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De câte-orî e vorba de grava- 
minele naționalitâțiloru și în deosebi 
de ale Românilorfl, Maghiarii tot- 
deuna se provbcă la feri străine, 
unde naționalitâțiloru li-aru merge 
și mai reu, decâtu Româniloru în 
Transilvania și Ungaria.

In Ungaria —cficO eL— națio- 
ționalitățile n’au de ce se se plângă, 
pentru-că pe întregu rotogolulu pă
mântului nu esistă legi atâtu de li
berale ca în Ungaria; legea din 1868 
asigură naționalitățiloru folosirea 
limbei lorii în administrațiă și jus- 
tițiă, ea permite instrucțiunea în 
limba națională în școlile primare 
și secundare, permite înființarea de 
astfelu de școli, și Dumnezeu mai 
scie câte; chiar și la cele două uni
versități esistă câte-o catedră de limba 
română. Vorbescu apoi de miile de 
școli poporale române, ridicate dela 
1867 înedee, de institute de credită 
eșite în timpulu din urmă ca din 
pămentu, și de alte asemenea. Der 
căutațl — adaugă ei —la Românii 
din Basarabia, căutațl la Polonii din 
Rusia și chiar la cei din Posnania, 
câtu suntu de persecutați de națiu
nile dominante!

Frasele acestea suntu atâtu de 
bătucite, încâtu le cunoscu și băeții, 
și se repetă așa de multu, încâtu 
le-a învățată acum de rostu chiar 
și mameluculu Simo Lajos, care nu 
și-a căscată gura în publică pană 
mai deunăcji, când își luă aventulă 
și elă de a dăscăli pe „agitatorii14 
români.

Și astăcji publiculă maghiară e 
ușoru de sedusă cu astfelu de frase, 
pentru-că nimeni nu-șl ia ostenela a 
esamiDa mai profundă cum stă adecă 
lucrulă în realitate, căci de s'ar gândi 
numai ună momentă seriosu și ar 
judeca cu mintea rece, ar afla, că 
multă lăudata lege din 1868, care, 
în trecetu fiă cjisu, nici-odată n’a în- 
destulită naționalitățile — nu s’a ese- 

cutată nici-odată și nu se esecută 
nicăirl, că a fostă deja de faptă abro
gată prin disposițiunile legale și mi
nisteriale dela 1879 încăce; ar afla, 
că instrucțiunea primară și secun
dară se maghiariseză și că prin le
gea de kisdedovurl au mersă mai 
departe, decâtă potă permite chiar 
legile firescl, impuindu „limba statu
lui11 copiiloră dela trei anî încependă; 
ar mai afla, că miile de școli popo
rale, cu cari voră se ne scotă ochii, 
s’au ridicată din sudorea Românului 
și se susțină cu jertfe deosebite de 
acele aduse prin contribuțiunile re
gulate cătră stată, deosebită în mâ
nia miiloră de pedece ce le pune „li- 
beralismulu11 celă mare maghiară; 
ar afla în fine, că institutele de cre
dită totu prin hărnicia nostră s’au 
înființată.

Der multe ară mai afla cei ce 
ară voi se se gândescă și se cerce
teze seriosă, ară afla înainte de tăte 
adeverulu, că nici ună stată din cele 
amintite nu se pdte compara cu sta- 
tulă ungară în privința raporturiloră 
etnografice.

Nu e de lipsă însă, credemă, 
să analisămă mai detailată afirma- 
țiunea de mai susă, căci ea cade 
de sine.

Rusia și Germania nu se potă 
lua ca analogiă pentru stările din 
Ungaria, cu atâtu mai puțină pu- 
temă să admitemă analogia cu stă
rile din România, și cu tote acestea 
foile maghiare se provocă adese-orl 
și la România.

In numerulă dela 27 Augustă 
„Egyetertes" citeză din incidentulă 
circularei „valahisătăre11 a Episco
pului Pavelă, o scrisore a d-nului 
Urechiă adresată înainte de asta c’ună 
pătrară de vecă ministrului de culte 
de atunci Rosetti, in care actualulă pre
ședinte al Ligei face atent pe ministru 
asupra mișcărei Calviniloră maghiari 
din România, prin care ei voiau să-și 
organiseze biserica punendu-o fără 

scirea guvernului sub jurisdicțiunea 
superitendentului calvină dela Clușiu.

Ei bine, 4i°e „Egyetărtăs11, dela 
Rc-nânl amu pute și noi învăța 
energiă, căci o astfelă de circulară, 
pănă ce Ungaria e Ungariă, nu e 
iertată și nu se cuvine unui Epis- 
copă să-o scrie.

Afacerea cu calvinii unguri din 
România se potrivesce cu cestiunea 
naționalitățiloră din statulă ungară ca 
pumnulă pe ochi. De aceea nici că 
trebue se ne mai dămă silința, de a 
nega paritatea invocată de făia ma
ghiară.

O mână de omeni emigrați de 
aici în România pentru că n’au mai 
avută cu ce trăi dâră nu voră voi 
să se pună într’o categoriă cu mi- 
lidnele de popăre și biserici de mi- 
liăne de suflete totă locuitori au
tohtoni, venițl aici de aprăpe două 
mii de ani.

Mai slăbiți deci din sofisme, 
d-loră gazetari dela „Egyetertes11, 
căci cu astfelă de învertituri și su- 
citurl absurde înzadaru vă veți sili 
a vă acoperi păcatele văstre!

Cestiunea naționalităților* în• « 
lumină oficiosă.

Lui „P. C.« i-se scrie din Viena- 
din incidentulă cailei Sf. Ștefană, ur
na ăto rele :

ț)iua regelui primă, sântă și aposto- 
lioO, s’a sărbătoriții, după cum spună soi
rile sosite din Budapesta, cu aceeași pompă 
și pietate, ca și în fiăcare ană. Der ace
leași soiri spună, oă buouria n’a fostă atâtă 
de ourată, oa de altădată. Cestiunea națio
nalitățiloru și-a aruncată umbra asupra bu- 
ouriei și a acoperit’o în parte. Cestiunea 
naționalitățiloră! Da. acâsta este ună mare 
rău, care trebue delăturată în ourendă, deoă 
nu voimă să devină oronioă și să înveni
neze întregă vieța de stată și cea dintre 
popdre, aum vedemă că s’a întâmplată în 
Austria. Ar trebui să luămă esemplu de 
aici, ună esemplu înspăimântătoră și să nu 
lăsămă răulă să se lățescă, ci din contră 

să-lă stîrpimă la timpă din rădăoină. Er 
rădăcina răului este esagerarea. Esagerarea 
în t6te părțile.

Nu numai fantaștii dacoromâni și de- 
liranții panslaviștl suntă de a se învino
văți pentru tristele întâmplări, can s’au 
ivită în timpulă din urmă în Ungaria în 
legătură cu oestiunea naționalitățiloru ; aici 
suntă și șovmiștii maghiari în mare parte 
vinovațl. Ațîțarea și agitarea, amenințarea 
și înjurarea continuă, numai strioa pdte. 
O oestiune atâtă de delioată trebue resol- 
vată în liniște și ou blândețe. Patima și 
terorismul^ nu conducă de loca la scopă, din 
contră aoeste înăspresoă și amărescă con
trastele asistente și mână și pe acei dmenl 
în tabăra inimiciloră Maghiariloră, cari de 
altmintrea ar fi rămasă pasivi, ba pdte că 
ar fi putută fi oâștigațl pentru idea de 
stată.

Voiesce oineva să asupresoă naționa
litățile? Noi suntemă convinși, oă aoâsta 
nici ohiar sbierătorii cei mai răutăcioși șo- 
viniștl n’o voiescă (???) Pentru ce așaderă 
tonul” brutală, maniera de domnii față de 
concetățenii noștri, pe oarl voimă să-i sod- 
temă din ghiarele seducătoriloră și a tră- 
dătoriloră și să-i strîngemă frățesoe la inima 
nostră? De oe să timbrămU greșeli mid de 
crime și dignitarl slabi, de trădători de 
patriă ?

Să lăsămă pe guvernă să lucre și să-și 
facă datorința. Ori crede cineva, că guyer- 
nulă se va subtrage dela împlinirea dato- 
rinței sale? Nu este nici ună motivă pen- 
tru-oa să oredemă așa ceva. Ministrulă 
Hieronymi a arătată și dovedită destulă de 
clară, oă elă soie oâud și unde are de a 
4ice „dau, și când și unde „nw44. Să lă lă- 
sămă numai pe elă să luoreze. Elă nu va 
lovi ou săcurea, oi va prooede cu preouge- 
tarea, dâr va prooede. Graba seu precipi
tare n ar fi nici ună merită, din contră ar 
fi o greșelă mare din partea lui. Oă elă 
are sentimentă (???) pentru dorințele în
dreptățite ale naționalitățiloră, a dovedit’o 
în vorbirea sa renumită dela Zsombolya și 
oă are și energiă a arătat’o în afaoerea săr- 
bătdrei lui Kollar: aici a arătată elă too- 
mai acea blândețe însoțită ou energiă, ou 
oare singură se pdte duoe la sfîrșită „pa-

FOILETONULtr „GAZ. TRANS.44

Consciu de vina sa.
— Novelă criminală de Paul Blumenreich. —

(5j (Urmare).

Friderioă Kieland ședea la prâncjulă 
frugală, când Bolten în fine îlă afla.

„Soii D-ta, Kieland, ală oui a fostă 
cățelulă, pe oare deunăzi era p’aoi să-lă 
căloămă cu trăsura ?“ înoepu elă conversa- 
țiunea.

„Nu, d-le Bolten, acesta nu o soiu! 
înainte cu o efi am voită să-lă iau aoasă 
— fugea înoolo și înedoe, oa și când și-ar 
fi perdută stăpânulă. Atunci îmi veni 
o ideiă: Măoelarulă Hermes a avută mai 
înainte ună astfeliu de oățelă. Nu-țl aduol 
aminte? Și Bello ală răposatului Soberski 
îșl trăgea originea dela cânii lui Her
mes.14

Lui Bolten i-se făcu negru dina
intea oohiloră. Ore acestă istoriă oribilă 
nu se va mai liniști odată? Nervosulă și 
iritatulă bărbată începu să vedă în acâstă 

coinoidență o disposițiune deosebită a pro- 
vedinței.

Der iute se reculese. „Am cumpărată 
dor’ cânele dela D-ta, Kieland!“ mur
mură elă.

Luorătorulă ascultă ou mirare.
„Cumpărată44, aocentuâ Bolten ou in- 

tențiune. „Nu vrâu oa cineva să fiă păgu
bită prin mine.

„Și de aoeea ar fi bine, oa să te în
țelegi ou fostulă posesoră. Ou lucrulă aoesta 
vei ave să pertjl timpă. Afară de aoeea 
omulă va cere oine soie oâtă. Primesce 
deci, Kieland, și — reguleză afaoerea!44

Bolten puse pe masă o bancnotă de 
100 mărol și se duse.

Domna Kieland se retrăsese plină de 
respectă în bucătăriă, atunci când primi 
visita. Aoum întră erășl în oamera oea 
scundă și află pe bărbatulă ei pleoată peste 
masă, într’o posițiă ciudată. Elă stândă în 
pioidre, îșl răcjinaase cdtele de masă și ca- 
pulă pe mâni, picidrele sale lungi se în
țepeniseră ca doi pari pe podinl.

Bietulă omă fixă fără nici o vorbă 
bancnota albastră, aprdpe nouă. Trebue, că 

nu văcjuse de multe-orl o ast felă de banc
notă, celă puțină nu din apropiere; oăol 
pănă la suma lefei sale de pe săptămână, 
nu mai ajunsese elă. Aici se afla de oinol 
ori atâtă, câtă putea elă câștiga într’o 
săptămână bună... — O sută de mărci. O 
avere! O adevărată avere, căci din aoesta 
se puteau oumpăra doi purcei ș’o capră. 
Er afară de aoeea, mai rămâne și în ladă... 
O sută de mărol! Nu-șl putea închipui așa 
ceva!

„Nevastă44, efi86 ’n fine, oând ea, 
dândă din capă îlă făcu atentă, oă oartofii 
s’au răoită. „Nevastă, acesta e a nostră! 
Aoeste 100 de mărci!14

Soția lui Kieland se uita chiorîșă la 
soțulă ei, — era dre de pe aoum beată? 
Așa ceva se întâmplă la elă numai sera, 
der și atunol fdrte rară. Ea nu se învoia 
cu gluma lui.

„Vec}I de mânâncă odată! NuțI mai 
trece vremea, ca atunol, când d-lă Bolten 
ți a dăruită două mărci44.

„Va să 4>c^, bravulă Kieland a înșe
lată ou o marcă pe nevastă-sa.

„Cu tine nu potă vorbi44, (jise Kieland. 
Elă ’șl luâ oăoiula, băga bancnota în bu- 

zunară și se duse pe ușă afară, arunoândă 
o privire desprețuitdre asupra cartofiloră.

„Ce femeiă prdstă!44 îșl gândi elă. 
„Nici nu întrebă, de unde am căpătată 
atâția bani. Și ea vede, că îi am — că erau 
pe masă! Nu i-am furată! Nu, — i-am câști
gată pe cale onestă !“

Ei, Kieland nu era așa de prostă, oa 
femeia sa. Și elă îșl (jioea: „Te înțelegă 
forte bine, d-le Bolten ! D-ta vii pentru câne, 
pe care voesol să mi’lă pui în gâtă. Ai tdtă 
dreptatea. Căci — l’amh găsită eu! Deoă 
l’așl fi luată de mainainte. Numai pentru-că 
de multe-orl n’ai nimioă, am lăsată să fiă 
așa. Der cum am văcjută, că l’așl pute 
vinde, — ei, drace — l’amă luată și am 
lăsată să mi’lă plătesoă! Firesoe, noi nu 
prea pricepem, prea ieftină! Dâr d lă Bolten 
e ună omă fină, care nu vre să aibă dela 
nimenea biletă ! Și fiind-oă frumosa sa fiioă 
simte o plăcere pentru câne pentru o sută de 
mărol, vede elă, oă înoă mi-e datoră 100 de 
mărol, — elă mi-i aduoe, dela aoela dela 
care a oumpărată cânele44.

(Va urma.) 


