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Politica națională și cul
turală maghiară.

Brașovd, 19 Aprilie v.
Sâmbătă s’a terminată în ca

mera ungară desbaterea generală 
asupra proiectului de lege privi- 
toru la regularea salarieloru înve- 
tătoresci cu nisce enunciațiuni ale 
lui Apponyi și ale ministrului 
Csaky, cari merită o mai de aprope 
luare aminte.

Ca de obiceiu șefulu oposiției 
a imputată guvernului, că nu ur- 
măresce o politică mare națională 
și culturală maghiară; că nu și-a. 
împlinită datoria față cu „duș- ] 
manii dinăuntru41; că a folosită 
fondulă de disposițiune numai spre 
a lăuda partida dela cârmă și spre 
a înfiera oposițiunea maghiară, nu 
înse și în contra agitațiuniloru 
dușmane statului; că în conducerea 
învățământului poporală a dove
dită o slăbiciune și o nepăsare 
condemnabila, nesocotindu aspira- 
țiunile de unitate națională a Ma- 
ghiariloră, care unitate se pâte 
asigura și întări numai printr’o 
politică culturală maghiară în stilă 
mare.

Credința ce amă avut’o la 1867 
și 1868 — (țise Apponyi — că 
libertatea și egala îndreptățire a 
tuturoru naționalitățiloră și con- 
fesiuniloră voră fi de ajunsă pen
tru a uni elementele diferite și 
a favorisa astfelă unitatea națio
nală, a fostă o ilusiune. Probabilă, 
că nJamă făcută totă, ce era de 
lipsă, pentru ca toți cetățenii se 
câștige simpatiă cătră statulă un
gară, cu tote infiuințele dușmane, 
la cari suntă espuși, der și gu
vernele de pănă acuma au fostă 
destulă de necapabile față cu agi
tațiunile dușmane statului. Și ce 
câștigămă noi în șcâla poporală 
așa cum este ea astăcfl ?

Tocmai pe teremulă instruc- 
țiunei poporale, „unde este energia 
mai necesară44, guvernulă nu do- 
vedesce energia cuvenită în contra 
curentului inimic statului — adauge 
șefulă oposițiunei — și și acuma 
ministrulă Csaky se conduce nu
mai de „considerațiile! (sic!) față 
cu confesiunile44, în disposițiile 
proiectului seu de lege.

Influința, ce voiesce se și-o 
asigure guvernulă prin acestu pro
iectă de lege asupra șcâleloră con
fesionale ’i se pare lui Apponyi 
prea neînsemnată și neîndestuli- 
țâre. De aceea elă stăruie pentru 
stabilirea minimului de 400 fl. și 
pune în vedere mai multe amen
damente, ce le va face în desba
terea specială în sensulă de a 
mări influența guvernului asupra 
șcâleloru confesionale. Intre altele 
cere ca:

Acolo, unde școlele confesio
nale nu potă da minimulă, minis
trulă se aibă puterea discreționară 
de a înlocui șcdla confesională cu 
o școlă de stată; mai departe in
gerința ministrului se nu fiă le
gată de condițiunea, ca subven- 
țiunea dată de stată să se urce
pănă la 60 fl,; apoi unde șcdla

este acusată de tendințe inimice 
statului, se se ia din mânile ci n- 
fesiunei procedura disciplinară ; în 
fine unde s’au constatată în două 
rânduri agitațiuni dușmane statu
lui să se închidă șcdla confesio
nală și să se înființeze în loculă 
ei'școlă de stată.

In contra împutăriloră conte
lui Apponyi s’a apărată ministrulă 
Csaky printr’o vorbire fdrte ca
racteristică pentru situațiunea ac
tuală.

Csaky flise, că stăruie pentru 
minimulu de 300 fl., fiind-că crede, 
că astfelu „ măcară o parte a șc6- 
leloră confesionale voră păstra 
dreptulă loră de propria disposi
țiune44, adecă autonomia loră.

Aici recundsce der însuși mi- 
nistrulu de instrucțiune, că prin 
noua lege se amenință în gradulă 
celu mai mare autonomia școlară 
a confesiuniloră și decă nu vrea 
să mergă ună pasă mai departe 
spre nimicirea totală a acestei 
autonomii, cum doresce Apponyi, 
ministrulă mărturisesce, că o face 
numai din considerațiun! de opor
tunitate financiare și politice.

Ba mai multă. D-lă Csaky de
clară pe față, că recundsce nece
sitatea de-a se revisui legea 
școlară dela 1868 (art. de lege 
38: 1868), numai câtă acesta re- 
visuire nu se pdte pripi. In ce 
privesce propunerile puse în ve
dere de Apponyi, le va lua în 
considerația pe câtă va fi cu pu
tință, însă procedura disciplinară 
de stată nu-o pdte estinde și asu
pra învățătorii oră confesionali ; 
acesta se va pute întâmpla numai 
atunci, când se va revisui întrega 
lege școlară dela 1868.

Mai departe declară Csaky, că 
și elă are în vedere mereu marea 
politică națională maghiară, că în 
tote disposițiile sale, în tdte pla
nurile sale, elă se silesce a aduce 
la valore politica națională și cul
turală maghiară.

In fine c’ună adevărată ie- 
suitismă ministrulă de instrucțiune 
Csaky, folosindu-se de aserțiunea 
deputatului Bartok, care a cerută 
ca Ungurii se imiteze politica de 
naționalitate a Prusiei și a Rusiei, 
a accentuată, că politica tradițio
nală a Ungariei se baseză numai 
pe supremația culturală și consti
tuțională a rassei maghiare și că 
de aceea statulă ungară nu pdte 
procede după esemplulă prusescă 
și rusescă, căci atunci s’ar distruge.

Politica lui Deak dela 1868, 
care și-a aflată espresiune și în 
legea de naționalitate, n’a fostă 
numai ocasiunală, ci a fostă o ne
cesitate a desvoltării istorice — 
și elă, Csaky, e convinsă, că nu
mai pe acestă cale se pdte sus 
ține unitatea națională, (sic!) Confe
siunile au adusă țării pe teremulă 
învățământului cu multe jertfe 
servicii fdrte însemnate, acesta 
trebue se se respecteze....

Cum se respecteză se vede din 
însăși enunciările lui Csaky și din 

proiectulă seu de lege, prin care 
li-se răpescă drepturile garantate 
în legea dela 1868!...

CRONICA POLITICA.
— 19 Aprilie.

Fâia vienesă „Neue Fr. Presse*  scrie 
unii interesantei articula din inoidentulă, 
oă Maj. Sa nionarchulîî va petrece în 
Budapesta oâte-va (file. Jlltă în resumatti 
espunerile fâiei vienese : „Călătoria mo- 
narchului la Budapesta aruncă într’ade- 
vără o viuă lumină asupra importanței 
faptului, că oabinetulă Weckerle a putută 
așterne spre desbatere două dintre proiec
tele sale biserioescl politice puse în pros
pectă. Monarohulă se reîntârce în fine în 
palatulă său din Buda și cu acesta de odată 
dispare chiar și cea mai mică aparență 
esterioră, că monarcliulă n’ar aproba pe 
deplină politica guvernului ungureștii. Tre
bue așa deră să înceteze manevra, oare 
stă în aoeea, că vrâu să subsape posi- 
țiunea ministeriului maghiară tocmai 
prin amintita aserțiune. Calea monar- 
chului la Budapesta este deol ună lucru 
îmbucurătoră ; îmbucurători mai alesă 
pentru națiunea maghiară, care după o 
depărtare mai îndelungată, pdte de nou 
să salute în mijloculă ei pe regele său, 
der și mai îmbucurătoră este pentru oa- 
bmetulă ungurescă, oare acum pâte să 
răspundă împutăriloră, ce a fostă con
damnată să le audă în și afară de par
lamentă, cu aoeea, că âtă curtea regâsoă 
se află în Buda. De subsistența cabine
tului Weckerle suntă legate însemnate 
interese ale imperiului și este ușori a 
vede, că constituția dualistioă ar fi es- 
pusă la mari furtuni, deoă în urma că- 
derei cabinetului ar veni la domniă în 
Ungaria acele elemente, oarl acum se 
luptă contra lui. Inoependă dela Apponyi 
și pănă la Ugron, pe tâtă linia nu se 
pdte descoperi ună bărbați, care ar în
trece pe Weckerle în prioeperea poli
tică, der și mai puțină s’ar pută afla 
ună politică, în care ar fi mai multă pu
tere și mai multă voință spre a împie
deca sgudnirea stelpiloră, pe oarl se ra- 
zimă constituția monarchiei, adecă ar- 
msta..“ — Ce-ar pute âre esprima în 
modă mai clară și mai la înțelesă prie- 
tinia dintre „liberalii" austriacl și „libe
ralii" maghiari, ca toomai aceste cuvinte 
pline de măguliri ale fâiei vienese?

*
Despre adunarea comitatensă din 

comitatulfi Hunedorei publică ună ra
portă amănunțită și <fiarulft „Hunyad" 
din Deva, care cu multă satisfaoțiă des
crie sălbătăcia, ou care membrii comi- 
tateusl jidano-maghiarl au întimpinată 
pe d lă Franoisoă Hossu Longină ou 
strigăte: „Afară cu elău, „Josu cu elă“, 
„Trădătorulă de patriău. etc. Raportul Q 
fâiei unguresci consună de-altmintrelea 
mai întru tâte ou raportulă publicată 
de noi, ou deosebirea însă, oă ceea o» la 
noi treoe de rușine și soandală, la ei 
trece de onâre și patriotismă.*

Cetimă în „Gazeta Buoovinei", oă 
„adunarea generală a societății „Con
cordia", care s’a ținută Luni în Cernăuți 
a fostă în orl-oe privință o manifestare 
imposantă, ună sucoesă îmbuourătoră și 
ună progresă pe calea civilisațiunii.$Int&re- 
sulă publicului de pe la țeră a fostă 
forte viu și s’a arătată prin partioiparea 

unei mulțimi de membri și alegători din 
tâte părțile țării, încependă din Împre- 
giurimile Cernăuțului pănă în munții de 
pe la Câmpulungă și Dorna. Ce trebue 
să ne bucure mai multă și să ne insufle 
o încredere mai mare în viitorulă națiu
nii române din Bucovina, este interesulă 
cu oare s’au disoutată, nu numai oes- 
tiunl, cari privesoă starea materială a 
poporului ci și ună șiră lungă de pro
puneri ou caraoteră ourată națională, 
privitâre la asigurarea conditiuniloră co
loră mai fundamentale ale esistenței na
ționale. S’au atinsă multe puuote privi
târe la dreptulă limbei române în viâța 
oficială, la șooll românesol, la noua lege 
despre secretarii oomunall oare a iritată 
atâtă de multă spiritele nâstre; aceste 
ne arată, oă poporulă nostru înoepe deja 
a se desvolta și a înțelege dreptu
rile sale".

Salarisarea învățătorilor.
9

— Din desbaterile dietei. —
Dieta ungurâsoă oontinuă desbaterile 

asupra proiectului de lege despre salari- 
sarea învețătoriloră. In ședința dela 28 
Aprilie n. luâ mai înteiu ouventulă

Bano Iozsef, oare (fise, regretă 
fârte multă, că ministrulă Csaky a le
gată de minimulă de 300 fl. oestiunea de 
portofoliu. Elă află, că ori cum s’ar tranșa 
proiectulă, resultatulă va fi regretabilă 
și rușinosă. Dăoă au fostă bani pentru 
a se clădi ună nou parlamentă și pen
tru tunuri și pusei, oe nu se potă folosi, 
de ce să nu fiă și pentru a se stabili ună 
minimă de 400 pentru învățători ? La 
sfîrșitulă vorbirei sale râgă camera să 
primescă unanimă minimulă de 400 fl.

Sima Ferenoz crede, că cestiunea de 
portofoliu, ce-a pus’o ministrulă Csaky, 
dâoă nu se va primi minimulă de 300, 
este numai ună „ezigăny tempo". Elă 
reounâsce, că de astfelă de apucături are 
lipsă guvernulă. spre ași țină mameluoii 
umără la umără. Cercă apoi să argumen
teze, oă învățătorulă nu va pute să trâ- 
escă din 300 fl. anuală, oere deol uuă 
minimă de 600, seu în casulă celă mai 
rău de 400 fl. Numai pe lângă condiția 
acesta primesce proiectulă.

Săghy Ferenoz crede, că este con
venabilă posiției învățatoriloră celă pu
țină ună minimă de 500 fl. Cu tote a- 
oestea nu presents în privința acesta 
proieotă de resoluțiune, deâreoe do
resce, oa întregă camera să se alăture 
propunerei, ce o va face partida liberală, 
de a se stabili minimulă cu 400 fl. Pen
tru câteva mii de florini statului nu i este 
iertată să renunțe de-a arma cum se cade 
pe anteluptătorii intereseloră oulturei 
maghiare contra agitațiuniloru de naționa
litate. Pentru scopulă oblirei drumului, 
ce duce la înființarea statului maghiară 
unitară, statulă trebue să se îngrijască de 
șoâle și învâțftmentă, fiindcă afară de forța 
brutală, numai șcâla pote să rraliseze 
acestă unitate. (Vii aprobări în stânga).

Berzeviczy Albert, seoretară de stată, 
cere apoi ouventă, după o pausă de 5 
minute. Oratorulă crede, că deâreoe chiar 
și vorbitorii din oposițiă primesoă în ge
nerală proiectulă, ar fi ooreotă, ca aman- 
damentele să se lase pentru desbaterea 
speoială. După oe făcu câteva observări 
vorbitoriloră din oposițiă, oarl nu suntă 
mulțămițl cu minimulă de 300, Berze- 
viezy continuă: Contra proieotului ÎDsă 


