovă, acuma 
însă ună băețelă mioă și slăbuță, de vr’o 
șepte ani.

Ușa odaei în care dormea elă se des-

chise încetișoră și se arăta diaconița, femee 
mică și sbarcită la față, der cu nisce oohl 
așa de blândl, oă-țl făceau bine, când o pri
veai. Se aproprie încetă de patulă în oare 
dormea dusă copilulă ; îi era milă să-lâ serile, 
îlă privea și nu se îndura să-i strice som- 
nulă.

— „Draguiă mamei, șoptea ea, unde ai să 
mai fi mâne!u

Ei, care numai odată fusese la Chiși- 
nău, i se părea că a trăi acolo este mai 
rău de câtă în Iadă.

— Drir trebue, urmă ea, părintele se 
supără.

Apoi încetă înoetă a pusă mâna pe 
burnuzulă vechiu ou oare era învălită bă- 
iatulă, și i-a (j'să:

— Sorilă Mitișoră, sorită drăguță, adl 
te duol cu tată-tău la șorilă.

Vorbea, der lacrimile îi ourgeau șu- 
roiă din oohl pe fața-i slabă și oădeau josă. 
Copilulă îndată a ridicată oapulă de pe 
perină, uitându-se cu mirare la mă-sa, care 
nu-lă scula nici odată așa de devreme.

— Ce vrei mămuță? întrebă elă alin- 
tindu-se. De ce plângi?

Mama Nastasia nu răspunse nimioa, 
căol simțea, că de ar fi cercată să spue

Despărțirea.
Amintiri din copilăria prietinului meu*)

De Victoru Crasescu.
Deafi de diminua în ograda si în casa 

părintelui Grigore, diaoonulă satului Pău- 
leștii, era o mișcare și o alergare nepome 
nită. Toți, dela micii pănă la mare, nu-șl 
vedeau oapulă de trebl. Astă-dl se hotărîse 
Sfinția sa să plece la Chișinău, să șl duoă 
băiatulă la șcrilă.

— Și oe ți-a venită în gândă Sfinției- 
tale, dicea mama Nastasia diaconița, să te 
duci tocmai adl? Nimica nu-i gata, oopilulă 
n’are nici ciobote măcară în piciore, căxnă- 
șuicl are numai vr’o trei, și pane n’amă fă
cută săptămâna acesta. Biata mamă! Ii era 
jale și milă de pornirea copilului. Gum ? Să 
nu lă vecjă o c)1 două, o săptămână, o lună! 
Der este cu putință? Ea, care nu-lă lăsa 
din ochi și când nu-lă vedea, se temea să 
nu fi pățită cine scie ce! Și acum să-lă 
bage la învățătură! „Drimne“, gândea ea „să 
fiă părintele învățată nu mi-ar părea rău, 
der a?a, Sfiuția-sa nici n’a văzută semina-

*j Din volumulu III „Schițe și Nuvele".


