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Ce .se se’ntemple cu naționalitățile?
Brașovfi, 28 IuHe st. v.

S’a încinsu o interesantă dis
pută între faimosulO Koaztenszky 
Geza și 4iaristulu Dr. Iancso Be
nedek cu privire la cestiunea na- 
ționalitățiloru.

Celu din urmă, scriindfi despre 
conferența română din Sibiiu, a cri
ticată, precum scimu, în „Egyeter- 
t6s“, pe Kosztenszky pentru ideile, 
ce le desfășură în cunoscuta sa bro
șură politică, în care cpc0 între altele: 
„La o parte cu minciuna conven
țională că noi nu voimă se despo- 
viămă poporele nemaghiare de naționa
litatea loru\ Negreșitu acesta o voimu 
nși acesta treime .se-o voimu!11

Asemeni idei, țise d lă Jancso 
Benedek, nu numai că nu corespundă 
adevărului, der dau nutrementă agi
tațiune! dușmănbse în contra națiunei 
maghiare, ceea ce s’a văzută la con
ferența română. Aici au fostă es- 
ploatate în tbte variațiunile contra 
Maghiarilor cuvintele lui Kosztenszky 
și faptulu, că ministrulă de interne 
a esprimată prin fișpană mulțămirea 
și recunoscința sa pentru broșura 
politică a acestuia; și Românii cei mai 
moderați în cugetarea loru au cre- 
dutu, că recunbscerea ministrului 
însemnă, că guvernulu și societatea 
maghiară au primită trasele politice 
ale lui Kosztenszky de acsiomă a 
loru. Der, adause d-lu Jancso, con
ducătorii români sciu prea bine, că 
Kosztenszky nu e vfună omu de 
însemnătate politică și că ministrulă 
de interne n’ar fi putută fi așa de 
naivă a sancționa cu recunoscința sa 
acea declarațiune a lui Kosztenszky, 
decă ar fi cetită broșura lui.

Intr’adevără, că ministrulă Hie- 
ronyimi declară acuma printFunu 
comunicată, ce l’amu publicată în- 
tr’unulă din numerii trecuți ai foiei 

nbstre, că n’a cetită acea broșură și 
a mulțumită numai simplu autorului, 
cum se mulțumesce la asemeni ,oca- 
siuni, pentru că i-a presentată ună 
esemplară ală broșurei sale.

Pe Kosztenszky însă, se vede, 
nu’lu preocupă atâtă întrebarea, decă 
d-lă Hieronymi subscrie ori nu „ne
norocita sa frasă“, cum o numesce 
Dr. Jancso Benedek, ci’lfi dâre, că 
acesta din urmă îlă ia peste picioră 
și îi denegă ori ce însemnătate ca 
omă politică între Maghiari. De 
aceea se silesce a’și justifica vede
rile sale politice într’o scrisore, ce-o 
publică în „Egyetertes“ dela 1 Au
gustă a. c.

Vomă comunica cetitoriloru noș
tri și cuprinsulă acestei scrisori fOrte 
carasteristice, la care răspunde d-lă 
Jancso Benedek printr’ună nou ar
ticulă adresată clarului „Egyetertes“ 
și reprodusă de noi mai josă.

Deocamdată ne mărginimu a 
constata, că Kosztenszky pentru a’și 
apăra vederile sale politice se pro
vocă la faptulu, că aceste vederi suntu 
acți lățite în cercurile cele mai estinse 
maghiare și că prin urmare chiar gre
șite și necorecte să fia, nu se pote 
trece așa: de ușoră peste ele, nu potă 
fi respinse cu atâta necruțare și lipsă 
de considerațiune personală, cum o 
face d-lu Jancso îd. „Egyetertes“.

Răspunsulă Iui Dr. Jancso Be
nedek la scrisdrea de mai susu,n’a- 
tinge cestiunea, întru câtă vederi ca 
ale lui Kosztenszky suntă acji lățite 
între Maghiari, ci face numai unele 
constatări și afirmări, cari au de 
scopu a răsturna teoria desnaționa- 
lisării.

Disputa se învertesce împreju- 
rulu întrebării, decă p6te esista ori 
nu statulu ungară, ca stătu unitarii 
naționalii, fără ca popărele nemaghire 
să fiă despoiate de naționalitatea loră?

Kosztenszky 4i°e: stată națio

nală unitară maghiară nu pote fi 
decă vortt esista într’însulu naționa
lități ca individualități deosebite na
ționale, ergo trebuescă nimicite na
ționalitățile.

Iancso răspunde: Pdte fi stată 
unitară națională maghiară și fără 
a nimici naționalitățile nemaghiare, 
e vorba numai să se găsescă unu 
modus vivendi între ele și statulă 
maghiară.

Kosztenszky 4ice: Toți Nema
ghiarii trebue să se facă Unguri!

Jancso răspunde: Nu trebue să 
se facă Unguri, ci numai să’nvețe 
unguresce!

Unulă vrea să creeze statulu 
unitară națională prin forță, cela- 
laltu prin „supremația morală a cul- 
turei maghiare.w

Disputa e interesantă și de mare 
însemnătate actuală, de aceea voimă 
a analisa într’unu viitoru articulă 
părerile amândurora.

Voci asupra conferenței.
Sub titlulă „Conferența română 

din Sibiiu“ fbia germană din Miin- 
chen „Algemeine Zeitung" scrie în
tre altele:

Ce priveece desbaterile și hotărîrile 
conferenței române, se observă în foile 
maghiare cele mai grosolane minciuni în 
aprecierea loră. Uliii Safiținfi, oft an învinși) 
„moderații", alții tfioG, că „uitraiștii" au 
rămasă învingători. De faptă însă lucrulă 
stă așa, că în desbaterile comisiunei de 40 
au fostd, ce-i dreptă, discusiunl agitate și 
sohimbărl de idei, dâr nu era vorba aid de 
fondulă atitudinei poporului românii, ci de 
cestiunl de formă și eseoutivă. Insă-șl des
baterile s’au sfîrșitti ou deplină înțelegere, 
ceea ce cumpănesce forte multă; căol în oonse- 
cuență Românii din Ungaria rămână pe 
lângă politica lorii de pasivitate. Deci 
aprâpe trei milione de cetățeni se consi
deră în propria lorii țeră de amenințați și 

păgubiți în oele mei mari interese de viață 
și refuBă aprobarea legiloră și instituțiuni- 
lorfi esistente. Acâstă atitudine a Români- 
loră pâte fi regretată, ba chiar și con
damnată (???), der nici decâtă nu pâte fi 
ignorată, ci dinpotrivă, trebue să se țină semă 
de ea. Măsuri represive, amenințări, prigo
niri judeoătoresol, condamnări, temniță, con
fiscări eto. în looă de de-ajuta, mai multă 
agraveză râulă.

Noi credemO, că din punctă de vedere 
ală țării, situațlunea după oonfereuță a de
venită și mai seriosă. Escepțiune făoendă 
dela asistența pasivă a număroșiloră ospețl 
politiol și nepolitiol din România, eBte mai 
pe susă de tote importantă, oă solidaritatea 
de multă dorită a tuturora Nemaghiariloră, 
a intrată în primulă stadiu ală realizării. 
Partioiperea representanțiloră slovaci și a- 
probările sosite dela CroațI și Șerbi merită 
tâtă atențiunea, și pentru ună omă politioă 
ele suntă ună advertismentă destulă de 
clară...

Nu scimă ce politică va observa în 
viitoră guvernulă din Pesta față cu națio
nalitățile nemaghiare. Sistem ulii de până 
aouma s’a dovedită răă, er’ continuarea 
aoestui sistemă nu pote deeâtă să sporâsoă 
răulă și să provoce pericole seriose,... Sta
tulă ungară trebue să considere de-ună 
interesă vitală ală său, ca naționalitățile nu 
numai să fiă soutite în cultura loră spiri
tuală și materială, oi să primâsoă chiară 
ajutoră positivă în aspirațiunile loră cul
turale din partea statului și a guvernului 
din mijlăcele publioe. Bunăvoință și dreptate ! 
Altfelă de mijlâoe nu potă aduce o schim
bare și o delaturare a primejdiiloră, ce se 
ivesoă, căci — șovinismulă prigouitoră, e 
celă mai mare dușmană ală statului ma
ghiară !

„La cestiunea de naționalitate".
Sub titlulQ acesta d-nulu Dr. 

Jancso Benedek publică în „Egyetertes" 
dela 7 Augustă unu articulă pole
mică, dreptu respunsăiui Geza Kosz-

FOILETONULtJ „GAZ TRANS." 
_________ —

Unu visu scurtu.
— Novelă —

(Fine.)

Era o sără frigurosă de Februarie.
Fulgi mărunți de nea suflațl de ventă 

se sbăteau de ferestra odăii mele. Pe stradă 
era liniște și numai din când în când se 
mai aucjia huruitulă vre-unei trăsuri în- 
târifiate. Eram indispusă .... Tătă 
mă duruse capulă......... CâțI-va tăciuni
în sobă nu mai erau în stare să o mai 
țînă caldă. Mă cuprinse frigulă........ Mă
sculai, luai mantaua în spate și începui 
să măsură odaia cu pași mari.... Ași fi Vrută 
să fumeză, der cu tâte că scormonii tote 
buzunarele, nu aflai tutună.... Năcăjită îmi 
continuai mersulă meu regulată... E liniște, 
numai ferestrele, slăbite de bătrânețe, zîr- 
năiau suflate de ventă.... Cesulă de părete
bătu cadențată de nouă ori cu limba lui 
de metală.... Stătui pe looă.... Scosei oesulă 
meu de buzunară, mă uitai la elă lungă, 
lungă și nu pricepui nimică.... Mă apropiai 
de masă oa să-lă privesoă la lumină.... „A, 
nu umblă, soiamă", bolborosii eu, îlă dusei 
la ureche și îlă băgai în buzunară.... îmi
relua! pășirea mea monotonă dela ușă pănă

la masa de scrisă.... Ceva sclipesce pe ună 
dulapi).... Ce să fiă 6re ?..... Mă apropiai....
Era fluerulă de osă, amiculă meu din co
pilăria.... Când îlă zării, am surîsă fără voiă 
și îlă luai josă.... Era plină de colbă. Scotă 
batista din buzunară, o bagă er la iocă și 
ștergă fluerulă de căptușela mantalei.... în
cepui să cântă.... Sunetele îmi gâdileau 
plăcută urechea, er jalea baciului așa în- 
oepuiu să o doinescă de duiosă, încâtă mă 
năpădiră lacrimile. Totă mai multă, totă 
mai multă mă cufundai în cânteoă, er su- 
fletulă meu, contopită ou minunatele acor
duri, îmi sbura departe departe prin munții 
idilici, între cari mă născusem. La sfârșită, 
obosită de atâta suflare, lăsai sunetele totă 
mai încetă, totă mai încetă, pănă ce ele 
se perdură într’ună pianissimo lungă și lină, 
care se asemăna ou ună suspină jalnioă și 
prelungă....

— „Bravo“, aucfii de-odată la spatele 
mele o voce tunătore.

Mă întorsei. In pregulă ușei stetea.... 
Lazără Dană.

Elă întrase pe când eu eram cu to- 
tulă oufundată în cântare și rămase înmăr
murită cu mâna pe cleanță.

— „Tu aici?" îlă întrebai eu mirată, 
scăpându ml fluerulă din mână.

— „E idilică într’adevără vieța ta de 

profesoră, de care atâtă visai. Nici chiar 
frigulă, care stă să-mi degere tolă oorpulă, 
n’are nici o înrîurire asupra ta. Afurisitulă 
cela de filieră m’a înduioșată și astă-dată 
pănă’n adenculă sufletului," <fise închi- 
cjendă ușa.

— „Lazără...." voii eu să întrebă.
— „Nu mă întreba cum de-am venită 

la tine, țl-oiu spune mai târijiu, soiu că mă 
ierți, nu-i așa? Eu am fostă de vină când 
ne-amă certată; dâr nici tu n’aveai totă 
dreptulă. Dă-ml mâna!"

Fără niol ună cuvântă îi întinseiu mâna, 
Elă ml-o 8trînse cu intimitate în drâpta 
lui. Ună fioră de spaimă mă cuprinse atunci 
și ou iuțela vântului ml-o retrăsei.

— „Ce-i?“ mă întrebă elă îngălbi- 
nindă. „Nu vrei, nu iubesol pe amiculă 
tău ?"

— „Da", îngânai eu, „ba da, te iu- 
besoă, der mâna...."

— „A, afurisitulă de degetă", mă în
trerupse elă uitându-se la inelară, care era 
de jumătate tăiată, „lasă că îți spună eu 
totă, der ne-amă împăcată, nu-i așa?" și 
ne mai așteptândă niol ună răspunsă, mă 
săruta.

— „Șecjl și spune-mi, pentru;Dum
nezeu, cum ai venită aiol? Der desbracă-țl 
hainele, oăc! ești udă pănă la piele!"

Fără voiă ună suspină de durere mi
se streourâ pe buze, când îlă privii aoum 
la lumină, e

Cum se schimbase!
Nu mai era elă rumenulă și frumosulă 

Lazără de odiniâră, ci par’ că era chipulă 
lui văzută într’o oglindă conoavă, oare are 
ieiectulă de a arăta t6te luorurile într’o 
lumină palidă.

Fața ’i se lungise, umerii obrazului îi 
erau eșițl, gura îi era mai mare și sbârcită 
la margini, mustețele și barba nefiindu-i 
de multă rase, crescură oa nisce țepe, dân- 
du-i astfelă ună aspeotă de .miseriă ; pelița 
lui era pălită și luoitore și numai oohii lui 
albaștri cufundați sub fruntea lui cea 
lată, numai ei șbau mai păstrată luoiulă 
loră de odinidră

Elă mă ascultă, și desbrăoându-șl hai
nele se așetjâ în patulă meu, pe oare îlă 
așternui îngrabă. Apoi rupsei o ladă veche 
de lemnu și ațîțai ou ea fooulă, care de 
abia își mai arăta oohii lui roși, și luân- 
du-ml pălăria plecai să iau oeiu și țigări 
dela crîșma de peste drumă, oare — îmi 
dedea și pe datoriă.

Când mâîntorseiu, amioulă meu stetea 
tăcută sub plapomă, er flăcările cuprinijână 
repede scândurile uscate, începură sâ râs- 
pândesoă o căldură plăoută și moleșitore. 


