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Inului Nr. 30.
Inacruto mai primeaofi în Vlena 
R, Mosse, Haasenstoin & Vogler (Otto 
Maas), H. Schatok, 2Iofs .ffmidteJ, M. 
Dukes, Oppelik, J. Danneberg; în 
Budapesta: A. V. Goldba-ger, Eck
stein Bernat: în Frankfurt : G. L. 
Daube ; în Hamburg: A. Steiner.

Prețuld inserțiuniloru : o sari» 
garmond po o col6nă 6 cr. $i 
30 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Keolamo pe pagina a IH-r o 

senă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

AXTVLjV lvi.

„Gazeta" ese în flă-care4i 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un unu 12 fi., pe ș6ae luni 

6 fl., pe trei luni 3 11.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană. 

Pentru România și străinătate: 
Pe unft ana 40 franol,pe șfiee 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii do Duminecă 8 franol. 

Se pronumSră la tâte ofioiele 
poștale din întru și din afară 

thși la dd. ooleotorl.

ADonamentulu pentru Brasovu: 
aadministraținno, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 30 etagiulu 
I.: pe unu anu IO fi., po șâee 
luni 5 fi., po trei luni 211. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fi., po trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
sdu 15 bani. Atfttu abonamen
tele câta și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 106. Brașovii, Sâmbătă, 15 (27) Mai 1393.

BrașovQ, 14 Mai v.
Punem ă astăcfî la fața cetito- 

riloră noștri o mică dare de sema, 
privitdre la activitatea „Kulturegy- 
let“-ului ardelenesc^, care pe c|i 
ce merge a începută se ia nisce 
dimensiuni totă mai amenințătore 
pentru noi.

Nu s’a împlinită încă ună de
ceniu, de când s’au pusă teme
liile acestei fatale instituțiunl de 
maghiarisare, și etă că a și înce
pută să ne copleșescă de tote păr
țile cu scdle unguresc!, cu biblio
teci unguresc!, cu asile și inter
nate unguresc!, și cu alte multe 
instituțiunl și mijloce, car! tindă 
la corumperea și paralisarea în
vățământului nostru poporală, și 
la nimicirea or! cărei desvoltăr! 
culturale a nâstre.

Tabloulă, ce ni-lă presentă ra- 
portulă de mai josu, este în ade- 
vără de natură a ne inspira cele 
mai seridse îngrijiri, mai alesă 
decă vomă ține semă. că nu este 
„Kulturegylet“-ulă ardeleuescă sin
gură în feliulă său. Alătur! cu elă 
lucreză încă o mulțime de alte 
societăți de maghiarisare, er mai 
pe susu de tâte acestea stă însu-ș! 
guvernulu, sub a căruia ocrotire 
înflorescă atâtă de bine aceste so
cietăți.

Numai câteva 4^e suntă, de 
când amă idigetată marea acțiune 
de maghiarisare, ce se desvoltă 
în Săcuime din partea guvernului 
însu-ș!, care după cum se vede 
și a pusă de gândă să nimicescă 
și paraliseze până și cea din urmă 
șcălă poporală română aflătore în 
acele părți.

Mergendă totu astfeliu înainte, 
cu esactitate matematică se pote 
calcula, că n’au se trecă mulț! 
ani la mijlocă și situațiunea nos- 
tră are se devină din cele mai 
penibile.

In fața acestoră prevederi, nu 
mai putemu rămâne nici ună mo- 
mentă indiferenți față cu cele ce 

se petrecu în jurulu nostru. A ne 
încrede orbesce în puterile propri 
de conservare și a nu întreprinde 
ni mică pentru paralisarea acțiu- 
nei contrare, ar însemna cea mai 
periculăsa riscare a esistenței nâs
tre naționale.

Și decă vomă arunca o scurtă 
privire asupra activității nâstre 
culturale și a mijlâceioră de re- 
sistență peste tetă, va trebui se 
recunoscemă cu durere, că sun
temă încă departe, suntemă fârte 
departe de acelă punctă, în care 
se putemă cjice, că în acestă des
perată luptă de conservare, ne-amă 
afla și noi la înălțimea datorinței 
nâstre.

Nu vomă (țice, că dâră n’amă 
aduce și noi 4ilnice jertfe pentru 
cultura nâstră națională și pentru 
luminarea și conservarea neamului. 
Nu trebue însă se uitămu, că tim
purile, în cari trăimu astă4b suntă 
nisce timpuri anormale, car! re
clamă dela noi o deosebită încor
dare a puteriloră pentru a pute 
face față puternicului adversară.

Acestă deosebită încordare a pu
teriloră însă, la noi nu o găsimă. 
Vedemă că și puținele reuniuni 
culturale, ce le mai avemă, suntă 
într’ună progresă relativă fârte 
ne’semnată, ba unele din ele suntă 
chiar în stagnațiune. Nu ne vomă 
provoca aici la casurî speciale, 
nici nu vomă aminti de vechia 
nâstră Asociațiune transilvană, pe 
care ne genămă a-o și aduce în 
comparațiă cu tinărulă „Kultur- 
egylet“ ardelenescă, care în mai 
puțină de 4©ce ani s’a avântată 
la ună capitală de aprâpe două 
milidne flor.

Ajunge a constata, ca în lupta 
nâstră de conservare nu suntemă 
pătrunși nici pe departe de entu- 
8iasmulă acela sfântă, ce-lă re
clamă dela noi seriositatea luptei, 
în care ne aflămă.

împrejurarea acesta este sin- 
gurulă motivă, ce ne face să pri

vi mă cu atâta îngrijire la munca 
desfășurată de adversarii noștri. Căci 
nu trebue să uitămă, căne aflămu 
într’o luptă desperată, din care 
iără deplină devoțiune, desăvîrșită 
jertfă și entusiasmă pentru causă, 
e imposibilă a eși învingetoră.

E. M K. E în 1892.
La 28 Maiu n. se va ține în orașulă 

Deeșiu (Comit. Solnooă-Dobeca) adunarea 
generală a „Kultnregylet“-ului. Din in- 
cidentulfi aoeBta d-lă Sandor Jozsef va 
ceti ună raportă din oare foile unguresc! 
publioă următorele date, raportă în care 
se va arăta aotivitatea acestei instituții 
de maghiarisare. Etă datele din vorbă:

Averea, în bau!, a „Kulturegylet“- 
ului este depusă în hârtii de stată și în 
bancnote și face suma de 473,271 fl. 84 
cr.; proprietatea din Geoagiulă de josfi 
represintă suma de 221,557 fl.; o casă în 
Clușiu representă 140,944 fl. 20 cr.; în 
testațiun! 26,429 fl. 28 cr. Capitalisațl 
suntă 26.908 fi. In obligațiuni 97,736 fl. 
47 cr. averea esteraă face 7759 fl. 56 
cr.; în mișcătoră 5000 fl. Suma totală: 
1,002 606 /Z. 35 cr. Raportorulfi observă, 
că ia suma acesta se ,pote adauge încă 
120,000 fl., oarl vină societății din eco 
nomii făcute la diverse proprietăți. Așa 
deră averea „Kulturegylet“-ului se apro
pia de doue milidne florini. La capitală 
ee adaugă mereu taxele de membri fun
datori și de membri ordinari, precum și 
alte venite laterale, așa că din venitulă 
ourată anualii de 90,000 fl. se oapitaJi- 
seză câte 54,384 fl.

Averea capitalisată a îmulțit’o anulă 
trecută primatele Vaszary cu 1000 fl., 
dăruițl reuniunei.

Organisația „Kulturegylet“-ului, cjice 
raportulă, s’a estinsă deja peste întregă 
țâra și afară de comit. Arva, are în fiă- 
care oomitată ațâți membri, încâtă filia
lele se potă organisa pretutindeDea în 
oentre. In Ardei ă deja activitatea „Kul- 
turegylet“-ului șl-a marcată liniile sale 
oulturale, între hotarâle cărora elfi se 
luptă cu șoolele și instituțiile oulturale.

„Kulturegylet“-ulfi dă ajutore bise
ricesc! și șoolustiee: la câte-ună preotă 

romano-oatolică din Făgărașfi, Ciuofi, 
Hunedâra, Bistriță-Năsâudă, Sibiiu, Trei- 
soaune, Turda-Arieșă; la 6 șoole roma- 
no-catoliee, la 7 preoți reformați și la 
26 șcâle reformate; la 3 șoole unitare, 
biserioei augustine din Brașovfi, bise- 
ricei israelite din Clușiu și la școle gr. cat. 
și gr. or. românesd dm Ciucti.

Are propriele sale șcâle: în Arany- 
kut, Blașiu, Șebișelfi, Ighiu, NagyZiom- 
bor, Magyoro Kereki și Vamos Udvar- 
hely. Cu totulfi 8.

Are propriile sale kisdedovurl: în 
Vințulă de josfi, Bistriță, Bărăbanță, 
Brașovfi (2), Deva, Făgărașfi, PetroșenI, 
Sighișora, Orăștie, Ordog-k it și Huedinfi.

Are asile: în Alpest, Baoiu, Biirkos, 
FelsS Szâlâspatak, Har, Lazsad și G-yala.

Susține internate: in Blașiu, Sebe- 
șelfi, Deva — îndreptândfi acâstă activi 
tate și în alte părți.

Ajutoreză șcâle sărace: în Bolya, 
Șeioa mare și Sibiiu. Dă premii din fun
dațiile „Gyertyăuflyw și „Nemen“. Susține 
învățători: în Geoagiulfi de josă, Haro 
și Nagy-Kapold. Susține orfelinată: în 
Aiudfi.

Are biblioteol: în Apața, Blașiu, 
Huedinfi, Belhorfi, Bistriță, Bodola Nyen, 
Brașovfi (2), Bradfi, Burko-i, Cernatu-Să- 
celeloră, CiuoăSt.-Georgiu-Bânk, Deva, 
Aiudu-de-susCi, FelsO-Szovâth, Gernesigă, 
Gyergyo-Bekâs, Halinagiu, Horgospatak, 
Șebișelfi, Cohalmă, Koszvenyes-Remete, 
Cetatea de baltă, Lozsâd, Nimigia ma
ghiară, Murășfi-Bogata, Murâșă St. Be- 
nedicfi, Mediașă, Mooiu, Nagy Sajâ, Șeiua- 
mare, Sibiiu, Tirimia-mare, Brata română, 
Năsâudo, Pipă, Rodna-vechiă, Săoădate, 
Sas Sebeșfi, Cehulfi Siivaniei, (Roșia de 
munte, Veos, Vizocna și Zizinfi. Cu to
tulfi 45 de biblioteci.

Acâsta este activitatea „Kulturegy- 
let“-ului. E de însemnată, că aoestă reu
niune purii de maghiarisare îșl îndreptă 
privirile și ghiarele mai alesă în părțile 
și localitățile locuite de români, față ou 
ale cărei atentate la limbă și naționali
tate, noi Românii forte puțină resistență 
opunemu — mai bine cflsl1 nimioil.

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

Zo8a căfră tinerime.
O vorbire ținută la Reuniunea studenților^ 

francesi în diua de Rosalii.

Regretabilă, der amă ajunsă și eu 
la vârsta, când omului îi pare râu, oă 
nu mai e tînărfi, și când îlfi pună pe 
gânduri tinerii, cari resarfi în urma lui. 
Ei judecă, ei ne continuă pe noi. Vădfi, 
că în ei se nasce viitorulă și une-orl cu 
temere mă gândeseti: âre ce vorfi de- 
lătura ei, ce voră conserva din noi? și 
din luorările nâstre, ce bo va alege în 
manile lord ? Căci lucrările nâstre nu 
potă fi durabile decâtă prin ei și nu
mai atunci ele nu disparfi, decă ei le 
primescă, înmultindu-le și @ferșindu-le. 
Din causa acesta urmăresofi eu cu atâta 
interesă ideile tinerimei, citindfi (fia
rele oele mai bune și revistele. ’Ml dau 
silința a cunâsce spiritulfi vivincătoră alfi 
șoolelorfi nostre superiore; doresoă a sci, 
încătrâu mergeți D-vâstrâ: inteligența și 
voința viitorului.

Dâr îatr’asta, domnilorfi, e și ceva 

egoismfi, pe oare eu nu’lă ascundă. In 
unele privințe sunt ca munoitorulă, 
oare șl gată casa, unde vre sâ-șl petrecă 
(jilele bâtrânețelorfi, și apoi e neliniș
tita : âre ce timpfi va fi mai târtjiu ? 
Ore plâia nu va face strioăoiunl păreți- 
lorfi? Ore ventulă de mecjă nâpte nu va 
rupe coperișulfi ? Și mai pe susfi de tâte, 
âre destul de solid sunt edificați păreții, 
ca să pâtă înfrunta furtunile ; n’a făcută 
âre cruțare în materialulă suficientă și 
în timpulfi grelei munci? Der într’ade- 
vârfi, față ou seoululă viitoră, luoreză in 
mine mai multă curiositatea, decâtă îm
potrivirea, mai multă simpatia caldă, 
decâtă nedumerirea personală. Și apoi 
să pieră și eu și întrâgă generația mea, 
decă nu suntemă buni de altceva, de- 
câtil de-a umple o grâpă, ori de-a ajuta 
pe aceia, cari revnesefi după lumină.

Domnii mei, mereu audfi cjiceHdu-se, 
că positivismulă trage de mârte, oă na- 
turalismulă a murită, că soiința s’ar afla 
la sfirșitulă acelui punctă de vedere alfi 
păcei morale și a fericirei omenesol, oe 
u promisă. Credo, că D-vâstră scițl. că 
aici prin minte nu-mi trece a deslega 

grelele probleme ale acestoră oestiunl. 
Eu nu sunt deoâtfi unfi omă neînvâ- 
țatfi, n’am nici o autoritate, oa sS potă 
vorbi în numele soiinței și a filosofici. 
Eu, dâoă-ml oonoedețl, nu sunt de
oâtfi unfi simplu romancieră, oare a aflată 
una și alta și a cărui întregă oompetență 
stă în aceea, că a privită multă și a lu- 
oratiî multă. Eu așaderă, numai ca mar
toră outeză a Vă spune, că oe a fostă, 
adecă ce a voită să fiă generația mea, 
âmenii de acum 50 de ani, pe oarl ge
nerația D-vostrâ in ourendfi o să-i pri- 
vescă dreptă străbuni.

La ultima esposițiă de pe Câmpulă 
Marte m’au surprinsă fârte multă deo
sebitele chipuri ale oreațiunilorn. Se tjioe, 
că aoolo se potă vede pururea aoeleașl 
picturi. Asta e greșelă. Evoluția, oe-i 
dreptfi, este lină, der totuși câtă de mare 
este ea asemânându-o ou oelelalte espo- 
siții. Eu îmi aduoă încă fârte bine 
aminte de esposițiile academioe și roman
tice din 1863; atunol încă nu triumfa 
ptein air. Cu cinclsprecjeoe ani mai târ- 
cjiu însă, când deja Manet triumfase, am 
vâjutu alte esposiții, unde strălucia pre

tutindeni lumina sârelui curată. Aprâpe 
pe tâte părțile pătrunse lumina, se vedea 
tendința spre adevârfi și fiăoare oadru 
era, ca o terestră liberă, scăldată în stră
lucire și desohisă spre natură. Și ap.nm 
după 15 ani, ârășl am observată, că pe 
lumina tineră a tablourilorfi înoepe să 
planeze o negură mistică; âmenii tindă 
înoă și aoum după piotura luminâsă, dâr 
deja adevârulă începe sâ se desfigureze, 
figurile se întindă și caracterele și mania 
noutății răpesce eră pe artiști în impe- 
riulă visurilorfi.

Generația mea, după aoei mari stră
buni cărorti noi nu le amă fostă deoâtfi 
oontinuatorl, s’a nisuitfi a deschide fe
restrele spre natură: a vedd totă și a 
spune totă. In tendința acâsta, fiă ohiar 
și inoonscientfi, totdeuna s’a manifestată 
filosofia positivă, luptele lungi ale soiin- 
țeloră analitioe și praotioe. Totdeuna noi 
amfi jurată pe soiință, oare ne înoun- 
giurase de tâte părțile; din ea amfi 
trăită sorbindă aerulti epooei. Aoum potă 
mărturisi, oă eu am fostă ună revolu
ționara, înceroâudfi a duce în lumea li
terature; 8istemulfi riguroșii științificii.


