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Valachisare în Secuime?
Brașovii, 19 Martie v.

Piceamu într’una din cj’lele 
acestea, că scopulu sistematicei 
acțiuni a adversariloru noștri, de-a 
ne presenta pe noi, pe Români, 
ca unii elementu primejdios^ pen
tru statu și pentru națiunea ma
ghiară, nu pbte fi altolC, deoâtu 
ca pe de-o parte să-și mascheze 
înaintea lumei din afară voluiciile 
și ilegalitățile comise față de noi, 
er pe de altă parte se găsescă 
nouă pretexte, cu cari se-șl pbtă 
legitima atentatele, ce le mai plă- 
nuescu, și măsurile totu mai as
pre și mai restrictive, ce voru se 
le mai ia în potriva nbstră.

Mai pre susu de orl-ce îndoelă 
o dovedesce acesta articululă pri
vitorii la starea învățământului în 
comitatulu Treiscauneloru, ce-lu 
reproducem^ mai joșii după foia 
oposițională „Elleozek“ din Clușiu.

Intr’unu momentu, când Ro
mânii din comitatulu Treiscaune
loru, alu căroru minierii atinge în 
timpulu de față cifra de vre-o 
30,000, în cele naționale ale loru 
suntu luațl la gbnă și prigoniți 
în modulă celu mai violentă; 
într’unfi momenta, când guvernulâ 
jertfesce din visteria statului nu 
mai puținu ca 46.000 fl. la ană 
pentru maghiarisarea acestoru Ro
mâni; în timpu ce pe de altă parte 
Secuiloră le face nenumărate fa
voruri. numai și numai pentru a-i 
ridica de-asupra locuitorilor^ ro
mâni și a-i încuragia în netole- 
ranța și în tendința loră de ma- 
ghiarisare; îutr’unâ momenta. 4^ 
cemâ, când situațiunea biețiloru 
Români din acestu comitatQ să- 
cuescii este câtu se pbte de grea, 
ba putemu 4*C0 chiară desperată: 
vinu foile ui'guresci și strigă, că 
Secuii suntu în mare primejdiă, 
Românii îi copleșescii cu cultura 
loru și e unii postulată de statu 
și de patriotism^, ca guvernulu 

să ia în celti mai scurtă timpă 
măsurile de lipsă pentru mântuirea 
Săcuiloră de molochulă valahi- 
sărei.

O apucătură mai cinică și mai 
perfidă ca acesta nici că mai pbte 
fi. Românii din Secuime peste 
totă, în specială însă Românii din 
comitatulă Treiscauneloru, — căci 
numai despre ei vorbimă de astă- 
dată,— nu numai că nu asimileză 
pe Săcui, ce în actualele împreju
rări politice mai alesă ar fi ridi- 
culă chiar și numai a presupune, 
der din contră, avemă numerbse 
dovedi dintre cele mai triste, că 
sub violenta presiune de maghia- 
risare ei îșî pierdă din di în 41 
mai multă limba și împreună cu 
ea și religia și naționalitatea.

Nu mai multă, de&âtă cu 10— 
20 de ani înainte, chiar în cen- 
trulă comitatului Treiscaune gă- 
siai multe comune românesc!, cari 
îșî aveau școlele loră naționale și 
încă după împrejurările de atunci, 
destulă de bune. Aceste șcble 
suntă astădi înghițite de molo
chulă maghiarisărei între Români. 
Astfelă a pățit’o comuna Arpa- 
tacă, Vâlcele (Elopatak), Sângeor- 
giu, Ariușdă, Micouifalău, Ozonă, 
Aita-mare, Budila și alte comune 
mari și puternice, cari tbte aveau 
cu câțiva ani înainte șcble româ- 
nescl, pe când astădi nu au, și 
copiii români suntă siliți a cer
ceta șcble unguresc! de stată, de 
cari nu lipsescă în nici una din 
comunele locuite aci. Astfelă amă 
ajunsă, că după unu intervală de 
abia câțiva ani, din atâtea și atâtea 
șcble românesc!, să nu mai avemă 
în centrulă acestui comitată, de- 
câtă dbră abia una, ori două 
șcble.

In astfelă de împrejurări, pute- 
s’ar bre găsi, chiar și între ad
versarii noștri, nisce individ! atâtă 
de mărginiți, car! să credă, că 
Românii din Săcuime stau să în
ghită pe Săcui, precum cu inten

ționată răutate susține fbia un- 
gurescă?

Din nenorocire, avemă necon
testabile dovedi, că starea faptică 
a lucruriloră, în privința culturală 
și națională, e câtă se pbte de 
îrigrijitbre pentru noi și stă în ra
portă cu totulă întorsă, de cum o 
presentă fbia ungurescă.

Nu mai amintimă aci acele 
numărose comune din comitatulă 
Treiscauneloru, ai căroră locuitori 
români, deși se mărturisescă încă 
ca Români, și-au perdută însă de 
multă limba loră națională și as
tădi nu mai sciu vorbi, decâtă 
unguresce, — ne vomă mărgini 
numai de-a constata, că acestu 
procesă de maghiarisare se con
tinuă acuma între Românii din 
Săcuime cu ună succesă mai mare, 
pbte, ca tot deuna.

Chiar și în comitatulă Treis
caune se găsescă comune româ
nesc!, ai căroră locuitori bătrâni 
mai vorbescă între sine românesce, 
ba în tinerețele loră nici că cu- 
nosceau altă limbă de conversa- 
țiă în sată, decâtu cea română, 
pe când astădi tinerimea nu mai 
scie nici ună cuventă românesce.

Românii gr. or. din comitatulă 
Treiscauneloră au putută, ce-i 
dreptă, și mai potă încă și astădi 
opune o resistență mai mare cu
rentului de maghiarisare, ceea ce 
este a se mulțumi în prima liniă 
învățământului națională, care la 
Românii gr. or., pe lângă tote de- 
sastrele îndurate în anii din urmă, 
stă încă și astădi neasemănată 
mai bine, decâtu la frații loră 
uniți. Pe lângă tbte acestea însă, 
și ei au suferită și suferă din di 
în di însemnate perderl.

Multă mai desperată este însă 
sbrtea Româniloră gr. cat. din co
mitatulă Treiscaune. Aceștia nu 
au astădi doră nici măcară o sin
gură seblă de Dbmne ajută. Ur
mările suntă câtă se pbte de în- 
grozitbre. Maghiarisarea seceră în

tre ei numărbse victime, în multe 
comune Românii gr. cat. s’au per
dută cu totulă, parte printre Se- 
cuii catolici, parte printre cei re
formați și unitari.

Cu câteva decenii înainte, co
muna Oltszem era residență pro- 
topopescă gr- cat., astădi însă nu 
se mai află în ea nici măcară ună 
singură greco-catolică. După ce 
aci au dispărută credincioșii gr. 
cat., residență protopopescă a aces
tora 8’a strămutată la Gidafalva, 
aprope de Sângeorgiu, astădi însă 
nici în acestă comună nu se mai 
află nici ună greco-catolică, er 
biserica acestora, după cum ni-se 
comunică, servesce în timpulă de 
față ca cârciumă comunală.

Suntă atâtă de triste și îngri- 
jitore pentru noi datele arătate 
aci, pe cari le-amu primită dela 
o personă cunoscătbre de lucruri, 
încâtă o discuția mai amănunțită 
în privința acesta este de prisosă.

Noi de multe-orl amă averti- 
sată pe autoritățile superibre bi
sericesc! dela Blașiu și Sibiiu a- 
supra periculului, de car! suntă 
amenințați credincioșii loră din 
aceste părți ale Săcuimei. Decă 
și întru câtă memoratele nbstre 
autorități s’au interesată de acestă 
lucru, nu scimă, resulțațele însă 
vedemă, că suntă câtă se pbte de 
triste.

Ută, ce valore au țipetele foi- 
loră unguresc! !

Românii ar trebui să cunoscă 
bine acestă manevră perfidă un
gurescă și în fața strîgăteloru și 
a țipeteloră loră să nu se lase a 
fi seduși să credă, că amu fi în 
progresă pe tbtă linia și că n’amă 
mai avâ a ne teme de nimicu.

Brașovii, 31 Martie.
Era de prevădută, că guverna

mentalii ungur! voră încerca să 
dea adunăriloră de protestare ale 
Româniloră în contra politicei bi
sericesc! a ministeriului Weckerle

FOILETONUL^ „GAZ TRANS."

In gura chîțsloru.
Novelă de A. Oscar Klaussmann.

(7) (Urmare.)

Pe bordul! corvetei „Freya" sta 
căpitanul! în antreulă caiutei sale, unde 
primia raporturile privitdre la serviciu 
și vorbea fdrte serios! cu primul! ofi- 
oeră.

„îmi pare rău", (fise elă, „că ai ne- 
plăoerea aodsta ou Angermann; ’mî pare 
reu, că înorederea, ce ai avut’o în elă, 
te-a înșelată. Nici odată nu m’am încre
zută în acestîî omă; de ună timpă în- 
câce ’ml părea fdrte schimbată. După 
ce mi-ai povestită raporturile Bale de 
rudeniă, amă începută să-l! bănuesoă. 
De sigură, că n’are poftă să facă îm
preună ou noi călătoria ou escadra; el! 
a deșertată, nu are de gândă să se mai 
întdrcă în Germania. Când escadra va 
pleca, va eși și elii din ascuncjâtdre și 
apoi se va căsători ou verișora sa și va 
rîde de noi. Astăcjî suntă trei (file de 

oând 8’a dusă, și eu mi am dată tdtă si
lința să aflu pe Angermann, dedreoe d-ta 
înoă totă orecjl, că se află în „gura ohi- 
țiloră". Eu nu credă aceste, der admiră 
energia ou care l’ai căutată."

„Te rogă, d-le oăpitană", răspunse 
primulă oficeră, „rudele sale nu sciu ni- 
miefi despre elă. Amă văzută fdrte cons
ternată pe fiica răposatului Behrendt, 
oând îi împărtășii, că Angermann nu s’a 
întorsă pe corabiă. Totă atâtă de cons
ternată se arată și tutorulă tinerei dame, 
ună Germană, după cum se arată, demnă 
de încredere. Eu credă, că Angermann 
a fostă atâtă de neprevăZătoră să cadă 
în gura „chițiloră." ErI după amiaZb 
îmbrăcată în haine oivile și însoțită de 
doi agențl secrețl de polițiă, amă visi- 
tată tdte speluncile din Bostouulă vechiu, 
din Bostonul! ostioă și oelă vestiod, ddr 
n’am aflată nici urmă despre oelă dis
părută, deși oferii o resplată de cinol 
deci de dolari aceluia, care l’ar afla!4

„Să fi dată și o miiă de dolari, și 
totă n’ar fi putută nimenea să-ți dea in
formațiile’. Elă a deșertată, der n’am 
nimic! în oontră, decă astăZl vei mai 

face înoă o înceroare să afli pe Anger
mann. Dupla răsplată ți-o voiu da din 
cassa corăbiei. Când mă gândesoă, că lu- 
orurile au mersă bine aici și că numai 
oasulă aoesta de desertațiune ne va face 
mare bucluoă, suntă însuși gata, ca din 
buzunarul! meu să plătesoă o sumă mai 
mare, decă’ml voră aduoe pe Angermann 
pe corabiă. pănă la mieZulă nopții. Der 
după mieZulă nopții espiră terminulă. 
Decă elă va sosi înainte de mieZulă 
nopții, atunol va fi pedepsită pe cale 
disciplinară, din oausă că și-a călcată 
concediul!; ddoă vine mâne dimineță, 
atunol va fi tractată, ca desertori și va 
fi dată pe mâna unui consiliu de răs- 
boiu Inceroă ți norooulă, d-le locote
nentă !“

Loootenentulă Winter se conoediâ 
și se duse în cabina sa, pentru-ca să se 
îmbraoe în baine oivile. Elă voia, oa înoă 
odată să oeroeteze spelunoile, ou ajuto
rul! unoră detectivi, pentru-oa să gă- 
sesoă pe Angermann, oăcl elă era firmă 
oonvinsă, că elă se află în mânile „ohi- 
țiloră", adecă în mânile neguțătorilor! 
de dmenl.

La înoeputulă acestei istorisiri s’a 
amintită, că coriibiile germane de răs- 
boiu nu prea buourosă oerceteză portu
rile nord-amerioane. Ună motivă din 
partea germană este esistența astorfeliu 
de neguțători de omeni, cari prea adese
ori se află și prin porturile sud-ameri- 
cane. Ei nu lipsesc! nici în Ostindia și 
China, și acești miserabill, pe oarl ma- 
trosii ’i numesc! atât! de potrivită 
„chițl", nu se tragă înapoi dela nici o 
faptă, pentru ca să prindă victime. „Chi
tul!" este de obiceiu posesorul! unei 
spelunol, în oare vină matrosii. Elă ’șl 
oaută dmenl fără esperiință și sdravenl, 
nu importă dela oe oorabiă. Cu predi- 
lecțiune ia matrosl de pe oorăbiile de 
răsboiu, dedrece pe aceste corăbii de 
răsboiu este fdrte severă pedepsirea de- 
sertorilnră. Cu ajutorul! tovarășilor! 
„chitului", matrosulă este transpus! în- 
tr’o stare de amețdlă, punându-i narco
tice în beutură, Matrosulă respeotivă ’șl 
perde oonsoiința pe mai multe Zile. După 
trei Z’le i-șe spune nefericitei victime, 
că este desertoră și oă nu se mai pote 
întorce înapoi pe bordul! corăbiei. Ma
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