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Din causa sfintei serbătorl de mâne, dia- 
rulfl nu va apără până Sâmbătă sera.

EsclusivismnltL Maghiarilor!! ar
deleni.

Brașovii, 5 Augusto st. v.
Ungurii iacii ca bolnavulă acela, 

care suferindă de o bălă grea nu 
vrea nicidecum se recunoscă starea 
lui adevărată, vrea se trecă cu ori
ce prețu de omă sănetosu, Igăsindu 
causa indisposițiuniloru sale și a 
răului, ce se manifestă în organis
mului seu, aci în modula lui de traiu, 
aci în alte multe îndeletniciri ale lui 
secundare.

Asttelu vedemu cum și o foiă 
semi-oficiăsă din Pesta, multă cetită 
în acestă orașu, „Magyar Ujsâg44, 
vorbindă despre cestiunea română, 
— care, 4ice, a devenită actuală în 
urma mai multoru însemnate eve- 
vimente, ce s’au petrecută în săptă
mânile din urmă — se silesce a afla 
causa releloră esisteDte nu în ne- 
dreptăfirile și asupririle, ce le îndură 
Românii din partea elementului dom
nitorii, ci în purtarea socială a Un- 
guriloră din Ardealu față cu Ro
mânii.

O neîn lătur abilă urmare a rele
loră, ce s’arată în raporturile dintre 
Români și Unguri este fără indoela 
„esclusivismulu socială44, ce-10 mani- 
festeză elementulu maghiară față cu 
Românii și asupra căruia se plânge 
acuma numita făiă.

Este însă ciudată în felulă ei păre
rea, ce o are „Magyar Ujsâg44 despre 
„paclnicele n ijloce sociale4' cu cari 
„s’ar pute câștiga naționalitățile streine 
(idegen) pentru idea de statu ma
ghiară44. Nu ne spune, ce ’și închi- 
puesce sub aceste mijlăce, decă se 
gândesce la petreceri sociale, la ba
luri și ciardașurl împreunate cu 
vr’o „român nota44 pede-asupra, ori că 
se gândesce și la alt-cevași.

La lucrulă de căpeteniă „Magyar 
Ujsâg44 precum se p6te vede din ar- 
ticlulu său, despre care facemu unu 

resumată în cronică, nici că se gân
desce, și e clară și învederată, că nu 
p6te fi apropiere socială între Un
guri și Români, până când unii voru 
fi totă în fruntea mesei, er’ ceia- 
lalțl numai la c6dă și prin preju- 
rulu ei.

„Magyar Ujsâg44 mai uită, și de 
ună altă lucru fârte de căpeteniă; 
uită, că esclusivismuliî Maghiariloru 
ardeleni este numai o urmare firescă 
a esclusivismului de rassă, ce se dă 
pe iață pe tote cărările nu numai 
în gândiri și sentimente, ci și în 
tâte cestiunile de vieță, unde e vorba 
de „ală meu și ală teu44.

Atitudinea esclusivistă socială a 
Maghiariloru ardeleni, nu este decâtu 
traducerea în faptă a principiului, 
pe care se baseză uniunea forțată a 
Transilvaniei cu Ungaria, principiu, 
după care minoritatea ungurescă are 
se stăpânescă esclusivu asupra ma
jorității.

Decă Ungurii ardeleni ar vre se 
împărțescă numai o părticică cu Ro
mânii locuitori băștinași ai țerii, e 
clarii, că ei ar renega în parte a- 
cestu principiu alu esclusivismului 
de rassă. De aci urmeză logică, că 
esclusivismulă loră socială provine 
tocmai din temerea, că ajungendă 
și Românii se capete câte unu os- 
cioră, cu timpulu s’ar mări apeti- 
tulă loră și astlelă minoritatea ma
ghiară din Ardeală ar fi periclitată 
în domnirea ei esclusivă. De n’ar 
fi așa, resolvarea cestiunei române 
ar fi forte ușoră. Lăutari suntă des
tui în țeră și prânzuri, bancheturl 
și baluri se arangiază destule.

Kulturegyleturile, cari s’au fun
dată numai pentru aceea, casefaca 
propagandă pentru ideile esclusiviste 
maghiare ’și dau destulă silință de 
a trage pe Români în cerculu loră. 
Acesta le este și scopulă. De ce 
înse Românii fugă de adunările și 
de petrecerile kulturegyletiste, ca de 
Ucigă-lă crucea?

La acesta întrebare se se cu
gete odată serioeă „Magyar Ujsâg44 

și atunci pâte ca va ajunge la re- 
sultatulă, că pentru ca doi se se 
pbtă simți bine în contactulă loră 
socială și se comunice la olaltă în 
modă simpatică, e neaperată de 
lipsă, ca și unulă și altulă să tră- 
iescă pe picioră egală.

Pentru ca se înceteze esclusi
vismulă socială ală Maghiariloră ar
deleni, se cere prin urmare ceva mai 
multă, decâtă ca ei se fățărescă sim
patii cătră Români. Se cere înainte 
de tâte, ca Românii se fiă membri 
egală îndreptățiți ai societății și se 
p6tă da mâna cu Ungurii ca Ro
mâni !

CRONICA POLITICA.
—5 (17) Augustă.

Fâia ungurescă „Magyar Ujsăg* se 
ocupă la looă de frunte ou cestiunea ro
mână. Condamnă esagerările și dintr’o parte 
și dintr’alta. ț)ioe, oă prin demoustrațiunl 
oa oele din Turda și din Oradea-mare nu 
se pâte face diagnosa oestiunei române. 
,Magyar Ujsâg14 e de părere, oă elemen 
tulă maghiară din Transilvania este detotă 
esolusivistă față de elemeutulă română, er 
atitudinea aoâsta a Maghiariloră are urmări 
forte păgubitâre nu numai din punctă de 
vedere umanitară, oi mai vîrtosă din punctă 
de vedere națională maghiară. Sooietatea 
maghiară, acolo unde trăesoe la olaltă ou 
naționalitățile, are mari îndatoriri și în
semnată misiune: dea câștiga, cu mijlâoe 
sociale paolnice, pe naționalități pentru ideia 
de stată. Ungurii ardeleni însă au negii- 
geată aceste indatorirl, ba au păcătuită 
chiar, când șl au validitată supremația de 
rassă prin esolusivismă. Nime nu pâte aș
tepta, ca aoela, înaintea oăruia înohicjl ușa, 
și astfelă îlă alungi, să-ți înghită cu pa- 
oiință creștinesoă tote vătămările, ce i-le 
faci, mai alesă atunol, când oelă vătămată 
e mai slabă. N’avemă să ne mirămă deră, 
dâcă oei vătămațl se arunoă în brațele unui 
curentă, care le mulțumesoe ambiția și po- 
siția pierdută, pe altă oale. Fâia unguresoă, 
în modă farisaioă, sfîrșesce cjicendă, oa să se 
dea naționalitățiloră ardelene căldură și ună 
looă lasâre, oăldura iubirii și lumina oulturii, 

și atunci simpatia dintre diferitele elemente, 
se va traduce în fapte.

♦
Sub titlulă „politica Vaticanului44, 

fâia kossuthistă „Egyetertăs44 scrie ună ar
ticula de fondă, în care etă, pe scurtă, ce 
4ioe: Nu este luoru nou, oă agitațiunea de 
naționalitate din Ungaria, 6e racjimă pe 
Roma, și din potrivă, politica Vaticanului 
înoă din timpuri vechi se nisuesoe să folo- 
sâsoă raporturile nâstre de naționalitate 
pentru scopurile sale partioularl, Raportulă 
de prietenie dintre Vaticană și naționalită
țile din Ungaria a devenită de-odată mai 
intimă, când la noi a pornită curentulă 
liberală, er’ guvernulă, sub presiunea opi- 
niunei publice (? ?) a luată în programulă 
său reformele bisericesc! politice. De atunol 
Vatioanulă a devenită sprijinitorul^ pe față 
ală naționalitățiloră, vrendă să le exploa
teze contra tendințeloră liberale maghiare. 
Politica aoăsta, pe oâtă de lămurită, pe 
atâtă de repulsivă trebue să fiă respinsă pentru 
orl-oare Meghiară patriotică. Dovadă despre 
acesta o dă „Moniteur de Rome*, care se 
pârtă față de Maghiari în modă pătimașă. 
Din atitudinea acestei foi se vede, că în 
oercurile Vaticanului se folosescă tâte mij- 
lâcble, pentru a sugruma ourentulă liberală 
din Ungaria, er’ ca mijloou principală pen
tru aoăsta, figurezft sprijinirea tendințeloră 
de naționalitate din Ungaria. înaintea cer- 
curiloră Vaticanului, yferșesce „Egyetertăs44, 
plutesoă două scopuri: unulă este răstur
narea reformeloră politice bisericescl, ală 
doilea deobligarea naționalitățiloră prin 
promovarea tendințeloră de naționalitate. 
Catolicii maghiari însă suntă patrioțl cu 
multă mai buni, suntă Maghiari cu multă 
mai mari, deoâtă să nu se întâroă eu in- 
dignațiune de cătră acestă planu. De dra- 
gulă Vaticanului și ală naționalitățiloră, ei 
nu se voră faoe sinuoigașl.

♦
Unica cestiune, ce preooupă pe mem

brii camerei comuneloră din Londra, este 
vacanța parlamentară. Se presupune cu multă 
siguritate, că proieotulă home-rule va fi 
primită săptămâna viitâre și în a treia ce
tire de oamera comuneloră. Guvernulă en- 
glesă spereză, oă pănă oamera lorcjiloră 
va desbate acestă proiectă, oamera oomu-

FOILETONULtr „GAZ. TRANS.44

„Trădători de patriă!“
.....Văcjut’ațl vr’o pa

sere care mugesce, orj 
o vacă, care șueră și cântă 
și voi cu tote acestea nu 
vă luaț.I în apărare limba 
în patria vostră străbună. 
Fie-vă rușine!“ 

Moscherosch, 1650.

Credeam pe ună momenta, că o să fiă 
unii heresiarehă, oum aa fosta mulțl de 
aoeștia, âmenl ou un Ci spirit 0 ageră, fan
tasia mare și talent Ci de oratoriă, cari din 
ambiția personală ofensată, ori din pofte 
de a deveui bărbați mari, s’au pusă în ser- 
vioiulă unei idei sorintite și au răpită ou 
sine vulgus varium et mobile.

Cetindu i broșura, ne pare rău, că 
i-s’a făcută atâta onore. Pituk e ună simplu 
brigandă literară și înoă dintre oei mai 
slabi. In sorierea lui niol o ordine, niol o 
logică, nici o oohesiune. Intregă opulă bîj- 
bfiie de afirmări răutăoiose și da inveotive 
ersonale, destinate, de a submina biserica 

română unită și de a înegri personale con- 
duoătâre ale UDei diecese întregi, acusân- 
du-le de nepatriotismă, ba ohiar de tră
dare de patriă, de nesoiință și de nepo
tism ti.

O eooietate seriosă ară fi făcută de 
multă imposibilă pe ună asemenea smintită, 
și broșura lui ar fi ajunsă de multă în fooă... 
La noi?.... PreBsa maghiară cântă osanale 
marelui „patriotă“ și—„mob“-ulă ațîțată de 
acâstă pressă uitată de sine, devasteză ou 
ce-i cade în mâuă oasele paolnioiloră lo- 
ouitorl români din Oradea-mare.

Pentru cari păoată ?
Pentru-oă aduoă și ei tâte jertfele, oe 

le cere patria comună dela oetățenii săi 
leali, der nu vreu să',și vendă limba și na
ționalitatea.

împrejurarea acâsta dă din nenoro
cire importanță acestui pamfletă, și, cine 
va scrie odată istoria nâstră culturală și 
luptele purtate pentru oonservarea scumpei 
nâstre moșteniri — va trebui să amintescă 
și de aparițiunl de aoestea.

Etă de ce ținemă să aducemă unele 

estrase din broșura-revolveră a nefericitului 
preotă.

Broșura are 85 de pagine și portă ti- 
tlulă „Hazadrulold*. (Trădători de patriă.)

Pe trei pagine, la înoepută, ne comu
nică câte-va „cugetări44. („Gondolatok44) de 
Bajza, Szăsz K, Petofi, Dedic, Kemenes, Sza- 
lay (Rustious), Leo XIII, Chateaubriand, și 
— Moldovan, Gergely, în oarl se vorbesoe 
de „patriotism^44.

„Să Btămă la pândă!44 — ou aoeste 
ouvinte începe P. broșura sa. — „Trebue 
să reparămă greșelile seculare. Agitatorii 
noștri naționali ’șl ridioă neîncetată acuși 
aici, aoușî oolo oapetele loră de hidră, și 
ou multă istețime ’șl pună în lucrare mănos 
loră de subminare. Polipulă nostru ou o 
sută de brațe ală păoateloră urite de tră
dare de patriă, caută cu putere potențată 
în tâte părțile după pradă44.... „Strigătulă 
kulturegyleturiloră a ajunsă pretutindenea. 
Inima patriei nâstre s’a mișoată....44

„Devisa timpului nostru este: astăc}! 
trebue să răspândimă limba maghiară, nu 
numai să o apărămă !“

„Că și pe vremea migrațiunii popâre- 

loră, națiunile erau mânate de u ă geniu 
inviBibilă, spre ună anumită soopă; de a-’șl 
oăuta o patriă nouă, mai ferioită; preoumă 
cu ocasiunea răsbâieloră cruciate sute de 
mii se uDiau în lupta în contra necredin- 
oioșiloră : așa trebue să ne nisuimă, spre o 
devisă străluoitâre și noi, ou inimă aprinsă* 
de ună zelă sfântă, și ou serguință stă- 
ruitdre, nelânoecjită, trebue să ne adu- 
nămă ou toții sub ună stindardă, pe oare 
sorise suntă gloriâsele cuvinte: „Să trăăscă 
limba maghiară !u

„Sângele strănepoțlloru lui Ărpâd celă 
cu piele de panteră, nu e iertată să dege
nereze nici odată în patria nâstră. După 
ouvintele lui Petofi, totă omulă să fiă omă 
și Maghiară. Da! Seu se va ruina atatultt 
ungarii, sdu că naționalitățile trebue se se 
contopdscă cu rassa maghiară. Tertium 
non datur44.

„Puterea vitală a patriei nâstre o for- 
mâză limba nâstră avitică. Fără de acăsta 
a încetată de a ne mai fi patriă14.... „Scumpa 
nâstră limbă maghiară e rugulă arijătoră. 
De oând o ardă flaoările și totă mai e ne- 
violată. Unsere Sprache ist auch unsei e Ge-


