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când nu le-ar înțelege de locu (! !) 
er la esercițiile gimnastice se se to- 
losescă cuvinte de comandă ungu
resc!.

Voinicosulu inspectoru a pro
pusă congresului în privința acesta 
o moțiune, asupra căreia s’a încinsă 
o viuă discusiune, la care au luatu 
parte mai mulțî inspectori. Resul- 
tatulu a fostu, că majoritatea — 
erau peste 30 inspectori de față — 
totuși s’a sfiitu de a primi o mo
țiune monstruâsă, ca cea propusă de 
colegulu loru din Cianadu, și a res- 
pins’o.

Der acuma urmeză unu mo- 
mentă fârte caracteristică. Congre- 
sulă ca se nu mâhnescă prea tare 
inima „patriotică44 a propunătorului, a 
decisă totuși a primi propunerile lui 
monstruâse ca „dorințe44 și „păreri44 
ale sale și ale espune în memoran
dum, ce a decisă a-lă adresa minis
trului de instrucțiune.

Așa stămă, cu inspectorii de 
scâle ungurescl! Pâte cineva se-șl 
facă o ideiă despre adevărata însem
nătate a nisuințeloră loră, decă va 
ave în vedere, că chiar a fâiă gu
vernamentală îi critică 
mergă așa departe ca 
limbei statului44 se vrea 
reze prin nisce propuneri „sclintite 
șoviniste44 de ase delătura limba ma
ternă și de a se cassa instrucțiunea 
ei în scâlele nemaghiare.

Și pe când se sfătuiau inspec
torii unguri în congresă, cum se su
grume limba nâstră maternă, în adu
narea învețătoriloră unguri se pro
punea de a se lua mesuri severe în 
contra acelor învățători confesionali, 
cari iau parte la „agitațiunile de 
naționalitate44 și de a se revisui legea 
școlară în interesulă maghiarisării!

Să mai (#ca acum cineva, că 
Ungurii nu facă totă ce le stă în 
putință, ca se mulțumescă popârele 
nemaghiare 1

viața, deosebitfi, și au decisă să țină i 
în armlu acesta primulu loru con- i 
gresu la Pesta.

Scimu, că inspectorii de scâle : 
reg. ung, suntâ acele organe ale sta
tului, cărora le este încredințată in- 
specțiunea superidră asupra învăță
mântului poporală. Ar fi foștii der 
in dreptu orî-ce omu cultu a se aș
tepta, că ei voru veni la congresQ 
eu nisce ©spuneri și propuneri, cari 
se corespundă grelei și însemnatei 
loru chiămări și se denote seriosi- 
tate și înțelepciune în aprețiarea 
mariloru interese ale promovării în
vățământului poporală pe basa unoru 
principii sănătdse pedagogice și cu 
respectarea cea mai strictă a legiloru 
esistente?

Der ce se vecjî? Inspectorii de 
scole ungurescl nu și-au putută re
nega firea și chiămarea loră faptică, 
nu ideală, care este de a maghiarisa 
și erășî a maghiarisa, și astfeliu pri
ma ședință a congresului loră a cul
minată . într’o discusiune înfocata 
asupra mijlâcelorO, ce ar fi a se lua 
pentru o mai grabnică și mai radi
cală maghiarisare a scoleloră popo
rale confesionale.

Primulă obiectă, ce s’a supusă 
discusiunei congresului l’a formată 
„metoda instrucțiunei limbei ma
ghiare în șcâlele de altă limbă44. 
Referentulă Dr. Emericu Nemenyi, 
inspectoră de șcâle ală comitatului 
Cianadă, a cerută se se schimbe ac- 
tualulu plană de învețământă pen
tru șcâlele poporale, a căruia mare 
greșelă ar fi, că pretinde ca limba 
maternă se fiă obiectă de înveța- 
mântă ; elă propuse ca congresulu se 
enuncie, că și în șcâlele de limbă 
nemaghiară, limba de propunere se 
fiă cea maghiară și că limba ma
ternă se se folosescă numai ca limbă 
ajutătâre; să se elimineze din aceste 
școli studiulă limbei materne, pen- 
tru-că copii nu potă învăța două 
limbi (sic!); copii să fiă constrînșl a 

I cânta cântece ungurescl și atunci

Conjiurațiunl contra lîmhei române. 
Brașovii, 12 Augustă st. v.

Dumineca viitor©, în c}iua de 
s-ta Mariă, era se se întrunescă în 
Năseudfi adunarea generală a Asso- 
ciațiunei nâstre transilvane pentru 
literatura română și cultura popo
rului română, der a fostu amânată 
pe timpu nedeterminatd din causa: 
^îngrijitoreloru vești primite despre 
lățirea colerei44.

N’avemu pănă acuma nici oin- 
formațiune mai detailată privitor© 
la acesta amânare; nu scimu decă 
onoratuld comitetu alu Associațiunei 
a primită acele vești chiar dela au
toritățile din comitatuld Bistrița-Nă- 
seudu, ori numai dela privați și din 
raporturile 4iarel°rQ> cu alte cuvinte, 
decă s’a decisă a amâna adunarea 
generală motu proprio, ori la sfatulu 
și la cererea autoritățiloru, ori pote 
chiar la dorința Năseudeniloru în- 
grijațl de lățirea epidemiei.

Der nu voimd se criticămu me- 
sura luată de onor, comitetd alii 
Associațiunei nâstre, ci voim ii nu
mai se ne esprimămu părerea de 
râu, că nu s’a putută în rândulu 
acesta ține adunarea nostră cultu
rală la timpulîi obicinuită și la lo- 
culu hotărîtă și sperămu, că totuși 
va fi posibilă a se ține mai târziu, 
și încă în tdmna acesta.

Va fi cu atâtă mai de lipsă se 
ne întrunimu și noi Românii în in- 
teresulă culture! românesc!, cu câtă 
contrarii noștri țină mereu întru
niri și congrese, în cari se prepară 
și se făcu formale conjurațiunl în 
contra limbei și culturei nâstre na
ționale.

Așa s’au întrunită alaltăerl în 
Budapesta doue adunări ale âmeni- 
loră de scâlă unguri: congresulu in- 
8pectoriloru de scâle reg. unguresc! 
și adunarea regnicolară a învețăto- 
loră unguri.

Inspectorii de scâle unguresc! 
au voită se de și ei ună semnă de

aspru, ca 
„învățarea 
se o ușu-

Ear noi, cei urgisiți și amenin
țați, ce facemu noi ca se ne aperămfi 
în contra acestoru conjurațiunl?

cu

CRONICA POLITICA.
— 12 (24) Augusttt.

țliarulă boemă „Politik44, polemisândă 
„Pester Lloyd “, despre care 4>ce, că tot- 

dâuna se nisuesoe a justifica betyarismuli 
maghiară, sorie următdrele: „încă se mai 
sărbătoresoe în Ungaria amintirea primului 
rege, dâr spiritulă lui, care voia sâ înfiin
țeze ună regatti ou drepturi egale a tutu
rora națiuniloră, oe trăescă aoolo — este 
prosorisă din țeră. Cine outeză aetficjl a 
vorbi de drepturi și a timbra de nebuniă 
tendința de a maghiarisa majoritatea însem
nată a popdreloră Ungariei, este ună tră
dătorii de patria-, din contră, se consideră 
de patriotă unguresoă acela, oare sousă și 
justifică lupta pe vieță pe morte, oe s’a 
impusă majorității. Nimioă nu pote oarao- 
terisa mai eclatantă relațiunile de astăzi 
din Ungaria, deoâtă mărturisirea lui „P. 
Lloyd“, oă în Ungaria esistă milione de 
cetățeni, cari suntă inimici statului. Ce stată 
este acela, oare are milidne de oetățenl 
oontra sa? F6ia unguresoă — dice „Poli- 
tik“ — reounâsce, ce e dreptă, oă șovinis- 
mulă ultragiată ală Maghiariloră este de 
vină, oă relațiunile suntă atjl atâtă de în
cordate, der vina principală o pune totuși 
pe naționalități, oarl nu suferă în liniște să 
li-se tragă pelea peste urechi... Resistența na- 
ționalitățiloră e după „P. L.“ o ingratitu
dine perfidă, oăol ele ar fi deja de multă 
maghiarisate, dâoă bravii Maghiari nu li-ar 
fi menagiată atâta. Ca dovadă, oă câtă de 
ușoră ar fi fostă aoâsta, „P. L.“ se pro- 
v6oă la, „gradulu de cultură superiorii ală Ma
ghiarilor^, Bine observă „Politik14 la aoăsta, 
oă e o minoiună a afirma, că Maghiarii, 
cari sute de ani după așezarea Icră în Eu
ropa înoă totă mai molestau pe vecini ou 
rapturile loră, ar fi fostă pe ună gradă 
de cultură mai superioră, deoâtă popdrșle 
aședate aiol de mai ’nainte și oarl de ve- 
ourl se ooupau deja cu agrioultura.

*
Din Alba-Iulia se scrie, că ininistrulă 

de comerciu Lukâcs a sosită aoolo în

FOILETONUL# „GAZ TRANS.14 cunosoâ din serisdrea închisă, și adusă la 
testamentul^ meu, că am avută față de 
densulă bune intențiunl. Decă elă din vre- 
ună motiva 6re-care nu va pute să afle 
acăstă epistolă, seu după cele spuse n’ar 
ave îndreptățire la acesta, atunci statulă 
să desfacă epistola și să puroedă după vo
ința sa.

„Intrega avere a mea o lasă oompta- 
bilului meu Wilhelm Bolten, ca răsplată, 
că ml-a fostă fidelă14....

La cuvintele acestea Bolten se clătina 
și tremurândă din totă oorpulă, că4â pe 
ună scaună. Elă abia mai aucji, oă aoestă 
testamentă mai conține încă o disposițiune 
finală, prin oare lui, ca moștenitoră univer
sală, i se impune datorința să îngrijăsoă 
pănă la mdrte de cânele Bello.

Proourorulă și judele de instrucțiune, 
cărora înoă de mai nainte le bătuse la ochi 
înfățișarea iritată a lui Bolten, schimbară 
o privire de înțelegere. Așa oum sta aiol 
moștenitorulă unei jumătăți de milionă, nu 
sămâna unui omă ouprinsă de bucuriă! 
Nici o îndoielă — aoestă omă cunoscea 
.seu presimțise ouprinsulă testamentului și 
nimenea decâtu densulă nu era, care să fi

Conscîu de vina sa.
— Novelă criminală de Paul Blumenreich. —

(3j (Urmare).
După ce toți răspunseră cu „da“ și 

se convinseră, că sigilulă e neatinsă, urmă 
deschiderea plioului și cetirea actului. Cu- 
prinsulti său era, afară de câteva f'rase se
cundare, următorului:

„Am alesă cfiua aobsta, pentru ca să 
iau ultimele disposițiunl, deorece averea 
mea disponibilă a ajunsă la cifra de 500,000 
mărci Eventualele schimbări se potă vede 
în „cărticica14 mea, care se află în scrinulă 
meu ou bani.

„Rude îndreptățite la moștenire nu lasă. 
Fiiulă surorei mele vitrege, Leopold Dahl- 
mann, căruia voiam mai nainte să-i lasă to- 
tuiă, oare se opuse cu încăpăținare inten- 
țiuniloră mele, nevoindă să se facă negu
țători, oi se aplioâ la studiulă drepturiloră, 
de-ocamdată nu mă gândescă la densulă. 
Dâcă însă elă totuși, pănă la etatea sa de 
30 de aul, nu va veni niol-odată în con- 
fliotă ou dreptulă esistentă, va putâ să re- 

săvârșită mortea testatorului. Nimenea, afără 
de densulă, nu avea ună interesă la mârtea 
lui Augustă Soberski

După o oră Bolten fu arestată.
Investigațiunea, condusă cu o consoi- 

ențiositate penibilă, nu ajunse la nici ună 
resultată. Din orașulă universitară din apro- 
piere fură trimiși mai mulțl mediol la Neu
stadt, pentru ca să facă o obduoțiune a 
cadavrului lui Soberski. Și ouventă de cu
vântă fură adeverite hotărîrile medioului 
din Neustadt; bătrânulă de 73 de ani, fu 
lovită de apoplexiă.

Se statori și aceea, cum a murită oâ- 
nele. Lesiunile de pe oraniu arătau o lo
vitură său o isbire cu ună obieotă tare. 
După câteva ceroetărl ajunse mediculă tri
bunalului la presupunerea, că aoestă lovi
tură a fostă făcută cu mănunchiulă de chei, 
ce a fostă găsită josă pe podinl. Și aoum 
resultă o deslegare naturală,

Răposatulă, ună omă bănuitoră, care 
nu prea dormia multă, crezuse, oă aude 
ună sgomotă suspeotă, luă mănunchiulă 
de chei de pe masa sa de nopte și se sculă 
oa să afle causa sgomotului. Cu intențiunea 
aoesta îlă turburase din sornnă cățelulă

spăriată și in intunereoă Soberski iebi cu 
cheile pe câne în capii. Pdte lovitura a 
fostfi involuntară, provooată prin temerile, 
cari au causată bătaia de inimă.

La acestea mai lipsia ună punctă de 
mâneoare, că dre aousatulă avuse în ade 
vără cunoscință despre cuprinsulă testa
mentului. Trebuiră așaderă să pue în liber
tate pe Bolten, ca pe unulă nebănuită, și 
procedura fu sistată.

era. 
ore

— — — — — — — ,—
Neustadt ar fi fosta erășl liniștita 

dăoă mortea lui Soberski n’ar fi adusa ou 
sine imediata una ala doilea oasă de 
mdrte.

Ddmna Bolten, a cărei sănătate și așa 
tare sdrunoinată, a trăita numai câteva 
după arestarea soțului ei.

Din închisorea preventivă eși nebă- 
nuitula Bolten, atâta de bogata, der tot
deodată și atâta de săraoă și se duse în- 
tr’unh institute de vindecare, din oausa ner- 
viloră săi atâta de tare sdruncinațl, prin 
evenimentele, cari s’au preoipitată cu așa 
mare iuțelă.

II.
„Vino, Muzi, vino cățălușule!“ așa 

striga o tînără fată în larma de pe stradă.


