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Nr. 116. Brașovii, Sâmbătă, 29 Mai (10 Iunie) 1893.

O sdrobâiore acusatiune.
BrașovO, 28 Mai v.

înainte cu dâuâ săptămâni 
(Jiarulu „La Republique Franșaise" 
revenindu asupra campaniei ma- 
ghiarisării cu ori-ce preță, purtată 
de guvernulă ungurescu în contra 
naționalitățiloră nemaghiare din 
Transilvania și Țera ungurescă, a 
criticată, precum scimă, într’unu 
articula scrisă de domnulă Felix 
Leseur, fârte aspru, der în modă 
obiectivă și leală, procederea po- 
liticianiloră unguri, și tendințele 
loră vrășmășesci manifestate din 
nou în proiectulă de lege pentru 
regularea salariiloru învățătoresci.

Piarulă francesă arată cum 
acești politician! unguri au pără
sită cu totulă cărarea conciliantă, 
ce li-o indicase Deak, în anii 
1867—1869, ca singurulă mijlocă 
de-a ausțiue pacea interiără între 
poporele diferite ale acestui stată.

Intre altele reamintesce, „Re
publica francesă" cunoscuta scri- 
sore a lui Deak cătră cțiaristulă 
contele Bethlen dela 1869, în care 
își esprimase dorința ca Românii 
să nu se abțină dela alegeri, 4’* 
cendu: „Patria are lipsă de pace 
și totă ce ne mai rămâne a face, 
trebue se facemu sine ira et studio 
într’ună spirită frățescă, într’o în
țelegere perfectă cu toți cetățenii 
țării“; reamintesce și declarația 
aceea a lui Deak, în care 4i°e; 
că „chiar de ară fi esagerate pre- 
tensiunile naționalitățiloră, chiar 
de ară fi resultatulă unoră preju- 
diții, Maghiarii trebue se se fe- 
rescă de-a vătăma aceste prejudiții 
în nisce împrejurări când acesta 
nu-o pretinde rațiunea de statu... 
căci trebue se se străduiescă a 
face ca instituțiunile patriei să le 
fia scumpe diferiteloră naționali
tăți, de a face, ca să se semțăbine 
în acâstă patriă."

Aceste consilii înțelepte, — 
adauge foia francesă — n’au fost 
ascultate, ci desconsiderândă aver

tismentele profetice ale lui Deak, 
Maghiarii au luată măsuri brutale 
pentru a impune idiomulă loră.... 
Ear ca dovadă nouă citeză pro
iectulă de lege privitoră la sala-, 
riile învățătoriloră cu tendințele, 
lui dușmane înstrucțiunei națio- 
nale-confesionale române și slave.

Acuma vine făia guvernamen
tală, ce apare în Pesta în limba 
francesă, „Revue d’Orient", și face 
în numărulă său dela 4 Iunie n 
zadarnice sforțări de a combate 
și a restrânge argumentele puter
nice ale „Republicai francese". In ce 
privesce tratarea învățătoriloră con
fesionali și a susțiitoriloră loră în 
noua lege, încercă oficioaulă un
gurii dela numita făiă a desvino- 
văți pe politicii unguri dela putere, 
susțiindă că n’au voită să impună 
ună minimum prea mare ca sa- 
laru; că ministrulă Csaky a ame
nințată chiar cu de misiunea sa, 
spre a împiedeca dă minimulă să 
se urce la 400 florini; că Csaky 
și-a esplicată acestă purtare așa, 
că n’a voită ca prin ridicarea ci
frei la 400 florini 75, de procente 
ale șcăleloru întreținute de con
fesiuni să fiă constrînse a solicita 
ajutoră dela stată; că ingerința 
ce voesce statulă să-o eserceze 
față cu scolele, cari suntă cons
trînse a cere ajutoră dela elă, se 
reduce numai la aceea, că guver- 
nulă își reservă aprobarea numi- 
rei învățătoriloră confesionali la 
aceste scăle — și în fine că 
numai în casă de delicte politice 
Învățătorii scăleloră subvenționate 
de stată voră fi judecați de tri
bunalele administrative.

„Revue d’Orient" citeză apoi 
diavolesculă amendamente prin 
care se esplică: ce acte suntă a se 
considera ca contrare intereseloră 
statului și esclamă: „Este evidentă, 
că acesta lege nu păte gena, de- 
câtă pe aceia, cari refusă de-a se 
conforma ideiei de stată ma
ghiară “.

D-lă Leseur dela „Republica

francesă“ păte va sta ună mo
menta pe gânduri, că ce va să 
4ică acesta „ideă de stată" căci 
în Francia de pildă păte fi vorba 
de ună stată francesă și de inte
rese de stat francese, der nu de-o ideă 
de statu francesă. Aici la noi îns ă, în 
statulă ungară, tote trebue să se 
conformeze nu adevărateloră esi- 
gențe și interese ale statului, ci 
unei „idei" ce s’a încuibată în 
creerii politiciloră și legislatori- 
loră maghiari.

Acestă „ideiă" a făcută pe mi
nistrulă de instrucțiune Csaky să 
susțină cu totă adinsulă de-ocam- 
dată minimulă de 300 fl. der nu 
in interesulă școleloră confesio
nale, cum a pretextată elă, ci pen
tru că statulă n’ar fi avută încă 
acuma mijldcele, de a da subsidii 
celoră 75 de procente dintre șed- 
lele confesionale, ce ară fi fostă 
constrînse a-le cere în casă când 
minimulă s’ar fi urcată la 400 fl.

Acestă „ideă" a dată nascere 
poftei guvernului de a se ingera 
în afacerile șcăleloră confesionale 
ajutorate din visteria statului și 
d’așl „reserva" aprobarea numirei 
învățătoriloră la aceste șcăle.

Acestă „ideă" în fine a dată 
nascere monstruosului amenda- 
mentă privitoră la delictele poli
tice, care pune esistența șcăleloră 
năstre în adevăratulă înțelesă ală 
cuvântului la discrețiunea puterei 
arbitrare a guvernanțiloră.

F6ia guvernului ungurescă 
„Revue d’Orient" ne spune cu-o 
naivitate suprin4©t6re în ce consistă 
acea „ideă" a politicianiloră un
guri flicendă: „mărturisimă francă 
că idealulă nostru e unitatea na
țională a Ungariei".

„Idea din cestiune este der 
ună „ideală" despre care însăși 
„Revue d’Orient" 4ice: „scimă că 
elă este departe de noi și pdte 
va fi imposibilă de a’lă realisa 
vre-odată".

Der cei cu „idea" și cu „idea
lulă “ suntă la putere și ei se credă 

în dreptă, pe temeiulu preponde- 
ranței loră politice și a unei sta
tistice falsificate etnografice, a 
sforța realisarea imposibilului 
ideală ală unității naționale ma
ghiare.

Espedientulă este limba ma
ghiară, ca limbă oficială a sta
tului. Limba oficială, 4ice organulă 
guvernului din Pesta, trebue să 
se propage în tote colțurile Un
gariei, toți cetățenii instruițl să 
se pătă înțelege în acestă limbă; 
nu voimă ca Ungaria să fiă tur- 
nulă lui Babelă.

iGtă deră că 4iarulă „Republi
que francaise" a nimerită cuiulă 
în capă, când a susținută, că Ma
ghiarii iau măsurile cele mai bru
tale, spre a impune idiomulu, lorii.

Pretecstulă, sub care Maghiarii 
o facă acesta, fiă „idea de stată* 
fiă „lățirea limbei oficiale a sta
tului", este indiferentă pentru ca- 
racterisarea faptului loră, care 
este și rămâne în celă mai mare 
gradă violătoră, nedreptă și des
potică.

Legea de naționalitate dela 
1868, pe care o învâcă „Republica 
francesă" n’avea nici ună înțelesă, 
decă nu ar fi fostă adusă tocmai 
spre a stabili marginile, pănă unde 
are să se estindă influința limbei ofi
ciale a statului.

Cei cu „idea" și cu „idealulă" 
maghiarisării însă nu voră să cu- 
născă margini — aibă der atunci 
celă puțină bunulă simță atăce față 
cu nisce acusațiun! atâtă de sdro- 
bitore, ca aceea ce li-o face „Râ- 
publique francaise" în numele li
bertății popăreloră.

Secretele diplomației.
In editura Ollendorf din Pa

rish, a apărută de curendă o bro
șură fârte importantă, scrisă de li- 
teratulă rusă Nicolae No to viei, 
broșură, care a făcută mare sen- 
sațiă în pressa europenă pentru 
cuprinsulă ei de-ună interesă ne-

FOILETONULU „GAZ TRANS."

ESCURSIUNE
pe munții Țerei Bârsei și ai Făgărașului 

de
loaxL-a Turcu.

I. Buceciulii cu verfulu „LA OMÎP, 
înălțime de 2508 metri. Munți stâncoși.

(Fine.)

Era pe la 8 ore dimineța, când au 
sosita, sici „La Oină", membrii socie
tății carpatine. Noi, dându-ne josft de 
pe oolță — ou mai mare greutate, ca 
cum ne-amă suită, — dimpreună cu soții 
noștri amă salutată pe cei sosiți. Mai 
totă de-odată sosiră și vre-o trei domni 
din Sinaia, cari între altele ni-au cetită 
din diareic române, ce le aduseră ou ei, 
soirile cele mai prdspete despre însem
natele evenimente, oe tocmai atunol în
cepuseră a se petreoe în Bulgaria, cu 
detronarea prinoipelui Alexandru de Bat
tenberg,

Șirele luoia blândă, aerulă era cu

rată și se putea bine vede jură împre
jură. Advocatulă Pușoariu adusese cu 
sine ună ochiană de o oonstruoțiune mai 
perfeotă, oare era grosă ca brațulă unui 
omă mare și se desfăoea în lungime de 
peste ună metru. Cu aoestă oohiană, oe 
l’amă aședată în mai multe puncte ale 
podeiului, unde eramă, ne-amă uitată 
cu de-amâruntulă în tite părțile. Era 
tocmai tinopulă secerișului în comunele 
de'pe lângă Bârsa. Se putea distinge 
forte bine pe teritoriulă comunei Zer- 
neștl, Tohană și Vuloană, cum arunoau 
țăranii din clăi snopii în cară, și cum 
mânau pe căile de hotară cu carâle în
cărcate.

Munții din împrejurime spre ostă 
se vedeau numai așa oa și nisce mici 
coline. Se vedea prea frumosă întinsulă 
șesă ală țârei Bârsei, cu tote comunele 
aflătore pe elă, și partea ostică de oătră 
Făgărașă a țârei Oltului. Iodreptândă 
ochianulă spre comuna ZerneștI, pu- 
teamă prea bine deosebi ohiar și unele 
edificii, așa d. e. biserica, șoola, oasa 
oomunală și fabrioa de hârtiă de acolo, 

ba ce este mai multă, la edifioiulă ca
sei comunale se vedea prea bine întregă 
frontulă și se puteau distinge și ferestrile 
din mijlooă din etagiu, cari erau atunci 
deschise.

Oa nisce înguste linii argintii, trase 
în cotituri mai lungi, se vedea prea fru
mosă și Bârsa și Turculă, cari ou apa 
loră cristalină udă pietrâsele ținuturi din 
prejurulă loră.

Totă în 25 Augustă 1886. o altă 
societate, totă membri de ai societății 
oarpatine, la carea s’au asociată și câte
va dame, au eșită dela ZerneștI prin 
muntele Vlădușca, pe Peatra Craiului la 
Piramidă (cota 2241 m.) Amă îndreptată 
cohianulă și în aoea direcțiune sâ ve- 
demă pe oei oarl au mersă la Peatra 
Craiului, însâ deși se vedea susă pira
mida, totuși omeni acolo, seu suindă pe 
Peatră, din causa îndepărtărei oelei mari, 
nu puturămă distinge.

Dincolo peste Peatra Craiului se 
vedeau înălțindu-se falnioă munții Fă
gărașului, cari ohiar și de aici dela 
„Omu-*, în unele piscuri se păreau a fi 

mai înalțl oa acestă verfă ală Buoeciu- 
lui. Se vedeau apoi față de munții Fă
gărașului, spre sudă, spre partea Ro
mâniei, înalții munți: Păpușa, Pecenea- 
gulu și Oticulu dela isvbrele Dâmbo- 
viței.

Ne-amă uitată apoi spre sudă pe 
întinsele câmpii ale României, în cari 
la fârte mari depărtări se zăriau iol- 
oolea străluoindă albele turnuri aoope- 
rite cu tiniohea ale biserioeloră de 
aoolo.

Aoi susă, în apropierea nâstră, spre 
sudă aveamă verfulă Costilei, sub oare 
se află muntele Caraimanulu. La pâlele 
acestuia, josă cătră Prahova, este Si
naia, cu vestita mănăstire de acestă nume 

.și ou mărețulă paiață ală Regelui Ro
mâniei, clădită susă pe valea Peleșului, 
în oodrii și în inima Buoeoiloră, și cu 
alte multe palate admirabilă de frumbse 
și elegaute.

Dela Caraimană mai la drepta este 
verfulă numită Babele, și de aici mai la 
drepta suntă oei doi Jipi: Jipii mari și 
Jipii mici, âr în fața aoestora este apoi 


