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lenicerismuEu.
Tn nisce momente, când în 

ipressa ungurescă și în dieta ungu
rescă. nu mai e srorba de altceva, în 
cestiunea naționalitațiloru, decâtQ că 
cum și pe ce cale ae pdtă cei dela 
cârmă prin oferirea unoru favoruri 
de nimicu, precum funcțiuni, aju- 
tbre bănescl, subvențiunî etc. se câș
tige mai mulțl bărbați din sînulu 
națiuniloru nemaghiare pentru ideile 
și scopurile maghiarismului, este in
teresantă pentru noi Românii se cu- 
nbscemu părerile foiei independente 
cehice „Narodni Novioy44 din TuroțQ 
asupra ienicensmului, ce s’a încui
bată între Slovacii din Ungaria. Eată 
ce scrie acostă foia amica declarată a 
causei naționale slovace, în numerulu 
său dela 21 Noemvre curentă:

„Sultanului Orchan îi veni în gândii 
a înființa din tinerii creștini prinși de elă 
în diferitele răsbâie o câtă de răsboinicl 
deosebită. Sultanulîi Murat I a organisată 
la anulă 1360 pe ieniceri și le-a dată drep
turi deosebite; din timpulii acela au înce
pută să între și Turci nâoșl în șirurile ie- 
niceriloră. Pe atunci ienicerii erau in flore, 
numărulă lorii se urca la 60.000 și la aceș
tia se mai adăugau din întrâga împărăția 
turcescă 300.000 de ieniceri iregularl.

In timpii de pace ienicerii făceau ser
viciile poliției și din rândulă ienicerilor!! 
s’a formații și flota turcescă și garda Sul
tanului.

In răsboiu ienicerii erau fârte cura- 
gioșl, sălbatici și crud!. Influința lorii asu
pra puterei turcescl crescu din anii în ană 
și în fine ei ajunseră a fi forte periculoși 
Sultanului, așa că Sultanulu Mobamediî II 
a trebuită în anulă 1826 să facă tote spre 
a frânge puterea lorii, și din acestîi timpii 
nu se mai află în Turcia ieniceri.

Tocmai în acestii timpii se născu în 
Ungaria ideia de a străforma statulă de 

mai multe 'limbi (poliglotă) fhtr’uniă stată 
numai cu o llimbă și cu o singură națiune, 
a Maghiarilonă. Maghiarismul^ luâ în ser- 
viciulii său pe fiii națiunilor^ nemaghiare. 
Renegarea- propriei națiuni este fonte bine 
plătită eu diferite posturi și alte avantage. 
Acești noi primiți în sînulă Maghiarilor^ 
le-au faeută servicii mari și astfelă pe calea 
acesta tote comitatele Ungariei de Nordă 
au cădută în manile lorii.

Ideia de maghiariarisare s’a născută 
înlăuntru din șirurile renegațiloru slavi și 
ei au fostă cei mai strădalnicl apostoli 
ai maghiarisațiunei.

Maghiarii ce-i dreptă au avută ideia 
de a înființa ună stată națională maghiară 
după ce acâstă ideiă măgulea sentimentele 
loră, der tocmai din sînulă națiunei ma
ghiare s’au ridicată bărbați cari au văclută 
pericolulă și au predicată să fiă cu băgare 
de semă față cu ună fantomă atâtă de pe
ri culosă. Intre „bărbații maghiari14 s’a aflată 
tocmai ună renegată slavă Kosten, care a 
predicată ca națiunile pemaghiare să fiă 
stinse cu feră și cu focă.

Silințele ce și le dau renegații slovaci 
de a întrece pe Maghiari în maghiarisare, 
se potă ascrie numai frecăriloră și neînțe- 
legerilorii naționale. Silințeloră renega- 
țiloră slovaci este a li-se atribui și îm
prejurarea, că comitatele slovace suntă cele 
mai păcătose și că suntă administrate ca 
nisce adevărate pașalicurl. Acești domni au 
adusă lucrulă așa de departe încâtă devină 
primejdioșl nu numai pentru stată și pen
tru patrie ci pentru întrâga națiune ma
ghiară. Căci păcătuescă pe propria ei 
socotâlă, îi înstrăineză națiunile nemaghiare 
și o despoie de simpatiile, ce în timpuri 
bune și rele ea și-lea câștigată în tâtă 
lumea. Renegații începă într’adevără să fiă 
periculoși țărei ca și ienicerii sultanului 
turcescă. “

Ca o dovadă din cele mai nouă 
despre isprăvile renegațiloru slovaci 
tbia slovacă citeză casulu cu d șbra 

Etna Goldperg și amicele ei, cari 
au -dedicată patriotului slovacă Sve- 
tozar Hurban Vajansky, care se află 
în îochisbrea dela Seghedină, ună 
fru.ril.osu dară cu ocasiunea onomas
ticei sale.

„Pentru aeâsta faptă nevinovată — 
adauge numita foiă — s’a trasă în cerce
tare acestă domnișoră cu inima nobilă și 
cu ajutorulă servitoriloră, scriitoriloră, no- 
tariloră, judecătorilor^, și gendarmiloră a 
fostă greu acusată! Dâr s’a dovedită, că 
nu numai femeile din Turoță, ci și din alte 
comitate slovace au luată parte la acestă 
dară... Este o adevărată sălbătăciă ienice- 
rescă, ce se dă pe față în urmărirea aces
tei dame. De ce pună în mișcare și pe 
gendarml în contra unei femei slabe, care 
nu se pote opune nici celui mai slăbănogă 
scriitoră? De ce nu-o înfundă îndată în 
temniță decă a comisă ună delictă așa de 
mare. Ei, renegați ca aceștia, nu sciu să 
să porte nici față cu o femeă; der pur
tarea acesta mârșavă și nemilosă a rene- 
gațiloră cade în contulă „cavalerescului 
poporă44 maghiară44.

Noi Românii suntemh atjî mai 
favorisațl do sbrte ca Slovacii, căci 
suntemh scutiți în mijloculu nostru 
de ienicerismulu, de care suferă ei 
în așa mare mesură.

Der e vorba ca în viitoru se se 
introducă și la noi ienicerismulă, se 
se înființeze și în sînulu nostru o 
falangă de renegați, dându-se unora 
din noi din partea celoru dela pu
tere posturi și alte avantagii. Totă 
cu acestă scopu guvernulu stărue 
se se dea preoțimei lipsite a Româ- 
niloru uniți din fondurile catolice 
ună ajutoră, așa numita Congruă.

Ungurii spereză, că astfelă voră 
pute ave ieniceri și între Români. 
Der bună e Dumnezeu și nu le va 
ajuta. Consciința națională a popo
rului română dintre Tisa și Car- 

pați e multă mai puternică, decâtu 
ca fiii lui se fiă în stare a și-o vinde 
pentr’unu blidă de linte.

Se înșelă amară contrarii nea
mului nostru decă nutrescă asemeni 
credințe și speranțe. Ei își pierdu 
astfelă numai scumpulă timpă, ce 
Far pute folosi pentru adevărata îm
păcare și mulțumire a Româniloru, 
și când se voră convinge, că nici 
sfărmiturile aruncate din visteria sta
tului, nici ajutbrele din fondurile ca
tolice nu voră fi în starea schimba 
câtuși de puțină caracterulu firmă 
și cinstită ală poporului nostru; când se 
vcru convinge că și Slovacii, amă- 
rîți pănă la sufletu de ticăloșiile re- 
negațiloră loră, voră începe a da 
în cele din urmă cu petrii în ei și 
a i huidui pe tote cărările, va fi pdte 
pre târcjiu de-a mai îndrepta ceea ce 
cu atâta ușurință, rea voință și patimă 
6rbă au stricată.!J

Atentate asupra averei poporului, 
v.

(Articula finalfi).

Brașovu, 12 Noemvre v.
Din cele înșirate în cursulu a- 

cestoră articull s’a putută vede mai 
pe susu de on-ce îndoielă, că Un
gurii dela putere lucreză în modă 
sistematică la sărăcirea poporului 
nostru ; ba se pare chiar, că alarma 
cea mare, ce se face ca „patriotis- 
mulă“ ungurescu, în fondu nu este 
altu-ceva, decât o condamnabilă poli
tică de căpătuire.

Acestă politică de căpătuire de- 
altmintrelea forte bine se dă de golă 
chiar și în cunoscutele adrese duș- 
mănbse față de Români, ce s’au îna
intată 4'lele acestea dietei din par
tea câtorva comitate, cade esemplu 
ală Făgărașului, ală Clușiului și al-

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.44

DEMONII.
Nu s’a născutii din spuma mării, nu 

s’a ridicată din mare între tunete și ful
gere ființa, care m’a nimicită ; ea se năs
cuse, pe lume ca toți muritorii, cu tote 
acestea era frumosă de minune. Pe mine 
însă mă înzestrase natura cu o urîciune 
deosebită și grozavă, și ura contra frumu
seții îmi cuprinse inima. Da, ureamă frum- 
seția și o vătămam. Dâr Venus îșl răsbunjt 
asupră-ml. Ea îșl răsbunâ într’ună modă 
fină femeescă și grozavă dumnedeescă.

Mă născusem la țărmulă mării în- 
tr’o casă veche, încunjurată de verdâță, 
care stă cu turnurile sale ascuțite singu
ratică lângă o pădurice de bradă. Mama 
mea avea pără blondă și mole și mâni 
albe, moi, âr sărutările ce mi le da erau 
de totă duiose; ea îmi cânta cântece de 
leagănă și să juca cu mine prin ambitu- 
rile casei și prin grădină.

Tatălă meu avea pără negru și mâni 
dure, și sărutările lui erau ferbințl, ca para 
focului; elă avea doi câni mari și mergea 
adesea la vânată. Intr’o seră îlă aduseră 
mortă acasă, plină de sânge. Mama mea, 
cândă îlă vădu ast-felă, țipa grozavă și-și 
perdu simțirile; er când să deșteptă, era 
nebună.

In diua următore veni fratele ei Al- 
fons de Conihoult. Elă nu mă mai văduse 
dela nașterea mea; când îl eșiî înainte, elă 
mă privi spăriatu.

— „Eu sunt Maurus44, disel eu.
— „Adevărată? Tu ești Maurus? Tu 

nu samenl nici cu tatălă teu, nici cu ma- 
mă-ta!44 Elă mă lua apoi în brațe șovăindă 
și clise: „Am venită, ca să te Zucă cu 
mine, Maurus. De aci încolo vei trăi cu 
mine și cu bunică-ta, pănă ce se va reîn- 
sănătoșa mamă-ta44.

Der mama nu se mai reînsănătoșâ, 
ea muri, înainte de-a veni erășl primăvâra 
în țeră.

Din anulă ală șeptelea pănă într’ală 
două-dece-lea, am trăită în casa bunicei 
mele, departe de orașulă Rouen cale de 
ună milă, situată între nisce coline roman
tice și între rîulă Sena. Familia Conihoul- 
ijor este o familiă veche normanică, ce 
portă ca emblemă scoica cruciațiloră și 
cele două rose englesescl. Bunică mea tră- 
esce încă în inima mea, deși deja demultă, 
e mortă. Ea avea tote darurile: frumseță, 
bunătate, blândețe, spintă, paciență și dra
goste.

Când o vădui pentru prima dată, cu- 
geta-i în mine: pote cine-va ave o bunică 
atâtă de tînără? Ea însă, când mă vădu, 
întocmai ca și unchiulă meu, să spăriâ, și-lă 
privi pe acela întrebătorii.

— „Este Maurus44, Zis© ©Iii.
Atunci densa mă luâ în brațe, mă ne- 

tedi cu mâna pe obrază și Zise: „Sărmană, 
sărmană copilă!44

Eu gândeam cu mintea mea copilă- 
răscă: „Ce voră fl observată ei la mine, 
de s’au spăriată amândoi, când m’au vă- 
Zută?44 —

Familia Conishoult are o maximă, care 
sună: „Eu fugă44. Și într’adevără, ei toți 
au fugită. Ei fugeau cu pasiune. Atâta nu
mai, că acestă pasiune nu se referia la toți, 
la unulu și același organă ală trupului. Unii 
din ei aveau pasiunea în piciore, alții în 
spirită și alții în inimă. Moșulă meu o avea 
în inimă. Elă fugi așa departe, încâtă nu 
să mai putu reîntorce — și bună-mea, care 
nu încetă de a-lă iubi, să despărți de elă, 
pentru ca să-lu potă iubi și mai departe, 
fără de a fi silită a-lă desprețui. Nici 
odată nu-i rostea ea numele, și întemplân- 
du-se, ca eu în nepriceperea mea să întrebă 
vre-odată de moșulă, ea îmi răspundea 
tristă: „E dusă în călătoriă44.

Când odată o întrebai erășl despre 
moșulă, ea îmi răspunse : „Nu mă mai în
treba de elă, — a murită44.

— „Vei muri așa decă și tu ?“ o între- 
ba-i eu naivă; ea atunci, privindă cu ochii 
ei mari, negrii, în depărtare, răspunse: 
„încă nu!“

Unchiulă meu Alfons Conihoult avea 

pasiunea neastâmpărului în imaginațiune și 
în piciore. Elă nu putea sta multă timpii 
acasă ; petrecea mai multă în Parisă, unde 
să mișca întocmai ca o nălucă printre ar
tiști și poeți, ori făcea călătorii pedestre 
în provinciile apropiate, sâu depărtate în 
Helveția și Italia.

— „Nu te ostenescl nici odată?44 îlă 
întrebai eu într’o Zi-

— „Să mă ostenesc eu ? Ce însemneză 
a fi ostenită? Eu nu sciu ce e acesta44, 
replică elă. „Eu suntă un Conihoult, — 
eu fugă!“

Când eram de cincl-spre-dece ani, 
dise într’o Zi cătră mine: „Nu mă mai nu
mi „unchiule44, căci îmi vine, că suntă ună 
omă bătrână deja!44

Elă avea ochi mari, albaștri și era 
înaltă de stată, fruntea sa era lată și albă. 
O barbă completă, brună, încrețită, acope
rea puțină gura lui, pe ale cărei buze fine 
domnia mereu ună surîsă atrăgătorii.

Când mă mutai la bunică-mea Alfons 
încă nu era însurată, și eu credă, că elă 
pe timpulă acela sbura din flore ’n flore, 
ca ună fluture setosă. CâțI-va ani mai târ- 
Ziu, după ce nestempărulu spiritului său și 
ală picioreloră sale îlă costase o parte în
semnată din averea . sa, veni amorulă și 
la elă, și dise: „Te-am prinsă!44 Der în 
lanțulă acela de amoră, care curendă îlă 
lega cu legăturile căsătoriei, era puține


