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Brașovu, 29 Iulie st. v.
Nimeni nu se va fi convinsu 

mai multu, câtă de greu este a să
tura pe nesațiosulu molochu alu șo
vinismului maghiară deslănțuitu, ca 
ministrulu de interne Hieronymi.

Ordinațiunea ce a dat’o minis- 
trulG de interne în afacerea cores
pondenței autoritățiloru militare cu 
autoritățile civile unguresc!, răcp- 
mându-se pe-o decisiune a ministe- 
riului comunu de resboiu, conține 
atâtea concesiuni pentru limba ma
ghiară, încâtu cercurile militare din 
Viena nu se potu reține de a’și arăta 
pe față nemulțămirea loru.

Acesta nu împiedecă însă pe 
patrioții privilegiațl de a-șî da es- 
presiune în totu chipulu indignării 
loru față cu ordinațiunea din ces- 
tiune a d-lui Hieronymi. ComitatulG 
Somogy s'a și pronunțată cu mare 
maioritate în contra acestei ordina- 
țiuni, declarându-o de ilegală, pen
tru-că nu impune și comandeloru 
regimenteloră neunguresci, ca se co
respondeze cu autoritățile civile un
guresc! în limba maghiară.

Ministrulu Hieronymi trebue 
se și audă acuma, că este unu reu 
patriotă, care face numai treba Aus- 
triaciloră etc., elă are cea mai grea 
posițiune, căci n’a . putută' mulțumi 
pe șoviniștl și a nemulțumită cer
curile militare. blK

Așa îi merge guvernului și cu 
celelalte afaceri și cestiunl pendente. 
Măsurile, ce le ia în contra națio- 
nalitățiloră, persecuțiunile și inter- 
dicțiunile volnice nu satisfacă pe 
patrioții privilegiațl și amărescă în 
celă mai mare gradă poporele ne
maghiare.

Viitărea sesiune dietală promite 
a fi una din cele mai furtunâse. De 
pe acuma se pregătesce oposițiunea 
maghiară de a năvăli asupra, lui cu 
interpelațiuni care de care mai pi
părate. Va veni în discuțiune nu nu
mai cestiunea naționalitățiloră, ci 
și afacerea privitbre la întrebuin
țarea limbei maghiare de cătră co- 

mandele armatei comune în cores-1 
pondența loră cu autoritățile civile.

Der aceste cestium voră fi hu- 
mai introducerea pentru lupta cea 
mare, înverșunată și decisivă, ce se 
va încinge asupra proiectului de lege 
privitorii lâ căsătoria civilă.

„Magyar Hirlap1' asigură, că 
acestă proiectă de lege ar fi pri
mită deja sancțiunea prealabilă a 
monarchului. Soirea acesta încă nu 
este confirmată și mulți se ’ndoiescă 
încă în esactitatea ei. Numita toiă 
vine acuma cu-o esplicare fârte ca
racteristică pentru situațiunea gu
vernului. Ne spune, că ministrulu 
a latere contele Tisza a dusă cu sine 
la Ischl, pe lângă proiectulă de lege 
pentru căsătoria civilă, și o propu
nere pentru eventuala disolvare a 
dietei și ordonarea de nouă alegeri.

Cabinetulă ungurescă, se cțice, 
ar fi decisă ca la casă, când camera 
magnațiloră ar respinge proiectele 
de lege bisericescl, să apeleze la „na
țiune “ și să facă nouă alegeri, cari 
crede, că voră eși în favărea ideiloră 
liberale. Pănă ce însă guvernulă va 
ave încrederea corănei și a maio- 
rității, elu va stărui a-și realisa pro
gram ulă său bisericescă politică, ce 
formeză punctulă cardinală ală ac
tivității sale politice. Decă însă co
rtina ori maioritateg, camerei îi va 
face dificultăți în realisarea progra
mei sale, cabinetulă își va da de- 
misiunea.

Casulu din urmă, ca adeca ca
binetulă să fîă constrînsă a-șl da 
demisiunea, se pote ușoră întâmpla. 
Șansele lui de-a ave o maioritate în 
cestiunile bisericesci-politice nu suntă 
mari. Ajutorulu ce-lă așteptă dela 
fracțiunea stângei estreme Eotvâs, a 
devenită în mare parte ilusoriu prin 
faptulă, că acestă fracțiune legă vo- 
tulă ei pentru proiectele bisericesci- 
politice de nisce postulate radicale, 
ce suntă de natură a produce mare 
sensațiune între legislatorii unguri. 
Eâtvos și soți pretindă adecă între 
altele: reforma camerei magnațiloră, 

reforma electorală pe lângă lărgirea 
temeinică a dreptului electorală și 
cassarea drepturiloră politice ale 
episcopatului și ale magnațiloră.

Radicalismulă fracțiunei Edtvos 
pote să strice mai multă guvernului 
decâtă să-i ajute. Mulți dintre aceia, 
cari ar fi fostă păte aplecați a vota 
pentru reformele așa $ise liberale 
ale lui, se voră gândi altfelu și voră 
tțice, că mai bine este să cadă gu
vernulă cu proiectele lui bisericesci- 
politice, decâtă ca prin primirea loră 
să se inaugureze o schimbare atâtă 
de radicală.

Ori încătrău vomă privi vedemă 
der ajunsă cabinetulă Weckerle între 
două focuri, din care situațiune pe
nibilă anevoiă va pute scăpa alt- 
felă, decâtă prin retragerea sa.

Unu seminarâ românii pen
tru Oradea-mare!

Episcopulă română gr. cat. de 
Oradea-mare se vede acum deodată 
împresurată și învinuită de nepatrio- 
tismă, tocmai din partea acelora, cu 
cari totdeuna a căutată să trăiescă 
în pace și pe cari i-a menageată 
adeseori păte pre multă.

E vorbă de cțiarele maghiare, 
cari acusă acum pe Episcopă, că ar 
fi dușmană ală statului și ar lucra 
în contra intereseloră lui.

Pentru ce?
Pentru-că ună preotă nedisci

plinată ală său, care pentru delicte 
canonice a fostă pusă de Episcopă 
și de Consistoriu în binemeritata de
ficiență, ca să scape de beleaua, în 
care a ajunsă, și-a luată refugiu la 
curentulă șovinistică de astăcfl și a 
scrisă o broșură, în care acusă pe 
prelatulă său propriu de tendințe 
inimice statului, imputându-i roma- 
nisarea a 24,000 de Maghiari.

Cașuri de inobediență canonică 
se întâmplă și se voră întâmpla în 
tote timpurile și locurile, pe câtă 
vreme preoții suntă și ei dmeni cu 
temperamentă diferită și supuși pa- 

timeloră omenesci. Unu casă recentă 
din diecesa Vațului dovedesce, că. 
nici chiar biserica catolică, cu disci
plina ei de feră, nu e scutită de ast- 
felă de aparițiunî.

Der atentatulă miserabilă din 
cestiune e unică în felulă său.

Și ore cum stă lucrulă în ade- 
veru cu așa tendințe de ro-
manisare? Ce Maghiari suntă aceia, 
cari în urma stăruințeloră Episcopu
lui Pavelă s’ară fi romanisată ?

Nu aflu altă cuvântă pentru ca- 
racterisarea acestei învinuiri decâtă, 
că e o minciună răutăciăsă și in
famă. Și ore cine s’ar mai îndoi 
despre acesta, când t6tă lumea scie, 
er Românii cu durere pentru nemulă 
loră observă, că elementulă română 
din părțile acestea, în locă să roma- 
niseze, mereu 'și perde limba și da- 
tinele strămoșescl?

Decă ară fi luată d-lă Pituk 
Bela șematismulu diecesei rutene 
dela Muncaci de pe la începutulă 
veacului acestuia, și ar fi cetită la 
„oppidum hajdonicale“, Hajdu-Dorogh, 
ar fi aflată, că acolo erau pe acea 
vreme la 2000 de Români, cari aveau 
parochă propriu. Românimea se es- 
tindea așaderă înainte de puține 
decenii, multă mai departe decâtă 
astăcjl. cătră Tisa.

Unde suntă astăcjl acei Români? 
S’au maghiarisată cu toții! Er când 
vine acuma ună archiereu îngrijită 
de turma sa și ar voi să scape, ce 
mai e de scăpată, îi pună bețe în 
răte nisce preoți uitați de datorințe, 
cari se închină la DumneȚei străini.

Ceea ce cțică foile maghiare e ire- 
levantă pentru noi, căci din aceste fo- 
de multă a dispărută spiritulă adee 
vărului și ală echității, și scimu, ce 
va se 4ică, când ele timbreză pe 
cineva de „trădătoru de patriă“. Der 
trebue să cercetămă căușele, din cari 
a putută să se nască ună astfelă de 
simptomă.

Georgiu Barițiu, esclamă odată 
în anii trecuți, cu îngrijire: „Unde se 
cresce clerulă tineru din acele părți? “

FOILETONUL!? „GAZ TRANS. “

Cum m’am insăneftosaiu ?*
’Ml strioasemă stomaculă. Ună sto- 

macQ stricata însă aduce de regulă cârcei 
de nervi, disposițiă rea și la ună foileto
nista — foiletâne rele, și aceste pută fi pe- 
riculâse. Eu oonsultaiu pe unuia din prie
tinii mei, pe una homeopată. Acesta ’ml 
strînse în mână o sticluță plină de globu- 
șâre aprope micloscopîcă' ‘ de mici, zîmbi 
prietinesce și cjise: acesta te aduce în 
rendă! Intrebaiu pe ala doilea pridtinO, pe 
una profesora. Acesta însă era- una fana
tica alo medioinei. De voiamO a urma în- 
vățăturiloră lui, atunci trebuia să-mi clă- 
desoă casă propriă, corăspuncjătore regule- 
lora bigienice, trebuia să-mi cresoa oroitoră 
și pantofarO propriu, și trebuia să lasă a 
se da buoăt&resei mele lecțiunl private din 
ohemiă. Atunci trebuia ca o parte a tim
pului se o petreoă în spălată și scăldată, 
a doua parte la gimnastioă, a treia în 
preumblare și a patra în cetirea opuriloră 
de medicină poporală ale d-lui profesoră, 

și acestea-ml tjicea să le urmeză strictă de 
dragulă sănătății. Va să dică întregă vieța 
să mi-o prefacă în celă mai ostenitoră lucru 
pentru sănătatea mea. Da, pote că în fine 
mă bolnăviamă ohiar mai rău din prea 
marea încordare de dragulă sănătății. Aceste 
le spuseiu colegului meu Muller și primii 
răspunsulă : Bea d-ta în totă cjiua oâte-va 
pahare de lapte acru. Nimioă mai bună ca 
lapte acru pentr’ună stomaOă stricată. Elă 
curăză sigura chiar și oatarulă cela mai 
încăpăținată.

„Treanoa fleanca! observă colegulă 
Meier, care într’aceea se apropiase de noi. 
Eu purtaiu una catară de stomacă o ju
mătate de ană și aoum sunt săDătosă ca 
ună pesce. Și scițl ce m’a lecuită? Berea, 
nimioă altceva decâtă bere de Mărțișoră, 
pe onâre! Și cui am mai recomandat’o, 
toți mi-au mulțămită, toți s’au curată. Fă 
d-ta ca mine, bea în fiă-care înainte de 
amecjă trei pahare de bere de Mărțișoră și 
în scurtă nu-țl vei mai recunosce stoma- 
oulă !u

La prâncjă spusei nevestei mele opi- 
niunile amiciloră. Aoesta însă clătina ener

gică din capă și (fise hotărîtă: „Tâte-să 
nimicuri, bărbățele; apa rece e unica, oe 
ajută!“

„Așa? Și de unde scii tu?“ între- 
baiu eu.

„Domna Fisoher fu acjl la miDe și 
vorbirămă ambele multă de bdla ta. Nu
mai apă rece, îmi diee ea, e probată deja. 
Apa rece ajută în totă loculă, oureză sto
maculă, nervii, capulă, tâte le oureză. 
Scalda, baia de stropi, înotulă, apoi com
presele. Vecjl tu, iubite bărbățele, aoele îți 
ajută sigură; și apoi de nu ajută — celă 
puțină nu strică“.

Eu privii meditativă pe ferestră afară. 
„Trebue deci să mergă la vr’ună stabili- 
inentă de apă rece“.

„Da, bărbățele, acesta trebue să-o 
faol“.

„Da vecjl, bine că nu !u mormăi în 
acestă minută o voce dură. Era unohiulă 
George, oare întrase și când ne întdrse- 
rămă, elă ohiar își desbrăca surtuculă. Elă 
apărea atâtă de nu sciu oum, câtă mă spă- 
riai de elă.

Ce ai unchiule ?“ întrebaiu eu, pe 
când soția mea arăta spre frunte ou de
getul ă.

„Ce am? VoițI a oomite o nebuniă ? 
Apă rece, pc ftimă!—unioul mijlocă de cură, 
care ajută sigură, e massagiulă. Unde te 
dore? Hai în coce să te pipăiu!"

„Iubite unchiule, tu ai într’adevără 
dreptă. Der să mai așteptămă o leacă ou 
frecatulă!“ Cu multă trudă de-abia putui 
liniști pe fanatioulă domnă, și numai după 
oe-i promiseiu, că mâne m’oiu lăsa să mă 
masseze. Der luDgă timpă trebui să mai 
ascultămă istorisirile fabulâsei sale cure de 
massagiu, înainte de a se liniști bătrânulă 
de totă.

Câud în dimineța următâre apăru un
chiule spre a mă freoa, eu eramă de multă 
în oupeulă trenului, mergeamă înaintea să
nătății. Ținta mea lu Radegund-ulă în Ști- 
ria, și când spuseiu conductorului, înoepu 
a rîde visaviulă meu, ună omă lungă, seoă, 
deșirată, palidă, pămentosă, cu ochii băgați 
în capă, și rîdea ou hohotă, de mă miramă 
că de unde și. pote eși rîsulă. Er când con- 
ductorulă părăsi cupeulă, mă întrebă bat-


