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„Direcțiunea contrara statului".
Brașovii, 28 Aprilie v.

S’a împlinita încă o dorință 
a maghiarisatoriloră. Proiectulu 
de lege privitorii la regularea sa- 
JariilorQ învețătorescl a fostă vo
tată de cameră în totalii, după 
ce în cursulă desbaterei speciale 
s’au introdusă mai multe modifi- 
cațiunl, care de care mai asupri- 
t6re pentru naționalități.

Ungurii amăgiți de conducă
torii lorii politici, credă că au fă- 
cută unu pasă mai aprdpe de 
ținta utopică, ce li se pune în ve
dere și acum suntă mulțamiți cu 
gândulu, că ministrulu de instruc
țiune publică va dispune în vii
torii, în modă aprbpe discrețio
nară, de sbrtea scblelorfi confesio
nale nemaghiare.

Intr’o mare încurcătură se află 
numai aceia, cari au făcut u legea 
și cari voru ave chemarea a o și 
esecuta spre salutea patrioțiloru 
privilegiațl de totu soiulu.

Scopulu maghiarisătoru ală 
proiectului de lege este mai în- 
teiu de a sistemisa ingerința di
rectă a guvernului asupra șcblelorfi 
confesionale, alu doilea de a-i da 
guvernului armă, cu care se le 
pbtă submina și nimici, înlocuin- 
du-le succesivă cu șcble de stată 
maghiare.

Pentru ca să pbtă folosi cu 
succesă arma acesta diabolică nu 
este deajunsu pretextulă luată din 
insuficiența mijloceloră materiale 
ale șcbleloru, ci trebuia se se 
enunțe unu principiu, sub cuven- 
tulu apărării intereseloră statului, 
în numele căruia au să fiă prigo
nite și maltratate în viitoru șcd- 
lele nbstre confesionale.

Astfelu se stabili în lege ca 
principiu, că guvernulu e datoră 
se combată pe tbtă linia „direc
țiunea contrară statului* , ce s’ar ma
nifesta, într’unfi chipu seu altulă, 
în vieța șcbleloru nemaghiare, Der 
au simțită legislatorii șoviniștl, că 
se făceau pre ridicull, decă nu 
arătau în lege, câto de câtă ce 
înțelegă sub „direcțiune contrară 
statului" și așa au definită acestă 
conceptă și prin acesta, din ridi
cull, ce erau să se facă, au deve
nită chiar monstruoși. Ba, defini- 
țiunea ce au dat’o ei „direcțiunei 
centrare statului" este mai multă 
ca monstruosă, este o provocare 
scelerată la adresa tuturoră națiu- 
niloru nemaghiare, cari țînă la 
dreptulă loră de liberă desvoltare 
națională ca la o condițiune de 
vieță.

*) Cap. VII. 27.

Se 4i°e adecă în acea defini- 
țiune, că trebue să fiă urmărită 
ori-ce faptă, ce se îndreptă „con
tra constituției, a caracterului na
țională, a unității, integrității, ori 
contra aplicărei legale a limbei 
statului". Intrebămă pe ori și cine 
se ne spună decă, după esperien- 
țele de pănă acum mai alesă, nu 
va pute fi calificată ori și ce faptă 
ce nu este pe placulă celoră dela 
putere,, ca săvârșită în contra sta
tului ? Decă însu-și oficidsa „Pester 

Correspondenz" mărturisesce, că 
definițiunea aceea privitdre la șed- 
lele cu „direcția contrară statului" 
este îngrijitdre, că va da nascere 
celoră mai mari încurcături și 
neajunsuri în raporturile cu națio
nalitățile, atunci ce să (jicemă noi, 
cari nu stămă peteremulu, ca na
ționalitățile în interesulu statului 
să fiă prigonite, ci din contră pe 
tăremulă, ca se fiă egală îndrep
tățite ?

O inovațiune forte îngrijitdre 
este fără îndoiâlă prevaricarea cu 
acestă prilegiu a conceptului de 
caracteru națională ală statului 
și însăși corespondența oficidsă, 
se miră cum deodată năsdrăvanii 
legislatori unguri au ajunsă la for
mula caracterului națională alu 
statului, când acesta nu este pri
mită și nu este definită în nici 
o lege.

Se înțelege, că decă e vorba 
de caracterulă națională maghiară 
ală statului, atunci însăși esistența 
scoleloră cu limbă nemaghiară, in- 
vdlvă pecatulă, ce după acea dispo- 
sițiă trebue să fiă urmărită de stă
pânire.

Prin urmare hotărîrea acesta 
mai nouă a dietei nu va deschide 
pdrtă largă volniciiloră de totă 
felulă, cum afirmă fdia oficidsă, 
pentru că acesta pdrtă era de 
multă deschisă prin hotărîrile de 
mai înainte, cu atâtă mai multă 
însă va face să se deslănțuescă o 
luptă desperată de rassă, la care 
nici cei mai sălbatici maghiarisa- 
tori nu s’au gândită.

CH0N.UU POLITICA.
— 28 Aprilie.

Foia națiouală slovacă „Narodnie No- 
viny*  se ocupă într’unulă din numerii 
cei mai noi cu broșura renegatului Kos- 
tenszlty Geza: despre inaghiarisarea Slo 
vacilorfi. Provoc-ându-se la ună pasagiu 
dintr’ună articula ală lui „Szegedi Hr- 
ado" aerisii de același renegato, pasagiu 
în care se cjice: „la o parte cu minciuna, 
că noi Maghiarii n'amu voi să dtspoiămă 
națiunile nemaghiare de naționalitatea lorău, 
foia slovacă dice următorele: Și orede 
dâră cineva, că KostenBzky stă singură ? 
Ba bine că nu. Lângă eld stă întregă 
tabăra maghiarisătore, ba și însuși Es- 
oelența Sa d-lfl ministru de interne 
Hieronymi! Da, și Măria Sa d 10 Carolă 
Hieronymi, er cine inu orede acesta să 
cetescă Nr. 13 din „Nyitrai Lapok", că 
,Der. kdn. ung. Minister des Innern 
sprach dem Verfasser der politisohen 
Brosohure „Nemzeti politika afelvidâken" 
dr Gâza Kostenszky, im Wege des Ober- 
gespannes seine Anerkung aus". Așa 
dâră ministrulu de interne îșl esprimă 
reounoscința unui astfelo de omă, care 
vestesoe, că în luptele de naționalitate 
pace nu pote să fiă; ele nu se potă 
sfârși decâtă sâu cu învingere sâu cu 
nimicire totală. Etă dâră, continuă „Na
rodnie Noviny", că soopulO este „nimi
cirea totală a naționalităților^"; ori-ce 
alta este: minciună, amăgire și misti
ficare a lumei civilieate. Minoiună este 
totă ce se povestesce despre egala în
dreptățire și libertatea naționalităților^. 
Minoiună este, oă Slovaoii suntă perse

cutați pentru panslavism!! și că totă din 
oausa acesta li-se închidă institutele de 
cultură. „Nimicirea totală" este lozinoa 
și singura causă adevărată a suferințelor 
poporului slovacă în noua eră constitu
țională, înoepândă dela aducerea legii 
pentru naționalități pănă la conducerea 
afacerilor!! interne ale statului prin „drep- 
tulă" ministru Hieronymi. Asta nu o 
susțiuemă noi „panslaviștii", ci dr. Kos- 
tenszky, căruia Hieronymi i-a esprimată 
reounosoința sa. Mulțumimă pentru sin
ceritate !

Din incidentul!! venirei Maiestății 
Sale la Budapesta, „Neue fr, Presse" 
publică o corespondență, în oare se vor- 
besoe și despre stadiulu actualii alu re- 
fornieloru de politică-bisericâscă a gu
vernului. Corespondentul!! se miră, „cum 
unii a putută să esploateze ou atâta ușu
rință nevenirea mai îndelungată a Maies
tății Sale la Budapesta, ou soopii de-a 
sdrunoina încrederea în situațiunea mi- 
nisteriului și a politioei sale". Asigură 
apoi, că raporturile dintre monarchs și 
dintre poporulu maghiară suntă atâtă de in
time și consolidate, încâtu o stricare a 
loră e pentru totă-dăuna imposibilă. Admite 
corespondentul!! fâiei vieneze, oă s’au fă
cută încercări pentru couturbarea aces
tora raporturi, dâr asigură, că încercă
rile au rămasă fără succesă. MiniBtrulă 
Csaky a fostă primită deja în două rân
duri în audiență separată la Maiestatea 
Sa și e aprdpe sigură, oă ou asta oca*  
siune ministrulă a făcută Maiestății Sale 
raportă despre proieotulă de lege pri
vitori la libertatea religionară și nu 
peste multă îlă va presents pentru prea
labilă aprobare. Presentarea proiectului 
pe biroulă camerei se va face înoă înain
tea vacanței de vâră. Astfelă de asigu
rări dă corespondentulă fâiei vienese și 
în privința oelor-l’alte proiecte de re
formă bisericâsoă a guvernului, susțiindă, 
că tote aoestea se voru duce în deplinire 
întocmai precum a promis’o guvernulă 
la începută. *

piarului „Gaulois*  i se anunță din 
Roma, că Papa va adresa în curendă o 
enciclică cătră puterile europene în care 
va lansa Gestiunea, că greutățile militare 
voră provoca ună lungă șiră de catas
trofe. Papa va fiioe atente puterile, să 
urmeze politica păcei generale, oare va 
pune tot-odată capătă miseriei clasei 
muncitâre. In fine va cere ou insistență, 
să se ocupe puterile cu oestiunea desar- 
mărei generale. In deoursulă convorbirei 
sale ou împăr&tulă Wilhelm, Papa a 
atinsă și oestiunea aoâsta. Se cjice, oă 
Italia, Austro Ungaria, Belgia și Spania 
ar n gata să primâscă propunerile Papei. 
Rusia și-a reservată cuvântulă ultimă. 
Dâcă și Rusia s’ar învoi la desarmare, 
atunol va fi rugată și Francia să facă 
asemenea.

f George Barițiu
Etă ouventarea rostită de d-lă Dr. 

Augustină Bunea, la înmormântarea ilus
trului răposată:

Luptă bună m’am luptată, curgerea 
am plinită, credința am păcjită.

S. A. Pavelă II Tim. 4. 7.

Peste oâte-va Zii0 80 împlinesoe ună 
ană, de când mulțl dintre fruntașii nâ- 

mului românescă de pe plaiurile roman
țios ale Transilvaniei, de pe oâmpiile 
mănâse ale Ungariei și șesurile libere 
ale României se aflau în cetatea Sibiiu- 
lui, oa să aduoă tribută de iubire, stimă 
și reounosciuță unui venerabilă octoge
nară, și mare Română, care în oeroulă 
familiei sale dădea mulțămită ferbinte 
lui Dumnezeu, pentru-că a fostă învred
nicită, să-și păstreze nevătămată oredința 
părințiloră săi, și neschimbată iubirea 
cătră nâmulă său, și pentru-că a fostă 
înzestrată de Părintele oerescă ou pu
tere neînfrântă de a lupta numai pentru 
binele națiunii sale și împodobită cu vir
tute neolătită, care în deoursulă unei ca
rieri grele de 80 ani, îlă apărase tot- 
deuna de cădere, așa înoâtă pe vesmân- 
tulă lui sărbătoresoă nu se putâ observa 
niol o pată, de care rară suntă sou- 
tițl ohiar și oei mai mari bărbați ai po- 
porăloră.

Figura lui nobilă, modestă și nepre- 
tensivă, ochii lui schînteitorl, cari ți-se 
păreau, că suntă în stare să străbată și 
prin vălulă oelă mai desă, după care 
stă asounsă viitorulă unei națiuni, cu
nuna arginție, oare i-o împletiseră pe 
oapulă lui classioă nu numai anii numă- 
roșl, ci și gândirile lui înalte, de cari a 
fostă pururea frământata pentru fericirea 
poporului românO, manierele lui dulol și 
ooDdesceudente, oarl trădau o inimă în
văpăiată de iubire sinoeră cătră semenii 
lui: tote aoeste însușiri sufletesol și tru
peșei, precum și reminisoințele unui tre
cută gloriosO și încărcată de neperitâre 
merite, ne fărmeoară atâtă de multă pe 
noi toți, cari eramă adunați în 24 Maiu 
din anulă trecută în jurulă nemuritoriului 
George Barițiu, încâtă la propunerea 
unuia dintre oei mai iluștri istoriografi 
și areheologl români am jurată, că pănă 
ce Dumnezeu va mai țînâ în viâță pe 
modelulă vîrtuțiloră românesol, George 
Barițiu, în fiesce-care ană în Ziua de 24 
Maiu ne vomă aduna în jurulă lui, pen- 
tru-oa dela dânsulă să ne inspirămă, cum 
trebue să suferimă, cum trebue să sim- 
țimă, să dorimă și să luptămC, pentruoa 
să realisămă câtă mai ourândă idealulă 
nâmului nostru, pe care înaintașii noștri, 
pe lângă t<5te sbuoiumările loră, încă nu 
l'au putută vedâ înființată.

O, dră fatală, 6ră înfriooșată, care 
cu iuțâla fulgerului ai dusă durerâsa soire 
în tote părțile lumii locuite de Români, 
oă George Barițiu nu mai trăesoe, 
George Barițiu este mortă! Tu ai săge
tată inima unei familii fruntașe, care 
numai în DumneZeu și în durerea nâs- 
tră a tuturoră îșl mai pâte afla mân- 
găere pentru perderea părintelui său 
celui bună! Tu ai consternată și lovită 
fără de milă pe cea mai înaltă și stră- 
luoită oorporațiune a scăriței și oulturei 
românesol, care trebue să se despartă de 
președintele său erudită, abia de câteva 
săptămâni alesă! Tu ai înecată pretutin- 
denea în suspine și lacrimi graiulă ro
mânescă și ai făoută să se împlinescă și 
aiol cuvintele profetului Ezeohiilă: „Re
gele va plânge, și boeriulă se va îm- 
brăoa cu perire, și mânile poporului pă
mântului se voră slăbănogi!"*)  Tu ai 
omorîtă într’o clipită speranțele dulol nu
trite într’ună ană, oă peste oâte-va Z’le 
ne vomă putâ aduna erășlîn jurulă ma
relui luptătoră ală națiunii române, oa


