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Nr. 122. Brașovîi, Sâmbătă, 5 (17) Iunie 1893.

O ieremiada kultur- 
egy!et-istă.

Brașovu, 4 Iunie v.
Președintele Kulturegylet-ului 

ardelenesc^, contele GravrilQ Beth- 
len, a adresată calele acestea o 
„epistolă deschisă44 cătră Iuliu 
Horvath, redactorulu cjiarului „Ma
gyar Hirlap“. Epistola acesta este 
fârte caracteristică în ieliulă seu 
și nu va fi de prisosă, credemu, 
decă vomu face și cetitoriloru 
noștri cunoscute părerile, ce le 
are președintele „celebrei*4 socie
tăți de maghiarisare ardelenescl 
asupra actualelor^ stări politice 
dela Doi.

Din capulu locului vomu spune, 
că scrisârea contelui Bethlen, în 
întregu cuprinsulu ei, este o iere
miadă din cele mai jalnice. Elă 
găsesce, că mai aleșii în cei trei 
ani din urmă o apatiă periculbsă 
a străbătută în întregii organis- 
mulă luptătoriloru pentru idea de 
statu maghiară și nu găsesce des
tule cuvinte pentru a da espre- 
siune „patrioticeloră44 îngrijiri, ce 
l’au cuprinsă din causa acesta.

Cu dragă inimă îșl reamintesce 
nobilulă conte acele 4*1® fericite, 
când pressa ungurescă era plină 
de înjurături la adresa popdreloru 
nemaghiare din țeră și mai alesă 
la adresa Româniloră, căci de sine 
se înțelege, că în primulu locă 
pe ei a trebuită se-i aibă în ve
dere președintele Kulturegylet-ului 
ardelenescă.

Durere înse, de mii de ori du
rere, că astă4i nu mai este așa ! 
Nobilulă conte s'a convinsă, că 
de când a dispărută din foto- 
liulă ministerială faimosulă „sdro- 
bitoră de naționalități44, Coloman 
Tisza, numerulă corespondențeloră 
și informațiuniloră, ce li-se tri
mită cjiareloru. UDgurescI din pro- 
vinciă, și mai alesă din orașele 
locuite în prepooderanță de na
ționalități, e multă mai mică ca 
înainte.

Inima îi arde de doră, ca se 
mai găsescă câte-ună „sobolă44, 
câte-ună „daco-română44, câte-ună 
„irredentistă44 și alte de acestea; 
resfoiesce prin tote foile, cetesce 
tâte 4iarele, der înzadaru. De când, 
cu ivirea guvernului Szapary, „so
bolii44 par’că ar fi intrată chiar în 
fundul pământului și nobilului conte 
rară ’i se ofere ocasiunea de a-șl 
mai stempera setea delicatei sale 
inimi.

Recunosce și nobilulă conte, 
că fîă-care epocă îșl are ideea sa 
conducătore, cum pentru esemplu 
ar fi la noi în timpulă de față 
cestiuDea politicei bisericesc!. Pe 
lângă tote astea înse, elă nimă
nui nu-i pâte ierta, ca din acâstă 
causă să fiă ignorate „ceștiuni de 
interesă generală pentru țeră44; 
nu pâte ierta mai alesă în epoca 
de față, când „în ținuturile lo
cuite de naționalități, la fiă-care 
pasă observă o gigantică negli- 
gență în ceea ce privesce conso
lidarea ideei de stată maghiară 
și desvoltarea în direcțiă națio
nală44.

Ba ce e mai multă, de când 
cu ivirea guvernului Szapary, vai- 
voda Kulturegylet-iștiloră a dată 
peste „sute și sute de dovedi, că 
ultraiștii naționalitățiloru îșl deș- 
vâltă opera loră de subminare cu 
o devoțiune potențată44; pricina 
răului o găsesce contele Bethlen 
și în împrejurarea, că încă de pe 
timpulă lui Szapary — mulțumită 
„pactărei44, ce o făcea acesta cu 
naționalitățile, — s’au pusă în 
fruntea comitateloră locuite de 
Nemaghiari nisce fîșpani blând! 
ca mieii, cari „nepricependu in- 
tențiunile pactărei44, prin purtarea 
loră „slugarnică în tâte direcțiu
nile,44 dau mână de ajutoră ele- 
menteloră tuibulente și prin acesta 
compromită pe mai marii loră, 
ba chiar și pe guvernă.

In fine a mai observată nobi
lulă conte și aceea, că bărbați, 
„cari în ce privesce direcția loră 

patriotică erau cu totulu nepă
tați44, în cei trei ani din urmă 
s’au lenevită de totă și cu dre- 
care frică cuteză din când în 
când a se mai atinge de câte-o 
cestiune mai delicată privitâre la 
naționalități.

Acesta este starea de adi a 
lucruriloră, privită prin ochelarii 
kulturegyletist-ului Bethlen. Elă 
găsesce, că actualulă ministru de 
interne nu are destulă simță na
țională pentru a îmbunătăți situa- 
țiunea; ba e convinsă, că în lipsa 
acestui sentimentă, elă nici-odată 
nu va corespunde chiămărei sale. 
Face deci apelă la tâtă suflarea 
„patriotică44, ca „să sbiciuescă fără 
cruțare pe toți aceia, cari nu nu
mai nu urmeză o direcțiă patrio
tică, der în măsură mai mare, ori 
mai mică, negligieză chiar promo
varea ideei de stată maghiară44. 
Speră în fine, că și pressa „pa
triotică44 se va reculege și va face, 
ca „compatrioții neconsciențioșl 
să nu-și mai pdtă continua unel
tirile loră liberă și fără nici ună 
controls44.

Mai pe scurtă d18C, pe vaivoda 
Kulturegyletiștiloru ardeleni îlă 
mănâncă pielea și i-ar trebui ună 
frecușă mai aspru. Păcată, că 
„națiunea44 du se milostivesce să-lu 
pună pe elă la cârma statului, că 
atunci apoi sigură, că lucrurile ar 
merge strună.

Der cu ună „patriotă44 așa 
mare, cum este d-lă Gavrilă Beth
len, nu vomă intra în discusiune 
mai amănunțită. In interesulu ade
vărului însă trebue să constatămă, 
că învinuirile la adresa guvernu
lui Weckerle și a antecesorului său 
Szapary, suntă cu totulă neînte
meiate ; căci atâtă unulă, câtă și 
celalaltă, în ce privesce datorința 
loră „patriotică44, întotdeuna au 
fostă la înălțimea chiămărei. Do
vadă legionulă abusuriloră și volni- 
ciiloră, ce se comit dîlnic pe socotela 
poporeloră nemaghiare din țeră; 
dovadă tirănia proverbială, cu care 

suntemă tractați din partea orga- 
neloru guvernului și chiar a aceloră 
fîșpani „blând! ca mieii44, pe car! 
i-amă eredită de pe timpulă cabi
netului Szapary; dovadă în fine co- 
lecțiunea de legi sdrobitâre pentru 
naționalități, ce se aducă și s’au adus 
din partea acestoru două guverne, 
ca și din partea guvernului tiszaist.

Decă nobilulă conte nu este 
mulțumită cu atâta, atunci nu-i 
rămâne, decâtă se ia măciuca. 
Poftescă!...

(IRONICA POLITICA
— 4 (16) Iunie.

Din Budapesta i se anunță (jiarului 
„N. W. Tagblatt44, oă e neîntemeiată 
soirea, oum că între Weckerle și condu
cătorii conservativi ai camerei niagnați- 
loru 8’ar fi făcută ore-oarl înoercărl de 
pactare. Faptă este, cjl0e coresponden
tul fdiei vienese, că ministrulă preșe
dinte Weckerle a declarată din nou și 
de repețite-orl înaintea singuratioiloră 
deputațl din partida sa, că elă rămâne 
pe lângă programa politicei sale bisericesc^ 
și e hotărîtu de a nu ceda, de Var costa 
chiar perderea portofoliului. Tratări se- 
ridse in privința acesta se facă în tim
pulă de față numai la Roma. Cardinalulă 
Vaszary se silesoe s6 înduplece Curia 
romana pentru aflarea unui modus vivendi, 
care să facă posibilă pornirea episco- 
piloră catoliol pe-o cale mai paclnică. 
De-altmintrelea e forte caracteristică, 
adauge corespondentulă fdiei vienese, 
oă episcopii precum de obște e cudos- 
outu în cercurile competente, mai alesă 
în lunile din urmă au începută a se arăta 
multă mai pacinicu, decâtu mirenii.*

„Eoho de Parisăw publioă o con
vorbire, ce a avut’o ună oolaboratoră ală 
său cu generarulă Fabre, din incidentulă 
călătoriei la Roma și a primirei de cătră 
regele Umberto. In convorbirea acesta 
generalulă a dată espresiă convingerei 
sale, oă tripla alianță nu va mai dura 
multă, fiindcă în straturile poporului ita
liană iesă la ivălă curente puternice 
oontra ei.

FOILETONULU „GAZ TRANS.44

Codriîin iu poesia poporala români
(Studiu literară').

(Fine.)

Iubirea nemărginită a Românului 
față de natură și oodrulă verde, să ma- 
nifesteză în oele mai multe poesii ale 
sale și prin împrejurarea, că mai tdte 
poesiile sale vesele și-le ’noepe cu „Frunză 
verde“, spre es.

Fruncjă verde de susaiu
De-ar veni luna lui Maiu.

Seu:
Fruntjă verde de bujoră, 
Nu stă masa’ntr’ună picioră, 
Nici lumea diutr’ună feoioră. 
Masa stă’n patru pioidre, 
Mai suntă voinici pe sub s6re.

Său:
Frondă verde de măiiuă, 
Mariuțo, oe ai în senă?!
—- Amă bădiță doi bujori

Spălațl ou rouă din 4orI
Să i vecjl bade și să mori.

De multe ori elă nici nu indioă 
florea, a cărei frunză o oiteză. Spre 
pildă:

Fruncjă verde, nu potă spune, 
Vedeți omenr, ce minune?
Două flori într’o grădină
Amendouă’ntr’o tulpină:
Una mie fdrte’ml place,
Ceealaltă rnortea 'ml face.

Poesiile sale triste ÎDsă Românulă 
multe nu și le mai începe ou „Fruncjă 
verde44 de flori vesele, în credința sa, 
ci ou „Frumjă verde44 de flori jalnioe. 
Spre esemplu:

Frundă verde rosmărină
Rău ’i de băeată streină.

Seu și fără „Fruncjă verde44. Spre 
esemplu :

Rosmărină roșu’nflorită
Ou crengile la pămentă,
Multă mă mustră și mă’ntrebă;
De ce portă cămașe negră?
— Las’ s’o portă o’așa mi-e dragă, 
Las’ s’o portă și să jeiesoă, 
Ce-am perdută nu mai găsescă,

C’am perdută ună mare bine,
Pe bădița d’ângă mine.

Afară de căușele indicate mai susă, iu
birea Românului față de codru ’șl are și 
unele cause politice și sociale.

Românii adeoă, cu sute de ani mai 
’nainte au avută să îndure multe năvă
liri pustiitore de popore sălbatice, oa: 
Avarii, Hunii, Ungurii, Tătarii, Turcii 
ș. a. In astfelă de vremuri de restriște, 
ei se vedeau necesitați de-a se retrage 
în codrii pentru a se adăposti oontra ace
loră roiuri ootropitdre de jefuitori. In 
codrii rămâneau ei apoi pănă trecea fur
tuna drdeloră barbare.

Codrii așaderă, erau pentru ei, ca și 
nisce scuturi, oarl îi apărau oontra nă- 
vălitoriloră și ca și nisoe adăposturi, 
cari le păstrau datinele și obiceiurile 
loră, spre a nu fi nimicite de furioșii 
loră dușmani.

Naturală deci, că Românii, dotați 
dela fire ou simță de recunosoință și iu
bire, trebuiau să iubesoă codrulă.

Afară de acesta, ohiar în timpurile 
mai nouă, Turcii și Fauarioții câștigară 

domnia peste Țările Române dela Du
năre și începură, să persecute și să aau- 
presoă pe Români și să deBOonsidere 
scumpa loră lege. In urma acestora mulțl 
dintre Români, âmenl mai ouragioșl și 
mai resoluțl, văcjendă, că pe oale paol- 
nioă nu-șl potă apăra legea și viața loră, 
apuoară er oalea oodriloră, unde găseau 
mângăere și de unde se luptau ou ini- 
micii loră și înoeroau să apere poporulă 
rămasă pradă impilăriloră nelegiuite ale 
Ciocoiloră streini.

Pe aoeștl Români, i-a numită po
porulă, în dragostea sa față de ei, „Voi- 
Diol44, seu mai alesă „Haiduol44, și despre 
ei suntă multe oânteoe în poporă.

Din aoeste cântece (poesii) putemă 
vede forte lămurită, oă vieța Haiducului 
era strînsă legată de oodru. In codru 
duceau Haiducii, primăvara, văra și 
tâmna, o viăță de voinici, fârte roman
țios, oum se (ji°e spre es. în ver
surile :

Sub pâlc de codru verde 
O zare de fooă se vede,


