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Nou abonamente
la

Cu 1 Aprilie 1S93 st. v. 
se deschide nou abonamentu, 
la care învităinu pe toți amicii și 
sprijinitorii fotei nostre.

Prețul & abonamentuluii

Pentru Austro-Ungaria:
pe lazi-îa. airu.................................. 12 fi.
pe șese luzii................................. ©fi.
pe trei lixzii ....... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe -utn-ă. aziix.......................... 40 franci
pe șese luni.......................... 20 „
pe trei lixzii...........................IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
jie unu and.................................................2 fl.
pe sese luni............................................ I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu.......................................8 franci
pe șese luni..................................4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

Statulu și naționalitățile.
Brașovfi, 20 Martie v.

Adese-orl. vecjendii cum cu- 
getă și cura vorbescă Ungurii dela 
putere despre îndreptățirea nostră, 
a Româniloră, în statulă acesta, 
trebue se ni-se pară că aici. pe 
vechiulă vostru pămâotă, amă fi 
nisce venetici străini, cari au tă- 
bărîtu numai erl alaltăeri peste 
plaiurile Ardeiului și ale Țării un
guresc!.

Cu mirare cetimă ac|I într’o 
foiă de frunte a ocârmuirei ungu
resc!, că statulu ungurescă ar fi 
măriminosu și generoșii față cu Ro
mânii și preste totă față cu națio

nalitățile, căci în afacerea regu- 
lării salarieloră învețătoriloră, elă 
le pune la disposițiă visteria sa, 
pentru-ca se fia în stare de-a oferi 
dascăliloră din șctilele lorit o esis- 
tență mai bună.

Der fiind-că suntă învățațl ca 
atunci când dau cu-o mână se ^ia 
cu două ocârmuitorii noștri 4ică, 
că decă „statulu“ va mări dinmij- 
locele sale lefa învățătoriloră cu 1/6 
parte, elă p6te cere în schimbă, 
celu puțină, ca se eserciteze prin 
guvernulu său o influință anumită 
legală asupra ocupării posturiloru 
învețătorescl, la a cărora dotare 
contribue și elu, adecă statulu.

Se nasce acuma mai întâiu 
întrebarea, cine e statulu? Este 
statulu unu factoră deosebită de 
popbrele sale, care să se p<5tă 
arăta aci generosu, aci dușmănoșii 
față cu ele?

A10 doilea trebue se întrebămii: 
Are „statulu“ numai drepturi ori 
și îndatoriri și decă ne aruncă cu 
„generositateu câteva sfărmitur!, 
ce ne cere în schimbă?

La aceste întrebări voimă se 
respundemă afli.

Noi când 4icemă „stată“, nu 
înțelegemu numai stăpânirea un
gurescă și partida ei, ci avemă în 
vedere tote elementele, din car! 
se compune și cari îlă alcătuescă. 
Nici Maghiarii nu potă fi și nu 
potă înfățișa statulu, singuri, ci 
numai dimpreună cu Românii, 
Slavii, Germanii și cu celelalte 
naționalități, cari trăiescu pe te- 
ritoriulu lui.

StatulO nu pdte fi pusă față 
în față cu naționalitățile, căci și 
aceste făcu parte întregităre din 
statQ. De aceea aici nu este cu 
putință a vorbi de-o „visteriă a 
statului11 și de „mijlăce ale sta
tului cari să nu fiă tot-odată și 
ale popăreloră, ce îlă alcătuescă.

De aici urmeză că statulu, 
după firea și chiămarea lui, trebue 
se îmbrățișeze cu aceeași căldură 

tăte popdrele sale, și nu merge 
ca se s’arete după placă cătră 
unele din ele mărinimosu, cătră 
altele dușmănosu, nu merge ca 
pentru unii să fiă mumă pentru 
alții ciumă.

Temelia statului trebue să fiă 
dreptatea cătră tdte mădularele 
lui, și în măsura în care aceste 
aducă jertfe pentru susținerea lui, 
e datoră și statulu se le ocrotescă, 
să le scutescă și se le sprijinescă.

Der nu pote statulu ocroti, 
scuti și sprijini popărele și pe 
cetățenii săi, decâtu numai dân- 
du-le posibilitatea de a se desvolta 
și cultiva liberă așa cum ceră in
teresele loru de vieță. Cu alte 
cuvinte, dreptate nu pote fi în 
statu fără libertate și egală în
dreptățire.

Decă prin urmare statulă chel- 
tuesce din visteria lui pentru îna
intarea în cultură a Maghiariloră, 
trebue să cheltuescă în aceeași 
măsură și pentru cultura națio
nală a Româniloră, Slovaciloră ș. 
a. Nu este der „mărinimiă4 ci 
este o datoriă a statului de a se 
îngriji și de binele și de înaintarea 
șcăleloră române, slovace etc.

La noi însă statului i se dă 
altă înțelesO. Elă nu representă 
interesele tuturoru popăreloru sale, 
ci numai și numai interesele de 
rassă și de stăpânire ale elemen
tului maghiară.

Cea mai viuă dovadă este mo
dulă cum se părtă stăpânirea un
guresc» față cu șcălele naționali- 
tățiloră.

Acestoră șcăle li s’au dată, 
chiar de cătră legiuitorii unguri 
dela 1868, menirea de a înainta, 
sub scutulă autonomiei bisericesci, 
cultura națiuniloră nemaghiare în 
limba loră maternă.

E Învederată, că totă ce îm
piedecă acesta desvoltare este în 
potriva intereseloru de viață ale 
popăreloră .Demaghiare, pe cari 

statulu e datoră se le scutescă în 
totu chipulă.

Ce se întâmplă acuma?
Sub cuvântă, că statulu tre

bue să fiă maghiară și că n’are 
de a îngriji, decâtu numai de lă
țirea limbei și a cultuiei maghiare, 
stăpânirea și legiuitorii de afli se 
încercă se schimbe menirea firescă 
a șcăleloru naționalitățiloră, și le 
pună totă mai mari piedeci în 
calea desvoltării loră.

Statulă suntemă noi! cțicG cei 
dela putere și prin urmare și vis
teria statului are ee servescă nu
mai intereseloru nbstre. Der etă. 
noi ne arătămă generoși și vremă 
se îmbunătățimu salariele dască- 
liloră confesionali nemaghiari, vă 
dămu der 1/6 parte din dotația 
învățătoriloră, însă numai cu con
diția ca să avemă și noi ames
tecă în șcălele văstre.

Ne dau der câteva sfărmiturl 
ca din grațiă, și ne iau în schimbă 
dreptulă nostru de dispunere asu
pra șcăleloră, ne iau . libertatea 
desvoltării năstre, fără de care 
învățămentulă nostru nu’șl păte 
împlimi chiămarea sa.

Și cu ce dreptă?
Nu facemă și noi parte din 

statu ? Nu contribuimu și noi la 
visteria statului ? Cu ce dreptă 
pretindă guvernanții, că contri- 
buirea statului la îmbunătățirea 
lefiloru învățătorescl este o grațiă 
a loră față cu națiunile nema
ghiare? Cu ce dreptă voră se 
le impună condițiunl în schim- 
bulu ajutoreloră, ce le dau din 
visteria comună a statului, condi
țiunl, cari calcă în picidre chiar 
și disDnsițiile legiloră dela 1868?

Cu dreptulă celui mai tare cu 
dreptulă forței brutale.

Decă este așa, atunci națiunile 
nemaghiare suntă chiar datbre a 
opune acestei forțe brutale opo- 
siția cea mai hotărîtă, în numele 
libertății și a dreptului neînstrăi- 
nabilă ală popăreloru, în numele

FO'LETONULH „GAZ TRANfV

Valorea reală a omului.
Nu va strica, decă voiu aduce 

câteva esemple, de unde mai lă
murită să se veflă valărea reală a 
omului.

Pavelă e ună băiată bună, 
sîrguinciosă, frumușelu, îșl urmeză 
studiile punctuosă, der săracă fiind 
și modestă totodată, nu valoreză 
câtă Petru, care-i îmbrăcată fru- 
mosă, după moda cea mai nouă 
și — în locă de șcălă — cerce- 
teză teatrele, concertele, balurile. 
Cu deosebire lumea secsului fru- 
mosă are ochi numai pentru Petru, 
er Pavelă rămâne în umbră.

Trecu ani la mijlocă. Pavelă 
se face omă. Prin fliligință și cru
țare ajunge la stare, în timpu ce 
Petru îșl papă avutulă și cu elă 
valărea lui propriă. Toți privescă 
spre Pavelă, căci e avută, și prea 
puțină din alte cause. Pe Petru 
toți îlă ocolescu, îlă desprețuescă. 

Și de ce? D6ră n’ar sci și n’ar 
voi și acum să facă voiă bună? 
Ba da, der nu mai pote, nu are cu ce.

In Cremenea suntă doi vecini, 
Petru și Pavelă. Petru avută, der 
guralivă și prostu, ca gardulu. Și 
totuși e băgată în seină, e veflută 
bine în totu loculă. Are avere, 
are votu, are încredere. Pavelă e 
ună omă isteță, lucrătoră, cum
pătată, der născută în zodiă ne- 
norocăsă, în ceasu rău. Ori câtă 
lucră, nu i-se adaugă două cu două; 
ori ce face nu merge înainte; ori 
ce flice, nu’i bine fliau.

Nastasia, nevasta lui Petru, are 
doi copii răi, răsfățațl, neascultă
tori. Celă mai mare din ei, Pe- 
triță, se ridică holteeșă, der nu 
rămâne o vie necălcată de elă, 
nu rămâne ună pomă nesburătă- 
cită de elă, nu-i pe hotară o otavă 
ne păscută de boii lui. Der ve
cinii se temă să-lă înfrunte, că 
n’ar voi se se facă de scârbă cu 
bocotanulu Petru, cu tatălu ștren
garului Petriță.

Odată cade Petriță dintr’ună 
mără din grădina bisericei, cade 
și-și frânge o căstă, bolesce, tu- 
șesce ună ană de 4^0 urmă
— măre. Sătulă se adună la pri- 
veghiu, apoi la înmormântare și 
pomană. Lelea Nastasia îlă bo- 
cesce, îșl frânge mânile, stă să se 
prăpădescă de părere de rău. Mue- 
rile din sată plângă împreună cu 
ea. Tote o căescu, tăte o compă- 
timescă, tăte au câte-o vorbă bună 
de mângâiere pentru ea, tăte o 
încredințeză, că Petriță e în raiu, 
între ângerii Domnului, că vai ce 
sufletă bună a fostă.

Lelea Nastasia merge la cimi- 
teră, se pune pe mormântulă lui 
Petriță și-lă cântă, și-lă bocesce:

Struțulti meu, bnjorulft meu,
Cum te-a luatO Dumne4eu
Dela suflețelulo meu!
Și vecinele o vădă, și înge- 

nunche și ele la mormântulă lui 
Petriță, și plângă și se dăolescu 
și ele, de mila lelei Nastasia, a 
bocotanei satului, numai vorbe 

bune de mângâiere au pentru ea, 
că e bogată.

— Safta sermanului Pavelă are 
cinci copil, ca cinci ulcele. Ii ține 
cu lucrulă mâniloră ei și cu crun
tele sudori ale lui Pavelă. Când 
suntu în stare de a purta bâticuța 
după ei și trăistuța cu merindea 
de a umăru, îi dă unulă câte unulu 
la slujită; unulă merge la vițeii 
lui Petru, altulă la purceii lui Ne
chita, altulă la gâscele preutesei 
și Safta rămâne numai cu cei doi 
mai mici acasă. Mulțămesce lui 
Dumne4eu, că pe cei trei mai mă
rișori i-a putută sburătăci, i-a 
scosă de-asupra năcasului de-șl 
câștigă înși-șl pânea și hăinicelele.

Vine o bălă procletă în sată, 
grumăzarea, și seceră copiii de-a 
valma. Moru și cei doi copii mai 
mici ai Saftei lui Pavelă. Biata 
Saftă se văietă, se sbuciumă, îșl 
frânge mânile, stă să mără îm
preună cu micuții ei. Muerile din 
sată o vădu, o audă, dărnu plângă 
împreună cu ea, nici una nu află 


