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j ~guna şi Curtea imperială. 
, 

început, este o dovadl~ că el în acel mo-l/mPdratU[Ui. Pe acest temeiu şi-a co:struit 
ment era pe deplin orientat şi asupra dru- el toate planurile acţiunei sale, cu toate că 
mului, care era hotărât a-I umbla. Şaguna i-şi da pe deplin seama de greutăţile şi pie
face impresia unui general, care după în· deci le ce va întîmpina în drumul său. Un 
delungate pregătiri, şi dupăce şi-a marcat popor de iobagi trăgea puţin În cumpăna 
pe hartă toate poziţiunile de ocupat şi unei monarchii mari ocârmuită de aristocra-

~ •. (Iulie 1846 pînă la Septemvrie 1849) 

De Eugen Brote. 

1. dupăce şi·a desemnat drumurile pe care ţi mea feudală. O biserică, îngăduită numai 
M~siunea rui Şaguna. Îşi va dirigia armatele Întră În războiu cu din ~raţia l?uternici1or, umilită şi săracă, ce 

-- deplină încredere în victoria sa. In ~ cei 1 ~ autoTlt~te . ş~ weutate p~~e~ să .dea ea ~l-
momentul când Şaguna s'a hotărât a ani câţi i·a petrecut Şaguna la Var~etA ŞI s~orulUl el mamtea ~urţ!l.lm'peTlale.catohce 

! i misiunea în Transilvania, ţânta vieţii la Carlovet gândul său era necontenIt In- ŞI faţă cu celelaJte bisenci dm patne? Nu 
. era fixată, şi drumul ce.şi propuse a dreptat spre provincia îndepărtată unde era şi locul de reşedinţă a episcopului ro • 

. rtle desemnat. In ceasul sărbătoresc al dorea el să lucreze, - şi spre neamul său mân, situat la marginele extreme ale im-
ţr~i sale de episcop el însuşi descopere pentru care era gata să se jertfească. periului În mari depărtări de Curtea din 

sa prin rugăciunea pătrunzătoare ce . .. Viena, o piedică materială pentru culti-
iIlalţă Înaintea sfântului altar cătră O-zeu: _ In ~eşedmţele ,e~:sc~peşţl, u~de. ~ fost varea raporturilor cu această Curte? O 
u Doamne ştii că cătră scopul meu a gazd~lt de s?per~oTII saI bmevoltofl, In c:an- călătorie dela Slbiiu la Viena era pe 
rga doresc; pe Românii transilvă~eni c~laTIII: CO~sl~toflale, p~ catedrel~ ~emma· acele vremuri fără căi ferate şi fără te-
adâncul lor somn să·i deştept ŞI cu T1ale~. In ~Ibhotec~ patnarchatulUJ, 10 mă- legraf o întreprindere împreunată cu multe 

t cdtrd tot ce este adeVărăt, pLăcut şi năst~rtle ~alugăreşt~, - pe t~t locul Ş.agun~ prim ijdii, osteneli şi cheltuieli şi rece-
să·i trag I Tu Doamne umbrează-m~ studIa ŞI constrUIa pl.anun strategl~e ŞI rea un timp de două şi mai multe săp

puternicul Tău scut! Tu indukeşte-ml făurea. arme "pen.tru mISiunea ~a. ~s~~:ma po- tămâni. Dar puternicii magnaţi unguri, dar 
ceasul morţii frudurile amarelor mele poru.lul. roman ŞI" ~anoanele bISeriCII. drept. circumspecţii burghezi saşi, dar chiar şi 
~ne1i t Amin le Nu este o făgăduinţă ce c:edmc,tOase răsantene e.rau cele mal pn!1' fraţii români. cari au părăsit biserica lor 
t noul episcop prin aceste cuvinte, ci o clpal~ Izvoare de matenal de construcţie. mumă, nu se vor pune şi ei curmeziş în 
'riurisire. Dumnezeu ştie că nu acum, NU-~I propu~~a Şag~na! să conducă p.opor~l drum pentru ca »schismaticul~ episcop 
Id se urcă în scaun, Şaguna îşi propune roman pe C~I ~oua ŞI ne~m~lat~, A CI servI- dela Sibiiu să nu poată străbate cu planu
iştepta pe români, ci pentru acest scop torul.IUI~ V<?13 sa. se facă, mtrand In ~uren- rile sale indră~n~ţe până 1(\ Burgul din 
"Jegătea el d!.. ,":ult. Dar mq.i "mult ~es!! ţ~! ,~lf!1tamfmt!-!tut gen~ral al -P0!)Qrt1lm._Po- . Vien:'? Incă în chilia sa călugărească dela 
!vj.Jt:litea ~arli.er sate1:Uprlnae malfun- utlca s~-".:va ~vea .~ă·o ~pf(?feseze, Covil Şaguna şi-a dat seamă de aceste mari 
a. O~hiul s~u. sufIetes~c străbate }ntun~. nu pute~ fi dec~t dll:astJ~ă, flJnd~a Jl p~po~ greutăţi, dar găsind tocmai mulţumirea su. 
~a vIItorulUi ŞI ve?e 1~ drumul sau ama· rul ro"'!an tot ~ma~t1c slmt~at ŞI ,fIIndca e,a fletească în învingerea lor, el a rămas ferm 
lunile, ce va tr~bUl să mdu~e, vede oste- s~ potrivea mal bme cu fJr~a ~ ŞI _ cu POSI- hotărÎt a căuta scutul Impăratului şi » fruc
tle ce va trebUI să pună, tosă cu toate ţlUnea sa. Şaguna era de mal Inamte con· turile amarelor sale ostenelie vor fi îndul
ste nu se îndoieşte de biruinţă, dacă I vins, că ... lup.ta ce. v~ fi sîIit s~·o poa~te" nu cite prin mila dumnezeiască .. 
Imnezeu îl va păzi. Această fermd cre- poate sa reIese birUitoare, decat numaI cand 
ta in succes, ce o manifestă Şaguna dela poporul se va bucura de SClJ.tui puternic al 
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Inchinare! 
Sonet. 

\ve codrii ruginiţi de ~rtmi uitate 
~ au găzduit in vremuri vechi strămo$ii 
~~im smeriţi ca spre inchinat, pioşi~ 
~t/Ullş'i iJe sfo'nta lor singurătate. 

i s'au oprit de groaza lor vicforio$ii 
'wes au tremurat în jaţa lor armate--:' 
Îlid securmau spăimântător vieţi nevinovate, 
. ogorul sfânt ni l-au udat parae ro#i I 

ind ne 'ndreptăm spre aşa de sfinte altare 
Un tovară,i ce·au fost apărătorii ţării 
~ vine 'n sullti ,ugă şi 'nchinare! 

, ridicăm din vălul dat uitării 
! răseoieşte 'n ntinte vremuri legendare, 
picurii. t n bielşug ~oarele 'ntristii.rii. " . 

Ad,rian Gh. Lazariu. 
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Charlcs Baudclaire. 

Traduceri în prozi. 
Iarna ploioasă, năclljită pe viata toat~t varsă 

cu unde mari un fdg intunecos din urma ei, de
asupra palizilor locuitori ai tintirimului vecin, -
şi fiorii morţii peste ceţoasele foburguri. 

Pisica mea, căutlndu ·şi culcuş pe geam îşi tot 
rlsuceşte trupul slab şi râios; sufletul unui 
vechiu poet rătăceşte-n sghiabul streşinel. cu gla-
sul trist ca al unei năluci friguroase, . 

Bondarul se vaitJ, jar tăciunele fumegător in· 
soteşte cu glas subţire, pendula guturăială, pe 
când, intr'o păreche de cirtl, plină cu parfumuri 
murdare 

- moştenire fatală a unei bătrâne hidropice 
- frumosul valet de curte şi dama de pică vor· 
besc sinistru de dragostile lor apuse. 

Splten. 
Am mai multe amintiri decât dac'aş fi de o 

mfe de ani. 
Un scrin mare, cu sertarele inghesuite de so

coteli de versuri, de rivaşe dulci, de procese, de 
roma~te cu grele şuviţe de păr fnfăşurate in chi
tante, ~ ascunde mai puţine taine decât tristul 
meu creier. 

E o piramidJ, un cavou nesfârşit, in care sunt 
mai multi morţi decât Intr'o groapă comunI. 

Eu sunt un cimitir de care fuge lumea, unde 
se târăsc CI nişte remuşcări viermi lungi cari 
se intăriti totdeauna pe morţii mei cei mai dragi; 

ei sunt un iafac vechiu, plin de trandafiri vestejit/, 
unde doarme o vălmăşeală de mode invechite 
unde numai pastele le plângătoare şi palizii Bou~ 

· cher mai respiră parfumul unei sticle destupa tE'. 
· Niimca :ftu·j atât de lung ca zile schiopătătoare 

când supt g'eii fulgi ai anilor fnzăpeziti, urâtul 
rod al posomorâtei Jlpse de curiozitate, se fac~ 
cât nemurirea. 

- De aci nainte, nu mai eşff, o materie 
vieţuitoare, decât un granit inconjurat de· o 
spaimă nedesluşiU, atipit in fundul unei Sahare 
neguroase! 

Un bAtrân sfânt neştfut de lumea nepăsătoare, 
uitat pe hartă, şi·aI cărui glas fioros nu cântă 
decât in razele soarelui care se culci. 

Te voi lovi fări minie ... 

Te voi lovi f~fră mânie şi fără uri, ca un mi
celar; aşa cum a lovit Moise stânca! Ca să.mi 
adap Sahara, voi face se tâşneasd apele sufe
rinţei, din ochii tăi. 

Dorinţa mea va pluti pe lacrimile tale ca o co
rabie ce se. avintl in larg şi·n inima mea pe 
care vor Imbăta-o, - scumpele tale suspine 
vor răsuna ca o tobă ce bate asaltul! 

Nu sunt eu un acord faJş in divina simfonie 
mulţumitl lacom ei ironII ce mi frământi şi mi 
roade? 

Ea e eeia care strigi in glasul meu! Tot sân. 
gele meu e otrava asta neagri! Eu sunt sjnistra 
oglindă în care se priveşte o furie! ~ 
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Demisia baronului Rauch. Corespondentul 
nostru din Viena ne scrie: Deşi ln mod semio· 
fidos s'a desmlntit ştirea cl baronul Rauch ar fi 
cJzut In disgratia conte lui Aehrenthal, totuşi men
tIn prima mea ştire despre acest fapt. 

Este foarte natural ca asemenea ştiri să fie 
desminţite. Totuşi este absolut sigur că in discu
tia ce a avut loc rntre Aehrenthal şi Rauch, pri
mul s'ar fi declarat nemullumit de modul cum au 
fost tratati sârbii din Croaţia. Aehrenthal a spus 
chiar că nu este adevlrat cli sârbll din Croa ţla 
sunt tTăd~tori; din contră ei au dovedit că sunt 
buni patrioti, de exemplu cu ocazia concentr~ri· 
lor in 1impul crizei anexiunei, când toţi chemaţii 
s'au prezintat la timp. 

Penlm ace!>te motive el nu vrea ca sârbii să 
mai fIe pusecutati ca până acuma. Baronul Rauch 
tnsă a r~spuns cA el crede că politica ce face 
este necesară, şi că sirbii trebuie distruşi politi· 
ceşh.". 

Cei doi bărbati politici s~au despărţit făr~ să: 
ajungă la o intelegere. Rezultatul e că de mj~ia 
lui Rauch a devenit inevitabilă. Pu1em declara cu 
.siguran1ă că imediat după rezolvirea crizei din 
Ungaria, Rauch rşi va da demisia, ori care ar fi 
viitorul guvern ungar. Ori ce desminţiri sunt de 

,prisos, un viitor apro;;,iat ne va dovedi aceasta. 

* 
Convocarea dâetej BucovineI. Din Cer

'năuti se anunţă el diela Bucovinei a fa» convo
cată penjru J 5 Octomvrie curent. Principala: J:hi~ 
mare a dietei va fi pertractarea reformei elecf~ 
rale proiectată de comisia de reforme a dieteJ. 

o nouă călătorie a lui Milovanovict Co
responden1ul nostru din Viena află ca Mercurea 
viitoare ministrul de externe al SerbIei, Milova
novici, va intreprinde o nnuă călătorie in Europa 
şi anume la Viena, Berlin, londra, Pans şi Roma. 
Scopul acestei dlătorii este să sondeze terenul 
'n privinţa prinVrei regeiui Petru la curţile Euro
pene, in caz cit ar fi primit' mai inainte Ja Peţ
tersburg. 

Se svoneşte că guvernul sârbesc ar aveai pro
misiuni formale că regele Petru va fi primit la 
curtea rusească. 

Un al doilea scop al turneului dlui MiTova· 
novici este să sondeze terenul la Viena şi Berlin 
in privinţa imprumutului pe care Serbia il tra· 
tează acuma la Paris Aehrenthal ar fj declarat că 
Incheerel unui imprumut la Paris, cu exdu· 

Sunt rana şi cuţitul! Sunt palma ş.i obrazul! 
Sunt membrele şi roata şi victima şi cllăull 

Eu sunt vamplru] inimei mele - unul din acei 
mari uitati de Dumnezeu, osândiţi să ridA veşnic 
şi cari nu m~i pot suride! 

Vis parizIan. 

Din acea privelişte grozavă, pe care nici un 
·ochiu murUor n'a mai văzut· o vr'odat~, mii fer· 
:meca ind, azi dlmineaţ~, amintirea ei nedesluşitlt 
şi depărtată. 

Somnul e plin de minuni 1 Printr'o ciudati 
poftă goni sem din aceste priveBşti verdeţurile 
neregulate. 

Şi pictor mândru de geniul meu, gustam in 
tabl~ul meu imbăUtoarea monotonie a metalulul, a 
marmorei şi a apei. 
- Babel de scări şi de arc.ade, era un palat ne. 
sfârşit pUn de bazIn uri, de cascade, c1zând in 
aurul fără lustru sAu strălucitor. 

Catarade grele, ca nişte perdele de cleştar 
atâmau, arbltoare, de ziduri de metaL 

Nu cu arbori ci cu colorade se inconjurau 
eleştaele adormite, In care se oglindeau ca nişte 
femei, "alade uriaşe. 

Lacuri albastre se involtau Intre cheluri tran· 
dafini şi verzi, de·alungul milioa.nelor de leghe, 
spre marginile infinitului. . 

Erau pietre nestlmate şi unde magice; erau ne
sfArşite oglinzi potopite de lumina celor ce oglin
deaul 

»TRIBU NA« 

derea finantei austriace şi germane, se va con
sidera la Viena ca un semn de os1i1itate al 
marei finanţe franceze contra Austro-Ungariei. 
Misiunea lui Milanovid este să convingă cercu· 
riIe competente din Viena şi Berlin că această 
părere e greşită. 

• 
Polonyl şi votul universal. In numitrul 

nostru de ieri am ar, tat că Polonyi a ap~rut 
iarăşi pe orizontul politicel ungureşt i . Din dis. 
cutia avută CU redactorul lui ,P. U.e - re· 
ţinem un singur lucru, cue aruncă in o lumină 
destul de neplăcută apucăturile feudaliste ale con. 
telui negru. 

Polonyl - care a tă;ut, tăcerea pe ştdui pe 
vremea când Andrassy căuta să căpătlliască 
ţara cu odioasa sa reformă eiectoral~, pluralisM, 
răstoarnâ astăzi dintr'un condei toată miz eria 
care era s~ cadă asupra capului nostru. 

E şi acesta un document despre atmosfera 
ticăloasă In care se tese politica coaliliei. 

Po16nyi e nemultumit cu proiectul lui An· 
dr<lssy. - Numai votul univtfsal egal li secret 
poate aduce o mântuire. 

Interesant este că in declaraţiile sale PoJ6ny 
să miră cum de a ajun, impăratul d dea sanc. 
ţiunea sa prealabilă unul asHel de atentat politic, 
şi presupune, di numai supt presiunea unei in
fluinţe mârşave a putut să .~j dea Învoi ea, fie ea 
şi numai provizorie. 

Se vede el s'au săturat şi poliHdanii unguri 
mal cu scaun la minte de subtiHtltHe meschine 
ale corifeiJor coaJiţionişti şi vreau s~ joace cu 
cărţile pe fat!, 

Pe noi astfel de procedemi numar bucura ne 
pot, pentrucă din ele reese cinstea ti sănătalea 
pustufatelor noastre. 

Celefalte dedaraţii ale lui Polonyi r.imâr~ Încă 
tntntun€rec, p~nă când nu k y;Ceitplka. ~-

Reţinem:· totuşr mtenţla fut . de a inainta Îm
păratului an memoriu pentru slabilire'a ordinei 

Aceasta este Însă muzica: viitorului Când ii 
vom cunoaşte conţinutul" ne "om pranunţa. asu
pra lui. 

Ar.:hitect al feeriilor melt"~ iiceam .după' voie 
sA treaci un ocean imglânzU,. supt un tune:~ de 
pietrării; 

ŞI totul, chiar culoarea ntagr~ păr ea loo:ios, 
luminos, irizat;; lichjdu~ iş.l mcrusta glOiIia in. Jaza 
cristalizată? 

NIci o stea, nici' o urmi de sont·, chn, ]a 
poala cerului, nu era d, lumineze aces1 e mmuni, 
cari străluceau cu insuş,i focul lo,! 

Şj peste aceste min"ni; mişdtoare, si inf.2tdea 
- totul pentnt, Qchi" nimic pentru urechi - o 
Unişte de veşni.cie'M 

n. 
Redeschizându-mi ochii plini de flacăEi, am 

văzut groz.h'enia odăi lei mele, şi am sim{tJ. cA 
imi intră'n suflet intepAtura grijilor blestemate; 

Pendul1\ cu acorde funebre, suna bru.bl a
miaza Iar cerul vArsa fntunerec pe trista lume 

, < 

amorţită. 

Visul ucigaşului. 

Nevasta mie moarl., - sunt liber! Pol deci 
să beau cât mi·o plăcea. Altădata, cind veniam 
acasA fără nici un gOIOglll, tipetele ei Imi im
puiau capul. 

Sunt fericit ca un rege; aerul e curat, cerul 
admirabil... O vari ca asta era cind m'am in
drAgostit I 

Grozava sete ce mi sflşie ar avea nevoie, ca 
si se potoleascJ, de-atâta vin cit poate să in
capă in groapa ei; la drept vorbInd nu e putin. 

/ 
J 
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Şcoala r·Omâneas 
"t , 

La ce ţinteşte "g/a apponlanl. 
Mijloace cu ~re operează. 

~~ '. 
Legea de natfo).{al\ăţi - abroga 

Limba ungure~că iJ\fiptă in coas 
ş~a]el no.stre. 

H. 

Limba maghvrră e în d~"1 mentul tu 
obiectelor de inV:S:ământ. 

Ce pretil1de noua lege şcolar ? prin 
loace oper~az~ dInsa? şi ce oferă, rn sel 
jettftlor pe cari le reclimă? 

Ac-es~ea sânt totatâtea inlrebări, la ~rl 
congres va trebui să-şi deie răspunsur;j 
mai precize inainte de a pecetlui soartea' 
româneşti. 

Ce vrea legea şcolară apponyianll? Ea 
reşfe două scopuri: unul mărturisit, alt 
putin mărturisit dar totuşi evident.. j 

In textul ei: pretinde ameliorarea-dotat·~ 
vătătorilor şi menajarea interesului limb 
ghiare prin şcoalele noasfre. 

In fondul ei, Îns~, legea urm~reşte zădăr 
ori dl rei alte culiur. decât ceea maghiară, 
conzecventa: ori magh:arizarfa formala 
cesivA a elementelor nemaghiare, ori, cel . 
sjrimtorarel celorlalte naţiuni etnice din 
In (ornul strâmt şi omorî tor al unei stări 
teşti basiarde, inofensivă pentru politICi 
nislă de azi a statului. 

Iar, pe deasupra, ca fuiorul popii, vine 
pretenziune a legii, d~ după (are, dacă. v 
ispiliti de o dragosle puerilă alra instituti 
moasă şi folositoare până aci, a şcoalei 
,jonale româneş,j; . ă contribuim şi noi, 
ca cetăţeni in vistieria statului, apoi ca fii I 

selbi in cassadde culturale, pentru;susţinere , 
imtituţii hibride, in cea mai văjită pagubă s: 
tereselor noastre de exi stenţâ ca cultmă, . ( 
şi bisericA. 

Deci bun birta,ş domnul Apponyi, căcl i 
socoteală şi-a făcut - in paguba l1ollslră,jUI 
nemernici şi de () mie de ori ticâloşi vom e 
J1lr-,\ y.;J vom căut~ toate dile şi mijJ()3cek. I 
tru a 'scăpa din strâmtoaJtr~ ~j 
agresj·.re de azi a statuluI. '1'1 

MiJ !oacele cu cari 

Dar !fA vedem, mai ale" mijloacele pri 
opereazi noua lege şcolară .. 

Mijloacele ei sunt cele mal potrivite 
un astfel de scop. 

ti 

Am anmcat o in fundul unul put şi· r, 
vârlit chiar, pe dansa, toate pietrile .din d~ 
fântânei. Am s'o uit de voiu putea! 

In numele jurămintdor de drăgăIăşie, 
nimic nu poate să ne deslege, şi ca să 
păcă.m, ca În frumo-asefe clipe ale iubirii. 1 
i-am cerut o întâlooe, seara, pe un drv , ! 
tunecos şi a venit~ nebuna! Toţi sânte'i~ 1 

mult sau mai puţin, nebuni! ,1 
in 

Era Încă frumoasă,. - deşi cam obasWi~ ,m 
o iubeam prea mulH Iată de ce Î-alll spU !~r. 
din viaţa asta! . 2Sc 

...--.~ --- Da 
Numai nu poate să mă 'nţeleagă. UnuL lll~ 

măcar, dintre ăşti beţivi nerozi, s:o fj g; II ~ 
În tl9Ptiie-i bolnave să facă din vin un ~, 'mt. 
.~eţiva:nii ăştia zdraveni ca ni~te maşini ~e, 
n'au cunoscut niei odată, nici vara Okl nici 
adevărata dragoste. n'a 

C 1 · A A tă' I . l . ~ IIItt U negre e el mcan TI, cu a alU el \/'" !al 
ştrigăte, cu sticlutele-i de otravă, cu Iaera 'Iir( 
cu zgomotele ei de lanţuri şi de o~J..o Of1 

- Iată-mă liber şi singur! AmA fiu be ,r~l~ 
in seara asta; atunci, fără frică 1 fără Tem ln1 
am să mă culc pe pământ, . am să dor .se. ~ 
câine! Căruţa cu roate gr ,Încărcată CU Iară 
şi cu nomol, vagonul imptedecat poate foa oaşt 
să-mi strivească vinovatul cap, sau să n~ 1 

la mijloc, nu-mi pasă, ca de Dumnezeu) 
Dracu sau de Sfânta-masă! 
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ă. ce casseazl autonomia Invlţămlntulul De păzirea acestui raport loial intre interesele 
~nal şi rumpe şcoala de dUrlli superlotatea limbei maghiare şi ale limbei şi cu It urei noastre 

!tică care este biserica, şi dupa ce asigură româneşti, însă, nici vorbă nu poate fi În cadrele 
şi organelor sale, in locul legalului con- articolului de lege XXVII din 1907. Aşa e Întoc-

15 I!ptul de limitată dispoziţie iar bisericii ii I mită legea însaşi. Aşa e Întocmită şi instrucţia 
schimbul jertfelor grele de bani şi de guvernului, dată În alăturarea legii. Aşa este com-

tu numai un atribut de jurisdlcţle mai mult pus planul de învăţământ pentru propunerea tim
pi deeAt reali, -' restoarnă şi viaţa Interni bei maghiare. 
" I şco. lei, iar pe dascăl il pune in faţa 
; ori de a ,Iujl statului In care caz a gă· 

Ci ~ biserica, ori de a slugi culturei româneşti 
c ~cl puterea statului I·a lipsit de pline şi I·a 

I drum, după cum avem deja şi plnl aci 
r C8n.'fi.~'-::-_ Şi ce ne trebue mai mult, decât 

'jj 'Ptntru a ajunge la convingerea, ci şcoala 
jfJească, inuvorită intre §§ 1 Itgii XXVI[ din 

.nu ne mai poate aduce acele foloase, pe 
, aşteptăm şi suntem în drept ale aştepta 

t ,. in pro{.'ortia jertfei de bani şi de munci 
j trebuit/ele reale ale vieţii noastre publice 

Iţ ?! 

Limba ungurească Înfiptă In 
coastele şcoa'ei noastre. 

, pecial, legea aceasta pune pe creştet întreg 
~ântul nostru confesional. 

I ~ casslt deja, nu prin poruncă ci prin prac
i ~nul wnfesional de învăţământ, - şi, ina
I a fi avut biserica vreme să-şi creeze un 
~ inv~ământ .-în conformitate:. cu dispo
~gii rtgnicolare, statul ~i-a şi pregă.tit pl!l

e ~ r.rel'1trU propunerea hmbel maghiare In 
~ il' ltOastre; şi ce credeţi - uşor de ghicit! 
I~ plan va isbuti! La ce-s deci frământă
C la>tre ? 
I I maghiară este icuifă in coasta şcoalei 
, româneşti prin noua lege in aşa măsură, 

~ tea aceasta nu poate produce folos real 
1 stat ~ înţeleg statul in senzul nobil şi 

dar cu atât mai puţin pentru noi. 
~ţiunea aceasta este dovediti prin acelea 
~; nespus de grele, pe cari le cuprinde in 

!.:lU1 acesta legea fnsaşi şi planul de invă
i edat de guvernul ţării. 

k\ ajuns spre a ne convinge de~pre acta· 
~l...§tim. dl propunerea Umbri maghiare 
~r .. mal ~exten:mra ŞI mal intensivA ee Im
~turor şcoalelor noastre, chiar şi acelora, 
vor reflect., nefiind a"lzale, ]a ajutorul 

u a ne lămuri insi pe deplin asupra mbu· 
Imbă, pe care se impune, este de ajuns să 
ilem legea in~aşi la §. 19, unde dela şcolarII 
or nemaghiare se aşteaptă, deja la terminarea 
IV elementare, sl·şi ştie exprima gândirile, 
~reşte pe inteles, cu graiu viu şi In scris. 
de asta posibil? D'apoi că am putea face 
g, că marele Iniţiator şi apostol al acestei 
~suşi ministrul Apponyi, om vestit de inteli-
li lotuşi nu va fi ştiuttvorbi limba greacă in 
~ măsură, la absolvarea şcoalelor medii, 
'~ lângă deosebita sa inteligentă şi vAnta 
~ ieşirea din şcoalele medii, cu drept cu· 
'al putea aştepta atâta. 
; îndoială, legea aceasta procede nu dela 
:umpenitul interes obştesc al ţării şi al ce
Jf. La dincontră nu ne·ar cere stâlclrea 
2scă A,..Qdraslelor noastre, cari, pe la ca
c~stre şi În vârsta lor ncmatur', nu aud 
-~ltă limbă ut1gurească decât câtă greceucă 
~ auzi la căminele părinteşti legislatorii din 
:ne. 
/4?e, care astfel silueşte firea, nu poate fi 
nld In sine, nici in efectele sale. ŞI dupl
n'a Intrat fncă in vigoare pe toată linia 
'mentul el fată de noi, ci va intra numai 
i!QI ne vom pune gâtuI pe tăietor: e ur
llireasel, după logică şi după morală, să 
! oferim noi tnşine la decapitarea culturală 
Ital!, ce atât de mult o râvneşte slstemu] 
: intolerant, prin legea aceasta. 
,se ştie un lucru, că noi nu duşmănim limba 
Iară şi cultivarea eL Legitimitatea, noi i-o 
~aştem în măsura, în care cultivarea ei nu 
Il~ nimicirea culturei, limbei şi a sufletului 
I românesc. ~ 

Legea de naţionalităţi - abrogată. 

Cu aceasta apoi este casată şi dispoziţia aceea 
a legii de naţionalit.tţi, care, in §. 17, il indato
rează pe stat ~l se ingriji în cadrele posibilitAtii, 
ca cetăţenii de oricare naţionalitatr, cari trăiesc 
fmpreunil in complexe mai mari, să se poat! 
cultiva, in apropierea tinutului locuit de dânşil, 
în limba lor maternă, până acolo unde incepe 
cultivarea superioară academicl<. 

S'a pus deci cruce la căpătâiul acestei dispo
ziţii a legii, iar, in consecvenţă, firele legii nouă 
sunt ţesute rn directie opusă, cu scop contrar, 
cum se vede mai la vale. 

Limba maghiari e În detrimentul 
tuturor obiectelor de învăţământ 

Partea covârşitoare a timpului de instrucţiune 
va trebui petrecuti cu propunerea IImbel ma· 
ghiar', fntii: pentrucă aşa sună dispoziţiile legii 
regnlcolare, al doilea: pentrucă bietul dascAl ra· 
mân 'şi va teme coaja de pilA din mâna sa şi a 
familiei sale. 

Să nu se peardi Işa dar din vedere, ci, chiar 
dacă organele bist:ricii vor fi nimerit vr'o potecă 
norocoasă la compunerea planului său de invăţă· 
mânt care să intimpine şi aprobarea statulul
c~ace ne pare fOArte greu şi indoielnic, - tot a 
rAmas inci deschis! teza următoare: dacă se 
poate năd~jdui un câştig real pe urma jertfelor şi 
frământărilor, pe care le cere susţinerea şcoalei În 
interesul culturei naţionale şi in interesul vieţii 
neamului nostru. 

Eu unul, - şi nu fără motiv, mă Îndoiesc că 
străduinţele noastre vor fi Încoronate cu succes 
din cauza vic1eşugului cu care a fost ticluită a
ceasta lege. 

AjutoruI,-ce ni-să Imbie cu atâta şiretlic, va În
vinge mândria noastra. tradiţională şi în faţa po
menei atrăgătoare se va Îndoi spinarea şi a celor 
din consistoare dar mai ales se vor pleca -până 
la pământ capetele învăţătorilor noştri, pentru 
care noi am jertfit prea puţin, şi care acum să 
văd ridicaţi din mizerie, fie chiar şi de o mână 
păcătoasă şi duşmană nouă. 

Din RomAnia. 
Inflinţ&rea unei societăţI de Igienă. Pe 

toţi oamenii de muncă din regat veşnic II preo· 
cupă chestiunele sociale şi care ar fi cele mai 
sigure drumuri de mers pentru ca poporul no
stru să aibă o viaţă sănătoasA din toate punctele 
de vedere şi In acelaş timp greut~ţile vieţii, lup
tele înverşunate ce se ţes astăzi si nu poată do· 
bori organismul interior al sufletului şi sănăflţii. 
Nu-I de ajuns a se da unui neam numai hrani 
culturală, cum nu·i de ajuns pentru un Individ 
numai munca cu crierul fări viatA In mişcari, fArl 
munca fizicA Până acum s'a lăsat la o parte 
această chestiune aşa de mare interes de unde 
reesA viaţa unui popor. In fiecare an prin rapoar
tele de prin buletinele speciale sanitare sA 
vedea cum populatia româneascA veşnic descreşte, 
cum morţii sunt cu procent mai mare ca cei nAs· 
cuti, cum copiii sunt săcerati de epidemij, cum ţăranii 
inebunesc de pelagn'i şi alte boli, cum fârgovetll 
şi toţi sunt doborâti de boli venerice, şi atunci 
s'a inţlles că intâia necesitate ce se cere la un 
popor, e si aibă viaţA fjzică sănătoasJ, căci atunci 
acel popor trllieşte şi nu poate fi steril. [n acest 
scop acum se predA cu toatA seriozitatea gimna
stica prin şcoli S'au trimis cu burse tineri pentru 
a învăta dela popoare, civillzatele mişcările corpa. 
rale, de pildă la suedezi. Şi acum aflim, ci în cA
pitală, din Initiativa d. dr. Botescu, s11 luptă pentru 
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înfiinţarea unei societăţi de igien~. Nici nu se poate 
un inceput mai frumos. Căci se cunoaşte in de· 
stuI necurăţenia din oraşe şi mai cu seamă in ce 
conditiuni proaste de trai trăieşte ţ~ranul. 

lngrijindu-se de corpul, de hrana, de traiul lo
cuitorilor din Regat prin răspândirea iglenei In 
unire cu viata intelectualii, totul va fi sănătos. 

D81a frafii din Bucovinl. 
Limba româneascl in pericol. 

Din Bucovina ne vin ştiri foarte grele. 
Fraţii noştrii cari împărtăşesc şi ei trista 
noastră soarte, nu au de Joc o situaţie mai 
fericită în ceeace priveşte paza şi desvolta· 
rea comorilor noastre sufleteşti şi a dulcei 
noastre limbi româneşti. Pe de· oparte per· 
secuţia guvernelor austriace, care nu sunt 
cu mult mai generoase decât ale noastre, 
pe de altă parte antagonismul în creştere 
intre fraţii noştrii şi elementul rutean con· 
tribuie foarte mult la aIimentarea răului ce 
s'a încuibat în frumoasa grădină românească 
a Bucovinei. 
Adăugând la aceste greutăţi şi duşmă· 

niile şi intrigile personale care mai ales la 
fraţii noştrii bucovineni şi-au găsit cel mai 
priincios teren, vom vedea că pericolul pen· 
tru limba noastră şi pentru dâinuirea naţio
nalităţii noastre în cele mai româneşti ţinu. 
turi, nu este dintre cele mai mici. 

- Un distins preot şi profesor bucovi
nean, prieten al nostru, ne arată în cele ce 
urmează trista icoană a stărilor din Buco,.. 
vina. 

O dăm şi noi cu durerea în suflet, citi
torilor noştrii În credinţa, că se vor feri să 
urmăriască părţile rele aJe acestei corespon
denţe şi vor fi animaţi de datorinţa cea 
mai nobilă a fiilor unui popor, de·a îmbră· 
ţişa şi cultiva limba strămoşească .. 

Iată ce ne scrie prietenul nostru: 
Fiind la noi gazetele corupte, duplcum vi este 

poate cunoscut, şi neavând prin urmare incredere 
rn ele, din aceasta şi din alte cauze, venim noi 
nădjiţli fraţi ai d-voastre, si dăm expresie du
rerei şi indignArii, pe care am suportat·o şi in 
ziua de 4 Octombre st. n. (ziua impăratulul no
stru, onomastică) pentru care adânc vă rugilm să 
publicati următoarele: 

~ Toată gravitatea fmprejurlrilor, pe cari le vom 
descriemailavale.precumşicauza.acirei mij. 
locitoriu ne·am făcut, înfăţişează o chestiune de 
princip, de drept, de onoare natională. E vorba 
despre tratarea limbei româneşti rn ziua de 4 Oct. 
st. n. a. 1909 rn biserica catredală din Cernăuti. 
Nu ne-a surprins de loc, el mai intreaga Iiturgie 
s'a făcut cu putinele acfonisuri in limba ruteanl, 
ca in totdeauna, dară ne-a indignat, firă ca să 
putem descrie faptul, că inaintea atâtor străini, 
adunaţi în ziua aceea la biserici, tocmai imnul 
poporal. in duda tuturor celor adunati si se 
cânte in limba ruteană. O demonstratie nemai 
auzită. 

Nici repausatul episcop Hocman, despre care 
se ştie, că era un rus, n'ar fi indrJznit sA ne 
răpească caracterul limbei noastre In biserica din 
capitală, ştiind prea bine, că Hmba română e 
sanctuarul poporului nostru, şi că a o atinge, a 
o răpi, ar insemna a·i smulge viaţa din rădăcină, 
şi că orice popor al pământului priveşte o ase
menea cutezare de· o crimă şi fiecare o apAră de 
aceea din rhputeri. • 

Aceste toate însA se Intâmplă de un timp În
coace, supt actualul conducător al catedralei. 
D-Iui unde poate şi la ori şi ce ocaziune cedează 
din drepturile noastre numai şi numai să fie 

ia de vioreÎe\Jldeal" ~~~:,1Ir:': 
Feţei ti dl ooloare nespns de albii; cel mai ex
mijloc pentru conservarea feţei contra sbârcitu
'is.trui1or şi sgrăbllnţelor. Efect netnuecut, grabnic 
Irmzltor. Preţul unei tegle expediati francatl, 
lUna se trimite antieipativ, 1 COl. 10 fi}. 

Regu.la;tor pentru pAr, care ti redl părului culoarea originală j preţuJ unei· 
sticle cu modul de Intrebnintare 2 COl'. - - - Mijloc pentru. vApairea 
părul ui, care dupl o miCi folosire negreşte foarte frumos pArul. Preţul unei sticle 
ou modul de Intrebuinţare 6 cor. - - - Blolldine care dă părului culoarea 
foarte frumoasă blondA. Preţul unei sticle cu modul pe intrebuintare 2 COl'. - -

~~laotdef~ MOLor BELA ~~~:raci:~s~:tY~ GYERTYÂMOS (Tames mi) 
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plăcut rutenilor. El nu poate intelege, cât de 
mic este In ale gândirii faţă cu at?icul său care·J 
conduce şi clruia j·se supune orblş. Dar cei pasi 
O-sale despre toate aceste; bine ci şl·a ajuns 
scopul. (n zidar caută O·lui a face pe marii sAi 
si creadi ci de când e el conducătorul cate
dralei m~rg trebile strună şi el biserica e plină, 
clei ~u toate sfortările O·sale e biserica veşnic 
goall$ pentrucl se IIturghiseşte şI se cântă numf'li 
ruseşte aproape. O-lui înfruntă cant~)Tii şi pufu
jeşte prin biserici, când aude o smgllră dată 
cântându·se mai mult un .Doamne mlluieşte,. 
Ruşine obrazului să·i fie, CI ficlor de ţăran şi 
ajuns la acest post, destul de frumos şi gras, 
din gratia deputaţilor români, drora a ştiut .a se 
linguşi şi a se caciuU, numai până şi·a ajuns 
scopul. Ştim, ci O-ta d· le conducător protopop., 
care de când te ştim inci n'ai arătat o singură 
faptă românească, ai aşteptat aceste să ţi·le 
spunem În public, ca aşI să se zici şi despre 
O-ta ceva, şi să ajungI poate la o bleşcuţl (dis
tinctiune) ceeace se practică la noi, doar numai 
cu oameni de pănura D·tale, însă cu astfel de 
mjjloace nu vei riu şi. I 

Adevlrat el trecem prin o grea criză;· Indeosebi 
limba noastrA strămoşească, pentru care şi·au 
virsat strlbunii singele lor, e În biserica din ca· 
pltală, tn biserica catedrală, amar bagatelizată şi 
luând in privire că datorinţa noastră cea mai ne· 
apărată este si intrebuJntăm in puterfle noastre şi 
toate mijloacele legi uite spre a Inlătura primejdia 
ce amenlntă biseriCI şi spre a recâştiga drepturile 
el cele călcate, fată cu nesocotirea ce! fărl de 
capăt a unor fii ai bisericei, ce abuseazl de po
zitia lor, noi luând toate aceste in privire hotărîm: 
A declara, eli am văzut cu adâncă părere de rAu, 
cum se submineazi caracterul rom. al bisericei 
catedrale prin nesocotinta actualului conducltorJ 

care în loc de·a băga In seamă după cuviinţă do
rinţele şi drepturile cerute la felurite oc:aziuni, ale 
creştlniJor rlsiritenl români din Bucovina, de a 
da măcar prioritate limbei româneşti In catedralAJ 

a crezut a face mai bine, de a asculta In una din 
cele mai mari trebi ale bisericei e glasul acelora, 
ce numai bine nu ne doresc. Ştim noi el nutre· 
şti dle protopopi o ambiţie falsi pentru d·ta şi 
fiul d·taleJ care nici româneşte nu şlie bine si 
vorbească, necum si simtă, insi te-am priceput 
şi ţi·am luat masca de timpuriu de pe obraz., . 

Sub' astfel de imprejllrlrl nu poate fi mulţămit 
poporul credincios, deprins să se afle rn o bise
rică cu caracter românesc, ci mai degrabă este 
in stare a-i turbura liniştea sufletului, a·i vătăma 
simţemintele cele mai scumpe şi a-i surpa toati 
Increderea in dreptatea celor ce o privegheazl. 

Mai departe provocându-ne la toate drepturile 
şi usul de a se liturglsi fn catedrala in limba ro
mână şi a nu se impeitriţa sf. lituril1e, o impre
jurare, care nicliri pe rotogoJul pămlnfului nu 
se intimpină, protestăm cu toată tăria sutlelului 
nostru românesc incootra atacului din 4 Oct. la 
adresa noaslri şi pretindem ca in viitor aşa ceva 
să nu se mai intâmple; acesta este dreptul no
stru, un drept, la care nu putem renunţa. PPtl
truci avem datoria sfântă cătri poporul, ai cărui 
fii credincioşi suntem, a j-I conserva şi apăra, şi 
a cere fără Intirziere respectarra şi implinirea lui 
prin toate mijloacele legale şi cu toată energia 
pe care ne·o impune devotarea cătră naţiune. 

Un profesor. 

------------------------------...... -----
Turcia noui. 

Noul regim turc a rJsturnat tradlţiunile şi obi
ceiurile: el a luinat averile celor privelegia1i şi 
din aceastA pricini şi·a atras ura reacţionarllor, 
cari rmpr~ştie pretutindeni tot felul de zvonuri 
Impotriva bunului mers al imperiului. 

Actualul guvern e hotârit si trlUască. EI vrea 
si ducă o politică liberarl, tolerantă şi ca si 
oblcinuiascl populaţia atit de amestecată a Con
stantinopolul cu o astfel de polftc~" I Introdus 
ca o conditie esenţială, ordinea publică. Starea de 
asediu continui. La adăpostul puteri militare, care 
e exercitată cu multi bărbăţie de cătrA Mahmud
Şefket·paşa, Turcia noul se ridică incetul cu in
cetul, pe ruinele vechiului regim. Trebuim si ne 

, 'ncredem JntrAnsa. Un Inalt personaglu turc a 
spus: ,Avem si vindiclm nu numai treizeci şi trei 

de ani de rea administraţie, dar şi si crelm ceia 
ce nta existat nici odală in Turele. 

E o sfortare uriaşi aceia pe care trebuie si 
şi-o aibl oamenii de curaj şi de voinţă, cari diri
jeazJ azi imperiul otoman. Alături de vizirul Hilml
paşa şi de ministrul afacelor străine, Rifad·paşa, 
reprezentanti luminaţi ai traditiunei şi a căror pre· 
zenţl la putere constitue o garantie de ~slgurantl 
pentru Europa, - elemente tinere, active, rnflăcirate 
de noile idei, cum e Talgat·bey, ministrul de interne 
şi Ojavid-bey ministrul de fjnante, aduc guver· 
nului autor!1atea moralA şi sprijinul comitetului de 
Uniune şi Progres. Cel mai bun acord domne
şte intre aceste elemente, iar colaboraţiunea lor 
va fi fecundă. 

E ceva schimbat in Turcia. Au fost lichidaţi o 
sumă de functionari nefolositori; doi miniştri 

creştini figureazA tn guvern; in provincii, au fost 
numiti guvernatori creştini şi armenI. 

Noul guvernator al Mtrslnei, de pildA Naszi 
- Behaş, arab creştin, fost diplomat, e un om 
remarcabil. De cAnd a potolit masacrele armeni· 
lor din Mersina, toati lumea asfgurl că va fi 
chemat la cele mai inalte funcţiuni in imperIu. 

Bine inspirati in alegerfl reprezentanţilor săi 
in imperiu, Turcla·noul işi va stabili acolo cât 
de curând, toatl autoritatta de care are nevoie. 
firi indoiali ci se vor intimpla multe rezistente 
din partea elementelor fidele hamidismului, dar 
tot junii-turci vor Invinge la urma urmelor. 

Noul regim nu se arată xenofob, ci cautI prie
tenia şi simpatia celorlalte tări. Cel care insistă 
mai mult in aceasti directie e Hllmi·paş!I, marele 
vizir. EI ştie câtă nevoie are Turcia de Europa; 
de direct1unea, de sfaturile, de pildele ei. 

Flota e comandată de un englez, un genera) 
german instruieşte armata; un francez, jurist emi
nent, contele Ostorog e fnsărcinat cu studiul re
formei judiciare j un alt francez lucreazl la re
forma finandar.li, cu un eţ1glez şi un italian. Uri 
fraRcucorgăhTzeazltOlnspecţleAlrriailŢerar· e c. 

~~========================= 

Scrisori din Bucar.,fl. 
Razziile. - Insurătoarea elevilor dela liceu· 

- Un duşman al ardelenilor. 
Romanţa celor ce se vând e pe sfArşite. Cel 

puţin aşa reiese din razlile intreprinse de prefec-
1ura poliţiei din Bucureşti printre femeile de stradă. 
Pe lângă poliţie mai e şi prlmărja, care ar vrea 
bucuros să stârpească aceste ademenitoare paseri 
de noapte, cari cutreeră până pe la clasurlle trei 
dimineaţa bulevardele şi localurile de petreceri, 
trimeţând pe adoratorli lor de ocazie direct la ... 
Doctorul Moscu. 

Am existat intr'una din seri la o astfel de razie. 
O nostima dă intreagă. Cel mal elegant bal n'ar 
fi putut· atrage atâtea dame nostime şi luxos im
bricate ca - ordinul prefectului de poliţie. Mi
tburile foşneau pe treptele scărilor şi nevinova
tele păpuş! urcau cu atâta graţie plni rn cabi-
netul dlui comisar. / 

Pân'al fuma o tigară cabinetul comisarului era 
tixit de dame. Toate palide, toate cu ochii umezi 
de groază. Câtiva callaleri, sergen1i şi agenti de 
poliţie le intovărăşeau, încurajându·le. 

A urmat un interogatoriu lung şi plictisitor. 
Fiecare eşlse atunci pentru prima oarJ .Ia preum· 
blare<, fiecare era logodnica cutărui tânAr de 
buni condiţie, fiecare era prietena intimi a cu
tirUl ofiţer1 advocat saLI magistrat, la care locuia 
de ani de zile. 

Cele cari avuseră norocul si fie insoţlte până 
la poliţie de cavalerii ]or au sdipat mat repede. 
Aceştia au dat câte o declaraţie in scris ci mi
ronosiţele ridicate deja paharul de şampanie sunt 
prietenele lor, numai ale lor. Şi ancheta s'a măr
ginit la atâta. Celelalte au fost nevoit~ plnl la alte 
dispozitii, să'şi insinuie numele In cartea cea 
neagră spre a li-se putea libera condicute de 
liberl practici I meserieI... 

O mititicA cu ochii mari, negri, o străini pe 
(are n'o mai văzusem pini atuncea, se apropie 
de mine. .. 

I 

- Noi suntem prieteni buni, nu·j aşa 
rog o declaraţie, suntem de trei ani i 
Aşa, vezi, m'aş omori când mi-aş şti n 
cut la condică. Am şi eu părinţi. De 
Da? 

Şi ochii el de copil flră de noroc r~ 
in clipa Iceia atâta duioşie, atâta dure 
ruga aşa de frumos. Eram sigur ci mi 
avea ochii Işa de frumoşi şi-un glas 
dulce ca argintul. Şi n'am putut s'o t 
scris negru pe alb el e prietena mea de 
de zile. Apoi am plecat amindoi. 

la coltul bulevardului mir'u ţl' ~",: 1!if , 
prletlneşte: Ştii ce, dra!;~. oă 1)]' ( 1."11 ~~. 
o trăsură pâiJ'acasă !... ; 

De·atunci n'au mai fost rnii'ş' rh;~' 
nu vor mai fi, căci VinerI S~ ij"M!l;;e~1.· 
compusi de curând spre a tran\<~ ,1 .... ,.·,. 

acestor femel, pe cari cine ştie te pă:;> 
dreptat pe calea apuca ti. 

• 
D. Splru Haret, ministrul instru~ţiu,1e: 

a dat zilele acestea o circulară. prh care 
de licee şi elevilor dela şcoalele mrmale 
vJtători li·se interzice a se clsttori; Cir 
fost comentati şi discutati mult 1n presa 
Au fost unele zjare cui au luat cu căldu 
rarea celor cari rivnesc aşa de repede la 
de a deveni şi ei capi de familie. Şf intr 
ce scenl mai idiJici işi poate cine·va i 
decât un tată-elev ir1Văţându·ş; lecţil~ pen, 
următoare cu mica lui odraslA pe ~qunc' 

Am fost citeva cazuri şi mai grave .. '" 
anii trecuţ;, la Craiova, se intâmpli Uni' 
pater familtas că i·se bolnăvi nevasta. CE . 
faci? a lipsit dela şcoală. ŞI o absenti 
vată atrage dupA sine scăderea notei la c 
A doul' zi bietul elev veni ta şcoală, se 
In faţa profesorului de clasl şiei intinse 
cu motivarea absenţei. Era o carte de viz; 
vestei sale. Matroana explica cum devenis 
şi ruga pe profesor si motiveze absentele 
lui ei. 

Cazul s'a repefat mi-se pare la Turml'5e 
Aşa că circularea d-lui Haret îşi.re mot\vlild 
bine·cuvinUite. Adoratorii trandaflrilor Of 
IlOJ:~ . .9~ntc: de: oc~ J~'" a 
s'ar mal putea intâmpla minuni de acelea, sA t 
rn Iunie. nevestei cadou in Joc de trandai.~ 
diplome de bacalaureat. 

• 
De dtva timp DI Al. MacedonskYI 

nu) decadenţilor români şl·a reluat cu 
sirguinţă activitatea sa de publicist şi
lenofab. Scoate o foaie săptămânală Biraitr: 
care, după vechiul obicei, lmproaşcl cu 
tot ce este ardelean sau de origine Irdel~. 
România .. 

E o plAcere si citeşti chilometricele-Iartir 
cari vezi cum acest om se zbate singur, in~ 
- nu ştie ce vrea. fireşte, nimenea nu·\· 
serios. Cine ar putea pune vre un pret pI C4I 
mările unul inconştient care· ţi zice că Ci .• ~ 
este ,un mocan, al cărui ideal este .. 
ruzul.> . V~ 

Ce) mai bun răspuns cred d i·Ja dat un : M, 
dent ardelean, care, lnt'un mare ziar dil,l.. 
i·a consL'crat următoarele strofe :.-

Trocarii. 
Eu te credeam Învins, cu spada ruptă, 
Şi spartă credeam harpa ta divină 
Dar tu renaşti din spuza de rugină, 
Şi 'ntinerit porneşti acum la luptă. 

Te văd strunind Pegazul În dpesire 
Şi 'mpintenind teribil sfînta gloabă, 
Şi 'n urma ta - ce oaste, ce podo~:.. 
- Cu tine şi eu, şi eu viu, maes ! 

Şi, aducîndu-ţi sacrele elogii, .. 
Voi intona cu tine - acel am: 
- De-acuma jos mocanii,)?s tt:0~~ii! 
Sitiga-voi pînă mi-ar pl~lii bo]ogll. 

/ 

Au năvălit in 1ară c:l năucii. 
Şi, aruncîndu-şi bîta şi sumanu!, 
A pus pe dînsul pantaloni mocanul. .. -
- Jos losifii, jos Goga, jos CoşbUC!l! 

Vi 
a 

Ei laurul ne fură, detractorii, . ~ 
Şi ei ne-au compromis pe veci CalOnul, 
Şi-s nedopliti şi nu cunosc bontonu!. 
- Aceştia ne sunt azi lîiteratorii? 

" 
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