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Maghiarisarea numeloru.
Brașovu, 17 Martie v.

Este sciutu, câ la noi pentru 
„cinci pițule“ pdte fiă-eare se-șl 
schimbe numele. MinistrulQ de in
terne ungurescu dă voia ori și 
cărui Jidanu, Țiganii ort omu de
generată în sentimentele sale, ca 
să-și maghiariseze numele. Și de 
ce nu, când din „favorulu“ acesta 
nu pdte s6 profite decâtu „na- 
țiuneaL

In Ungaria se și întâmplă fdrte 
multe schimbări de nume. Orga
nele guvernului de prin comitate 
și comune cu-o deosebită solici
tudine stăruescu pentru ca schim
barea, seu mai bine cjusu maghia- 
risarea numeloru, să-și ia avântă 
din ce în ce mai mare, se stră
bată pănă chiar în păturile de 
josh ale poporațiunei țării. Lucru 
firescu, căci Maghiarii își (Țcu, că 
decă cutare individă nemaghiarQ 
își renegă numele, adecă și lu ma- 
ghiarisâză, elu de sigură își re
negă și sentimentele, devine pa
triotă maghiară, simte unguresce 
și vre se fia socotită, că aparține 
stirpei arpadiane.

Ministeriulă ungurescu de in
terne dă mare atențiune acestui 
soiu de „politică maghiară^. Elă 
pdrtă în fiăcare ană o statistică 
oficidsă, ca să potă vesti lumei și 
țării câți și cine suntă aceia, cari 
uitându-șl de originea loră și mur- 
dărindă memoria strămoșiloră și 
părințiloră loră, pentru interese 
josnice și vremelnice își lapădă 
numele și-și iau altulă cu accentă 
ungurescu.

De câte ori se publică acestă 
statistică, foile maghiare strigă 
în coră: lialadunk, adecă înaintăm ă! 
Așa strigă ele și acuma, când află 
din acestă statistică a „nevma- 
gyarositas“ ului, că în anulă acesta 
și-au maghiarisată numele nu mai 
puțină de 558 rătăciți.

Din statistica ministeriului un
gurescu de interne mai apare, că 

numerulă acesta e recrutată mai 
alesă din comercianțl, gendarmi 
și funcționari. ClassațI după con
fesiune, cei mai mulți aparțină Ji- 
dovimei, dintre cari 304 și-au ma
ghiarisată numele. Restulu vine 
pe renegații rătăciți din celelalte 
confesiuni.

Va să 4i°ă încuscrirea între 
rassa semitică și arpadiană se 
arată și pe terenulă acesta în mare 
avansă. Lucru naturală. Jidanii 
speculanți cercă totă posibilulă, 
ca să esploateze credulitatea și or- 
goliulă Maghiariloră. Ei facă plă
cerea stăpânitoriloră, numai să 
pdtă trăi, să le mergă trebile bine, 
se se îmbogățescă și se stârcă ca
pitaluri sub aericheta unui nume 
ungurescă.

Câtă pentru funcționari și gen
darmi, cine nu scie, că decă ei 
vreu se capete unu osă de roșă, 
suntă de cele mai multe ori for
țați să-și schimbe numele, adecă 
să și-lă maghiarireze, căci altfelă 
suntă șicanați și persecutați fără 
cruțare.

Ceea ce ne privesce pe noi Ro
mânii în deosebi cu bucuria cons- 
tatămă aici, că statistica d-lui Hi- 
eronymi nu ne arată nici ună nu
me românescă, care s’ar fi ma
ghiarisată. Românii suntă cu multă 
mai geloși pe numele loră stră
bune, decâtu să și le schimbe cu 
altele unguresci. Ei suntă conscii 
de marea importanță ce-o are în 
viața unui poporă conservarea in
tactă a numeloră originale șide-a- 
ceea nici nu credemă, că se află 
în sînulă nostru Română de inimă, 
care să nu scie, că este ună pecată, 
o crimă contra națiunei ndstre a-șl 
magiharisa cineva numele [său fru- 
mosă românescă.

Convorbirea unui Maghiarii cu 
Grigore T. Brătianu.

In fâia ungurescă „Egyetertes^ 
dela 27 Martie a apărută, sub tit- 
lulă „Președintele Ligei române“, 

o convorbire, ce-a avut’o în Iunie 
anulă trecută d-lu Dr. Jancso Be- 
nedelc— care a petrecută mai multă 
timpă în România pentru a studia 
raporturile de acolo și a învăța 
limba română — ou regretatulă 
Grigorie T. Brătianu. Etă ce spune 
d-lă Jancso:

Vorbindă despre cestiunea română 
din Ardelă, am că nu îuțelegă
oausa și du vădă scopula tendințeloră 
române din Ungaria, la ce Brătianu îmi 
desfășură esența cestiunei scurta și lă
murită pe basa cum o înțelegă Românii. 
După ce i-am replicată, oă înțelegă aoesta 
din puncta de vedere ală RomânilorO, 
der n’o înțelegă din punctă de vedere ală 
Maghiariloră, căci este sciută, că ces
tiunea acesta nu se pdte resolva unila
terală, din oare oausă conducătorii ro
mâni ară trebui să ia în consideratiune 
și interesele și punctele de vedere ale Ma
ghiariloră — d-lă Brătianu îmi răspunse 
zîmbindă, și c’ună sentimentă nobilă de 
siguranță îmi desvoltâ, în oestiunea acâsta 
interesele și vederile Româniloră și ale 
Maghiariloră. Mărturisesoă, oă m’a sur
prinsă admirabila-i cunOBcere corectă și 
amănunțită a raporturiloră maghiare.

— Dumnulă meu, i-am cfisO, îți mfir- 
turisesoă sincerd, oă nu mă simtă destulă 
de forte de-a disouta ou d-ta, crecjl însă 
oă oestiunea aoâsta se pdte resolva pe 
cale paclnică, așa cum voițl D-Vdstră; 
ori ddoă ar veni trdba la arme, și-ar pută 
Românii valora pretensiunile loră, er noi 
Maghiarii să ajungemă la ală doilea Mo- 
haoiu ori Vilsgos (Șiria)?

— Este sigură, îmi răspunse Bră
tianu, oă în aotualele împrejurări oestiunea 
aoesta nu se pdte deslega pe cale paol- 
nioă, fiind-că Maghiarii nu se învoescă. 
In politică însă ceea ce acjl e imposibilă, 
mâne fdrte ușoră^pote deveni inevitabilă. 
Românii aștâptă acestă „»îdneu. Omă ou 
minte sănătdsă nu pdte gândi însă, oa pre
tensiunile ndstre să ni le valorămă cu 
arma. D-vostră sunteți mai tari decâtă 
noi. Nu ne gândimă nici la aceea, 
ca cu ajutorulă Rușiloră, ori ală pansla
vismului, să ni-le impunem, fiind-că acdsta 
ar aduce și mdrtea nostră. Diu prioina 
aoesta acusa, oă Liga luoră pentru bani 

rusesol în interesulă Rușiloră, este o 
hăbăuoiă.

— Pe basa acesta, am (fisă, nu vădă 
când ar pută veDÎ acelă timpă, când se 
▼oră împlini tendințele Româniloră ?

— D-le profesoră! In politică vorba 
nmânea n’are însemnătatea oe-o are în viâța 
de tdte cjilele, ori oa în prăvăliă. Aoestă 
„mâne'1 pdte veni peste decenii, ddr pdte 
veni și mâne. Noi n’avemă altă chiămare, 
decâtă a urgita mereu aoestă „»zdne“, 
oeea oe de-altmintrelea și este singurulă 
punctă oonoretă ală susținerii oestiunii ro
mâne la ordinea cfilei. Două mijldce 
suntă pentru urgitarea acestui „mâne*.  
Unulă se păte folosi în politica internă 
a monarchiei austro-ungare, adeoă urgi- 
tâudă transformarea monarchiei în stată 
federală. Deoă Românii din Ungaria s’ar 
abate dela acestă punotă de vedere: seu 
de dragulă împăcărei ou Ungurii, său 
pentru nu sciu oe visuri irredentiste — ei 
ar păcătui oontra intereseloră românesol. 
Nu uita, d-le, că tendința acesta are 
fdrte mulți prietini între aoei vienesl, 
oarl nu privesoă buourosă dualismulă de 
acjl, ori suntă chiar inimicii Maghiariloră. 
Ală doilea mijlooă se păte folosi în po- 
litioa esternă, și nu este, deoâtă desfiin
țarea triplei alianțe, său oelă puțină 
sguduirea ei prin apropierea Vienei de 
Petersburg. Urmarea acestei apropieri în 
politica internă ar fi căderea dualismului 
și întrarea în vidță a federalismului. Tri
pla alianță nu este decâtă ună interesă 
ală Germaniei și ală aristocrației maghiare. 
Bismarck își temea hegemonia germană, 
er Andrassy interesele aristocrației un- 
guresol. Pentru acesta au făoută ei trio la 
alianță. Se pote, că nu va fi departe 
timpulă, când cercurile mai înalte din 
Viena voră afla, oă gospodăria aoesta nu 
mai merge și fi oonvinsă, că atunci por
țile Burg-ului din Viena ar fi deschise 
deputăției Româniloră Ardeleni.

— Der decă asta e adevărată, atunol 
oum se pdte, că politioa aotuală a Ro
mâniei se apropie de tripla alianță și 
doră niol nu e departe timpulă, când se 
va alătura ei în modă ofioială?

— Nu da nici o însemnătate acestui 
lucru, fiind că du este opinia publioă a 
României. E ou de cucă importată din

FOILETONUL^ „GAZ TRANS.“

In gura chițiloru.
Novelă de A. Oscar Klaussmann.

(5) (Urmare.)

Carol Angermann, de care se inte
resau atâtea persdne în Boston, plutea 
pe întinsa mare și făoea datoria la pos
tulă ce i-si? încredințase și niol prin 
gândă nu-i treoea, ce se întâmplase în 
Boston. „Ereya“ își luâ drumulă direotă 
spre sudă, dealungulă odsteloră ameri- 
oane. In 4* ua a doua se afla la Cap 
Hatteras.

Pe puntea de comandă se afla ofi- 
cerulă de gardă cu comandantulă, pe 
când ofioerulă de navigațiune era ocu
pată lângă compasă. Pavilionulă ger
mană de răsboiu fâlfăia pe oatartulă 
principală ală corvetei „Freyau, care 
mergea spre sudă.

Pe stațiunea de observațiune de pe 
Cap Hatteras se ridica ună nourașă 
albă.

Distanța era pre mare, pentru ca să 
se audă sunetulă loviturei de tună, der 
în ourendă se arăta ună signală pe oa- 
tartă, ce consta din ună discă ro
tundă cenușiu, din flamuri în trei 
colțuri și dintr’o bandieră în patru 
colțuri.

Ofioerulă de gardă esaminâ signa- 
lulă cu ochianulă și cjise; ^D-le oăpi- 
tană, crecjl, că acesta e pentru noi ? Ei 
voesoă să ne scie numele“.

„Fărăîndoelă", 4‘se căpitanulă. „Nu 
vădă altă corabiă în apropiere. Porun- 
cesoe, oa să marcheze numele corăbiei 
nostre prin bandieră“.

„Freya“ își modera, mersulă, și câ- 
te-va minute mai târziu se iviră ună șiră 
întregă de bandiere pestrițe, în patru 
colțuri și în trei colțuri, pe catartulă 
dinainte. Aceste arătau numele co
răbiei.

Pe uscată dispăru signalulă și apăru 
unulă nou, de astă dată o bandieră în 
patru colțuri de-asupra, ună discă ro
tundă de desuptă și sub aoesta o flamură 
în trei colțuri.

Căpitanulă se uită în cartea de sig
nale și cjise apoi oătră ofioerulă de gardă: 
„Este o telegramă pentru noi, tre- 
bue să ne apropiemă mai tare de 
uscată

De dre-ce corabia se afla ou pân
dele întinse, trebuiră matrosii să luore 
ou zelă, pentru oa să strîngă pânzele. 
Apoi se sohimbâ oursulă și corabia se 
apropia de uscată. Cam trei dre după 
aceea se arunca ancora în apropierea 
uscatului.

Primulă ofîceră voia tocmai să 
mergă la usoată, ca să întrebe, că oe 
este, când sentinela anunță apropierea 
unei bărci. Era o luntre a funcționari- 
loră stațiunei de observațiune oare aduoea 
o depeșă pentru oăpitană.

Acesta venea dela oonaulatulă din 
Boston și era adresată stațiunei dela 
Cap Hatteras. Ea ruga aodetă stațiune, 
să opresoă oorveta „Freya“, oe trecea 
pe acolo, și să împărtășesoă oăpitanului 
acesteia, că la ordinulă admiralității, 
„Fre.ya11 trebuia să se întorcă imediată 
la Boston. Alte soiri dela admiralitate, 

cari au sosită telegrafice, le avea con- 
sululă.

Căpitanulă olătinâ din capă. Coreo- 
titatea depeșei nu pute fi trasă la 
îndoieli, deși conținutulă ei era de neîn- 
țelesă.

O jumătate de orădupă aoeea „Freya“ 
își întinse pânzele și pleoâ înapoi la 
Boston, pa același drumă, pe oare îlă 
urmase înainte ou două cjile.—

In casa funebră la Behrendt se fă
cură tdte pregătirile pentru înmormân
tarea, oe era să fiă în cjiua următdre. 
Ceremonia avea să se faoă ou tdtă pompa. 
William Behrendt era văcjută nu numai 
de lucrătorii săi, ci și de toți loouitorii 
din prejură. Elă era membru ală mul
tora reuniuni de binefaoere, și membrulă 
unui ordină secretă, oarl euntă respân- 
dite în mare numără prin Statele Unite. 
Tote aoeste reuniuni, firesce, și mai 
înainte de tdte luorătorii fabrioei, voiau 
să ia parte la înmormântare și ună con
ductă numărosă avea să dea ultima 
onore bătrânului, care prin meritele 


