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Propaganda naționalista și 
Maghiarii.

Brasovu, 21 Iulie st. v.
Se plângu cei dela putere asu

pra „propagandei naționaliste", care 
ofere unu spectaculn atâtu de „în
tristătorii" și face asupră-le o „im- 
presiune deprimătbre".

Piarulâ devotată guvernului un
gurenii „Neues Pester Journal" se 
lace ecoulu acestorfi lamentări și 
varsă în numerulfi seu dela 1 Au
gustă a. c. lacrime de crocodilii din 
causa „pustiirei regretabile", ce ar 
fi produs’o propaganda naționalistă 
mai alesă în șirurile junimei.

„Bărbați tineri și talentațl" — 
scrie numita foiă — „cari se pună în 
serviciulă fanatismului națională, 
suntă așa cjicendii perduțl pentru 
viața publică a țerii, pentru intere
sele practice ale societății, ba chiar 
pentru familiile loru. Ei alergă după 
fante me, ce nu se potă ajunge nici 
odată... Propaganda naționalistă ne
fructiferă și fără prospecte între Ro
mâni și în parte și între Slovacii 
din Ungaria nordică, îngreuneză nu
mai desvoltarea sănătbsă a acestoră 
popore, mai alesă pentru că este 
identică cu-o risipire însemnată a 
puteriloră spirituale"....

Foia ungurescă scrisă în limba 
germană, vorbesce pentru publiculă 
celă mare din afară în tonulu acesta 
de compătimire și este așa de naivă 
a crede, că vorbele ei mai potă 
prinde atunci, când suntă încă așa 
de prospete în memoria tuturoru 
faptele selbaticiloră din Turda și 
procederea cea mai nouă despotică 
a guvernului ungurescă față cu drep- 
tulu de întrunire ală Slovaciloră 
în afacerea festivitățiloră pentru 
Kollar.

Ar mai ave ună înțelesu 6re- 
care ca Maghiarii se se plângă în 
contra propagandei naționaliste din
tre Români și Slovaci, decă ară pute 
produce măcară câteva fapte de în
semnătate, din care se se pbtă vede, 

că au avută și au bunăvoința de a 
fi drepți și echitabili față cu aceste 
popbre conlocuitbre.

Nu potă înse produce unu sin
gură faptă de natura acesta, pre 
când cronica înșiră nenumărate fapte, 
cari dovedescu contrariulă, dove- 
descă urași dușmanele intențiunl de 
care suntă conduși cei dela putere, 
față cu națiunile nemaghiare, des- 
potismulă crudă și scopulu scelerată 
ce’lă urmărescă în paguba desvol- 
tării loru paclnice, a libertății și 
a dreptului loră de esistență.

Propaganda naționalistă dintre 
Români și Slovaci cum se presentă 
ea acji, nu este, decâtă o legitimă 
apărare în contra propagandei de 
esterminare maghiare, ea nu este, 
decâtă reacțiunea sănătdsă în con
tra încercăriloră măiestrite ale for
ței brutale de-a sugruma viața loră 
națională.

Acesta ar trebui se-o recunbscă 
odată fbia ungurescă și se plângă 
înainte de tbte pe bărbații tineri și 
talentațl maghiari, cari se pună în 
serviciulă acelui fanatismu națională 
turbată, ce bântuie acum de ună 
pătrară de vâcă statulă ungară și 
care, prin nemulțumirea și mâhnirea 
adâncă ce-o produce, amenință se 
sguduie din temelii interesele lui de 
vieță.

Nu propaganda naționalistă ro
mână serbeză ac|i „orgriV^0 ea bste 
care „propagă ura națională", cum 
pretinde „N. P. Journal". Orgiile și 
ura națională îșl au cuibulă între 
fanaticii ca cei din Turda. Aici vi 
se deschide, domniloru dela putere, 
ună teremă vastă de-a lucra în in- 
teresulă păcii interne și a consoli
dării statului! Aici, în sterpirea 
acestui primejdiosă fanatismă, se ve 
vedemă la lucru, decă susțineți, că 
sunteți cetățeni înțelepți!

ț)ice „N. P. Journal", că o da- 
toriă de onbre a cetățeniloră înțe
lepți din sînulu națioualitățiloră ar 
fi, de a respinge atacurile nedrepte 
ale conaționaliloră loră în contra 

statului ungurescă, de-a rectifica pă
rerile neadeverate ce s’au răspândită 
seu mai bine de a reduce esa- 
gerările oribile la adevărata loru va- 
lore.

Ei bine, de ce atâta ostenelă 
zadarnică pentru a faoe să apară în- 
tr’o lumină favorabilă o causă ne- 
dreptă? De ce nu recunbscețl odată 
clară și sinceră, ceea ce vede și re- 
cunbsce ac|i tbtă lumea? De ce nu 
formulați sfatulă fariseiescă de mai 
susă, îndreptându’lă la adevărata 
adresă, așa:

O datoriă de onbre a cetățeni
loră înțelepți din sînulă națiunei 
maghiare, ar fi, de-a respinge ata
curile nedrepte ale conaționaliloră 
loră în contra națiunii oră nemaghiare, 
de-a rectifica părerile neadevărate, 
ce s’au răspândită asupra loră seu, 
mai bine cjisă, de a reduce esageră- 
rile oribile la adevărata loră valore!

Așa să vorbiți, decă voițl să 
nimiciți isvorulă patimeloră și inimi- 
cițiiloră, ală căroru efectă neîncun- 
giurabilă: nemulțumirea și mâhni
rea generală, vă însuflă atâtea în
grijiri!

Nu în contra statului, ci în con
tra sistemului nedreptă de guver
nare, în contră nenorocitei politice 
de maghiarisare, în contra despotis
mului și a violențeloru nesfârșite ale 
celoră dela putere, se îndreptă acea 
nemulțumire. De aceea decă în se- 
riosă voițl să-i puneți capătă, faceți 
să înceteze mai întâiu politica fatală, 
care a dată nascere sălbătăciiloră 
dela Turda și care amenință a com
promite chiar viitorulă statului!

Voci asupra Conferenței.
E interesantă cum privia situa- 

țiunea dela noi corespondentulu din 
Pesta ală clarului „Kolnische 
Zeitung" încă în fiiua, când avea 
să se întrunescă conferența din Si- 
biiu. Etă ce scrie elă cu data de 23 
Iulie:

Conferența Româniloră, ce s’a ținută 

ac|I în Sibiiu, ooupă întrâga pressă și oer- 
ourile oompetente politioe .în diferite ohi- 
purl, Șovinismulă de aici condamna de o 
parte mișcarea, oa trădare de patriă pe 
față, și pretinde contra-măsurl din cele mai 
aspre, pe oând de altă parte trăeece în în
chipuirea, că ună numără oreoare de „agi
tatori numai din ambițiune, eeu din cause 
materiale Demărturisite, s’au pusă în fruntea 
unei mișcări, care n’ar ave rădăcini adânci 
în păturile poporațiunei române. Insă poli
ticii ougetătorl, cari ounosoă împrejurările, 
vădă semne multă mai seriose în ourentulă 
puternică, oare predomină de faptă națio
nalitatea cea mai numărosă după Maghiari 
și care se pâte caraoterisa pe sourtă, ca 
o resistență energică în contra oreațiunei 
unui stată curată maghiară, oa o hotărîtă 
apărare a autonomiei naționale.

Asupra oportunității înoeroării făcute 
in anulă trecută, oare acum este urmărită 
judeoătore8ce de procuroră, încercare de-a 
supune monarchului într’ună Memoranda 
gravatninele Româniloră din Ungaria prin- 
tr’o deputațiă en masse, părerile au fostă 
diferite dela începută și între personalită
țile oonducătâre ale Româniloră. Și numai 
printr’o sohimbare îu compunerea comite
tului centrală, ce b’u întâmplată, cum se 
4'oe, prin surprindere și la oare oonducă- 
torii de mai ’nainte au fostă delăturațr, 
seu, fiindă în minoritate, s’au retrasă ei 
înșiși, numai prin acesta s’a putută ajunge 
luorulă la aoea nesuocesă întreprin dere. Dâr 
după perseoutarea oeloră oe au inițiată și 
au faoută parte din deputațiă, care (perse
cutare) mai întâiu n’a fostă inaugurată de 
proouroră, oi de Booietatea maghiară, tâte 
oercurile culte române s’au declarata soli
dare în aoâstă causă, oare prin broșurele 
junimei universitare maghiare și române, 
a fostă purtată înaintea forului opiniunei 
publice neorientate a întregei Europe și a 
fostă astfela mai multă înăsprită.

Raportulă Comitetului eseoutivă asu
pra decursului afacerei Memoriului, se pre
vede dâr, că se va lua la ounosoință de 
Oonferență într’ună sensă cam unauimă. 
Conaționalii sosiți din regatulă României 
în numără mare, nu voră lua parte, firesce, 
ia consultările oficiale, și din causă, ca sâ 
nu provoce o eventuală espulsare prin vă-

FOILETONULU „GAZ TRAN8.“

Biografii autentice.
Din inoidentulă desvălirii monumentu

lui din Buda, foile maghiare au resuscitată 
o mulțime de detailurl din nefericita epocă 
de învrăjbire 1848

In lumină maghiară apară honvezii 
nisoe semitei, plini de eroismă, tari la ca- 
raoteră, nobili față de dușmanii învinși, și 
se înțelege, toți Maghiari de origine, ma- 
oar’oă multă sâDge de ală naționalităților^ 
s’a vărsată pentru libertatea maghiară în 
acea vreme, oând oapetele erau tulburate, 
de nu soiau de cine să asoulte, lângă care 
steagă să Be alăture.

Din contră, omenii împăratului erau 
fricoși, caraotere slabe, hiene oa învingă
tori, seu celă puțină trădători de patriă. 
Despre generalulă Hentzi, eroioulă apără- 
toră din Buda, nu potă cfioe> oă a fostă 
poltronă ori hienă, dâr au desooperită, că 
a fostă Maghiară și ca atare trădătoră, 
care și-a ridioată brațulă contra patriei 
sale.

Așa demustră în „B. Hiriap" dela 21 
Maiu a. o. ună Dr. Korony Arpâd, că Hentzi 
a fostă maghiară, fiindcă s’a născută în 
Dobrițiuă și spre adeverirea acestei împre- 
giurărl se provocă la celebrulă lexioonă 
biografioă ală lui Wurzbach, a cărui au
tenticitate o pune mai pe susă de tâte. 
Ecă ce <jiQe d-Iă Koronyi:

„Nu va fi superflu a spune câteva date 
autentice despre apărătorulă oetății. Hentzi 
afirmă despre sine, oă e de nascere Helve- 
țiană, măoară că numai de origine e din 
Helveția și s’a năsoută la Dobriț'nă. Isvo- 
rulă ceti mai autenticii pentru aoâsta e opulă 
lui Wurzbach, care și a scosă datele din 
isvorele cele mai autentice. Titlulă opului 
său e: „Biographisches Lexicon des Kai- 
serth. Oesterreioh etc. mit Unterstutzung 
des Autors durch die kais. Akademie der 
Wiessenschi ften". Lexiconulă biografioă ală 
imperiului austriacă etc. Ou spriginirea au
torului prin Academia o. de soiințe), Auto- 
rulă și a culesă datele din isvore destulu de 
autentice.*

După repețita oonstatare a autentici
tății opului, scote din elă... ce? Oă Hentzi 

a fo^tă Maghiară ? Ba nu, der că Hentzi 
s’a născută în Dobrițină. Oă prin urmare 
a fostă Maghiară, se înțelege de sine. (După 
logioa „națională11).

In punctulă acesta nu ne pâte fi pro
blema de a ne disputa ou nimeni. Maghia
rii suntă aoi neaooesibill pentru adevără, și 
scriitorului acestoră șire, oare în convor
bire ou vr’ună Maghiară spunea, oă e Ro
mână, de nenumărate ori ’i s’a „demna- 
trată* oontvariulă, că adecă e Maghiară, 
fiindcă s’a năsoută în Ungaria. „D’apoi oă 
nici nu ouDosoeamă limba vâstră o gră
madă de ani!" — „Asta nu faoe nimica, 
pentru aceea totuși ești Maghiară* — „Mit 
der Dummheit Icămpfen Gotter selbst ver- 
gebensa.*')

0uDO8că și eu oele 60 de tomuri ale 
lexioonului lui Wurzbăch și am admirată 
nu odată diligința estra ordinară de 35 de 
ani, ou care autorulă și-a culesă datele 
pentru oele 24,000 de biografii de-ale bărba- 
țiloră, cari au trăită și muncită în monar-

*) Schiller, „die Jungfrau von Orleans,, 
III. 6.

chia nâstră dela 1750 încâoe. Inter paren- 
tliesim fiă (fisă, am frunzărită multă prin 
elă după nume românescl și am și aflată 
câteva, durere numai câteva! nu ml-am 
însemnată câte, der du oredă să se uroe 
la 201...

Și am cercată în tomulă provătjută cu 
numărolă ominosă de 13, să vădă oe cjioe 
despre sântulă dela Turină. Am aflată lu
cruri grozave, cari le pună înaintea publi- 
oului română, lăsândă răsponsabilitatea au
torului și d-lui Koronyi, oara în 3 șire de 
3 ori a constatata „autenticitatea* opului.

Ludovioă Kossuth — tjî°e lexiconulă 
—- (deputată în dieta ungară și oapă ală 
rebeliunei maghiare din anii 1848—9, năso. 
în Monok, corn. Zemplină la 27 Aprilă 
1806, spândurată în efigiă la 22 Sept. 
1851. în Pesta). Familia se <jice, că ar fi 
de origiune slavă și se ohiamă proprie 
Kohut, ceea oe va să cjioă „cocoșă;* mai 
târejiu Kossuth a înlocuită pe h cu doi s., 
oa prin acesta să întâmpine imputările Ma- 
ghiariloră de baștină, oă elă nu ar fi Ma
ghiară. Tatălă său, odinioră bogată, sărăcise 
și sirvea oa fiscală în familia baronului Ve- 


