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Ce se pretinde dela Românii?
BrașOVU, 11 Septemvre v.

„Să nu pretindemă dela Românu 
„se fia renegato, ci să fiă bună Ro- 
„mânu și bunu patriotă maghiară 
„în una și aceeași persâna!66

Asta o cere Stefan Tisza, fiulu 
vestitului Koloman Tisza, în vor
birea sa, ce a ținut’o cailele aceste 
în congregația din Oradea-mare.

E șiretu și fiiulQ ca și tată-seu 
și de aceea prefăcendu-se, că dă cu 
o mână, se grăbesce a lua îndoită 
înderătu cu altă mână.

Stefan Tisza și-a ridicată vocea 
în amintita congregațiă a comita
tului Bihoră, ca să ia în apărare 
așa disa politică tradițională ma
ghiară față cu netrebniciile și săl- 
bătăciile șovinistice din Oradea-mare.

Nu e bine ce faceți, le cțice Tisza 
fiiulă, căci prin purtarea văstră, lo- 
vindă în Români și clevetindu-i pe 
nedrepte, î! amărîțl numai și dați 
apă pe măra „agitatorilor Ci fără de 
sufletu66, cari „voiescă se facă din ei 
fii necredincioși ai patriei.“ Trebue 
să-i luămă pe Români cu binele, ce- 
rendă dela ei se fiă patrioți buni, 
să îmbrățișeze limba și cultura ma
ghiară. „Statulă maghiară61, cjice 
Tisza, „e stată națională, de unde 
urmeză, că și politica culturală a 
statului pote fi numai maghiară, er 
datoria nu numai a societății ma
ghiare, der și a statului maghiară, 
este de a scuti, a desvolta și a lăți 
limba maghiară nu cu forța, „ci cu 
mijloce paclnice culturale66 . . .

Acesta e vechiulu cântecă, ce 
l’amu aucfitu mereu, timpă de cincl- 
spre dece ani, câtă a stată Tisza 
tatălă la putere, pănă ce ni s’a acrită 
sufletulă de elă.

Totu așa ne-au asigurată tisza- 
iștii, că nu voră se ne maghiariseze 
cu forța, într’aceea însă urma lovi
tură după lovitură. Pe cale pacînică 
s’a Introdusă cu încetulă ună regimă 

de volniciă ne mai pomenită, care 
în numele statului națională ma
ghiară și ală politicei culturale ma
ghiare a lovită de-arendulă în tbte 
drepturile năstre, a călcată tăte le
gile, ce ne erau câtă de puțină fa
vorabile, ne-a scosă din tăte post- 
țiunile, în cari putea să fiă scutită 
încâtva naționalitatea năstră, ni-a 
pusă piedecă peste piedecă în des- 
voltarea limbei și a culturei năstre 
naționale române și ne-a degradată 
la sortea unoru venetici în patria 
năstră străvechiă.

Așa amă pățit’o noi Românii 
sub regimulu tiszaistă și ceea ce 
amă suferită după retragerea lui 
Koloman Tisza a fostă numai o ur
mare a acestei nefericite politice, 
pentru a cărei apărare și-a ridicată 
glasulă Ștefană Tisza.

Pice Ștefană Tisza, că nu pre
tinde dela Română să-și renege na
ționalitatea, ci numai se fiă „bună 
patriotă maghiară.66

Ei bine, mai este ore de lipsă 
să spunemu ce au înțelesă și ce în- 
țelegă Ungurii, când ceră să fimă 
„buni patrioți maghiari66?

A lui Tisza tatălă este meritulă, 
că la 1879 și 1883 s’au adusă legile 
prin cari se impune limba maghiară 
în șcălele nostre. Care este ținta aces- 
toră legi, decă nu aceea, ca încetulă 
cu încetulă să fiă înlocuită în șed- 
lele năstre limba română cu limba 
maghiară? Cum-că acesta e scopulă 
au spus’o pe față miniștrii și depu
tății unguri în dietă; ei au decla
rată, că introducerea limbei ma
ghiare și ca limbă de propunere în 
tdte șcălele naționalitățiloru este nu
mai o cestiune de timpă.

Acuma vine Tisza fiiulă și (țice: 
pentru ca să fiți buni patrioți ma
ghiari este neapărată de lipsă se îm
brățișați limba și cultura maghiară, 
atâta vă ceremă, nu voimă însă ca 
se fiți renegați și se nu fiți totodată 
și buni Români !

Amă vrea să .scimă însă cum 

se pote face, ca Românulă să-și ne- 
gligeze propria sa limbă și cultură, 
îmbrățișândă o. limbă și o cultură 
străină, și totuși se fia bună Ro
mână, cum se pdte ca pătrunsă de 
„spiritulă frățietății66 să seînvoiescă 
la maghiarisarea învățământului său 
națională, pusă la cale de guver- 
nulă și de legislația ungurescă, și 
totuși să nu fiă renegată ?

Ceea ce pretinde a$I Ștefană 
Tisza dela Românu este așaderă o 
imposibilitate tocmai așa de mare, 
ca și când ar cere să se unescă fo- 
culă cu apa.

A fi bună patriotă e datoria 
fiă-cărui cetățeană. Și Românulă a 
fostă totdeuna mândru de a’șl do
vedi curatulu și adevăratulă său pa- 
triotismă. Inse n’a înțelesă nici-odată 
acestă patriotismă așa, ca să se în
juge la carulă unei culturi străine, 
ci din contră își ține de cea mai de 
frunte datoriă patriotică de a'șî apera 
înainte de idle limba, cultura și naționa
litatea sa propria românescă.

Acesta însemneză a fi bună Ro
mână și a nu fi renegată. In acestă 
înțelesă ar mai pute fi vorbă de-c 
înțelegere frățescă între Români și 
Unguri, der atunci Ștefană Tisza și 
soți ar trebui să-o mai slăbescă cu 
statulă națională maghiară și să re- 
cunăscă odată, că în acestu stată au 
dreptulă se trăiască și Românii ca 
Români, cu limba, cu cultura și cu 
drepturile loră proprie naționale.

BrașOVU, 11 Septemvre v.
Se silescă contrarii noștri în 

totă chipulă, pe tăte căile și cu tăte 
mijlocele, ca să întunece mintea Ro
mânului, să slăbescă iubirea lui de 
neamă și se-lă facă a nu-șl mai cu- 
născe drepturile sale de limbă și 
naționale, pentru ca cu atâtă mai 
ușoră să-lă înșele și să-lu nimicescă.

Pentru ajungerea acestui scopă, 
vedemă că ei desfășură o lucrare 
fărte încordată. Pe de-o parte „Kul- 
turegylet66-urile uDguresci împartă 

premii între învățătorii noștri, cu 
scopulă, ca să-i atragă în serviciulu 
loră de maghiarisare, er pe de altă 
parte ne copleșescu cu cărți și ga
zete ungurescl de totu soiulă, de 
cari, durere, astăcjî se găsescă în 
cele mai multe comune românescl.

De multe-orl amă atrasă aten
țiunea cetitoriloră noștri asupra 
acestoru primejdiose curse ale con- 
trariloră noștri și amu (jisu să se 
ferescă de ele: cu tăte acestea ve
dem ă, cu adâncă durere sufletescă, 
că se găsescă încă mulți slabi de 
îngeră între noi, cari fiă din nepri
cepere, fiă din slăbiciune, nu sciu 
să se ferescă de cursele contrariloru 
și lăcomescă la darurile loră danaice.

Astfelu ni-se spune, că în sî- 
nulă clerului română unită, maghia- 
risatorii, sub firma așa numiteloră 
„intențiunl66, continuă a Introduce 
mulțime de cărți și scrieri unguresc!, 
așa că astăcji mai pe la toți preoții 
români uniți dela sate găsesc! câte-o 
bogată bibliotecă ungurescă. Mai 
adaugemu apoi, că se află și astădi 
multe comune de-ale nostre, în cari 
nu se cetescă decâtă numai foi un
guresc!, car! se plătescă din anumite 
fonduri de maghiarisare și cari li-se 
trimită preoțiloru și învățătoriloru 
noștri dela sate parte în cinste, parte 
pe „ințențiuni66, ca de esemplu „Ma
gyar Allam66, „Neptanitok Lapja66 
etc. etc.

Suntă, pe lângă acestea, mul
țime de alte curse, ce ni-le întindă 
contrarii noștri. „Kulturegylet66-urile, 
pentru esemplu, vedemă, că în fiă- 
care ană împartă mulțime de premii 
pentru a atrage pe învățătorii noștri 
în serviciulă causei de maghiarisare. 
Ba, după cum amă arătată într’u- 
nulă din numerii trecuți, „Kultur- 
egylet“-ulu din Ungaria de susu a 
mersă așa departe, încâtă a înce
pută să împartă între școlarii nema
ghiari chiar și cărțî de rugăciuni 
unguresc!, numai și numai ca să-i 
dedea și mai multă cu limba ungu-

FOILETONULtT „GAZ. TRANS.“

OofftoruBEă ffăr*ă voiă.
O domnișâră dela orașă, fiioa unui 

omă săraoă, der învățată și de neamO bună, 
neavândă încătrău, se mărita după unii 
arendașii simplu de țărână, care nu scia 
alta, decâtă să umble ou carulă și cu plu- 
gulă. Nici nu se așecjâ bine în casa bărba
tului său și a și începută a-i păre rău de 
ceea ce făouse. Bărbatultt ei, omă cinstită 
și bună, lucra la câmpă din revărsatulă zo- 
riloră pănă târziu sera, și venia acasă nu
mai ca să mănânoe bine și să dormS zdra
vănă. pe când ea, oare nu învățase să facă 
nici ună luoru folositoră, își pierdea tim- 
pulă tânguindn-se, că n’are petreceri, n’ere 
averi mari, fiiră de cari, credea ea, că ni
menea nu pâte fi ferioită.

împregiurările acestea nu erau de 
natură să întemeeze fericirea oasnică. La 
amândoi începu să le pară rău, că se cu
nunaseră, învățata nâstră domnă doria din 
ce în ce mai multă, să se despartă de „omo- 
iulă16 ei ordinară.

Intr’o dimineții, după ce se certaseră 

strașnică amândoi pentru nimica totă, băr- 
batulă se duse la luoru la câmpă, er femeia 
rămase plângândă acasă. Atunci, etă de-o- 
dată se ivesoă doi călăreți voiniol, îmtiră- 
cațl f’rumosă și, cum ajungă dinaintea casei, 
sară josă de pe caii, ce erau scăldațl în 
spume. Intrândă în casă, deteră frumesă 
binețe și apoi spuseră, că ei suntă soli îm
părătesc! și că suntă încredințați ou o so- 
liă fdrte mare. Se rugară apoi să le dea 
ceva de gustare, căci cale de mai multe 
milurl, prin prejură, n’au dată de altă oasă, 
pănă aci.

Femeia, veselă, că are âspețl împără
tesei. cari erau cu multă mai potriviți pen
tru ea, decâtă sooietatea țărănesoă a băr
batului ei, iute își șterse lacrimile și grăbi 
să omenescă pe âspețl cu ce avea mai bună 
Ja casă.

După-oe călăreții se odihniră și se în
tremară bine, se pregăteau de ducă. Fe
meia însă nu se putu răbda să nu-i întrebe, 
oă ce adecă-ar fi solia aceea împărătescă, 
pentru oare ei călăresoă ou atâta grabă și 
așa departe?

— Noi călătorimu cu cea mai mare 
grabă răspunseră ei, ca să găsim unu doftoră, 

care ar fi celti mai iscusită din tâtă țera. 
Acesta trebue să vindece pe fata împăra
tului nostru, oare s’a îneoată ou ună osă 
și pănă astăcji niot ună doftoră n’a fostă 
în stare să i-lă scoță din gâtă, O săptă
mână întregă fata împăratului n’a putută 
nici să dormă nici să mănânoe și trebue să 
se sfârșesoă cu dile, decă nu se va găsi 
vr’ună mijlocă, ca să-i aline durerile. împă
ratule, Domnulă nostru, înoă se uscă pe 
pioiore de mi1 a fetei.

Aucjându femeia acestea, de-odată îi 
plesni ceva în minte. Ea credea, că are 
totă dreptulă să fiă năcăjită pe bărbatulă 
ei., aici ’i se da prilej ti minunată, să se scape 
de bărbatfi și pe lângă aceea, să-lă pedep- 
se3că pentru asprimea cu care se purta elu.

— Nu-i de lipsă să oăutațl mai de
parte, cjise ea. Aici în apropiere este ună 
doftoră minune de iscusită, care nu pâte 
avâ semănă în tâtă lumea.

— Cum? îți bați jocă de noi, frumdsă 
domnă?

— Nici de oum! Niol chiar marele 
Hipocrate nu se pdte măsura în dibăciă și 
învățătură ou omulă de care vorbesoă eu. 
Una însă trebue să scițl: elă e cevașl cam 

într’o urechiă. Invățații de obiceiu au oâte- 
ună greurușă în capulă loră. Așa stă lucrulă 
și ou omulă nostru. Cea mai ciudată dintre 
iote însușirile lui este, oă nu-i plaoe să-i 
cjică nimenea doftoră, der nici să vindece 
pe nimeni. Pănă acum de obiceiu s’a îm
potrivită ou îndărătnicia de a vindeoa bol
navi, așa oă prietinii bolnaviloră nu odată 
și-au pierdută răbdarea și au înoepută a 
mi-ți-lă îmblăti țepănă peste spate. Așa e 
obioeiulă lui. De bună voiă nu face nimioă, 
der când vede, oă n’are încătrău, își face 
datoria de medică ou îndămânarea-i obiol- 
nuită și isbutesce în fiă-care casă, fiă acela 
câtă de periculosă.

— Asta e tâtă răsplata ce-o așteptă? 
Ei! apoi în astă privință o să ne găsescă 
fârte darnici, strigară solii împăratului, veseli 
că-șl potă împlini datorința loră de soli așa 
iute, și așa bine.

Femeia le arăta apoi câmpulă, unde 
lucra bărbatulă ei. Solii pleoară numai de- 
oâtă să-lă caute, pe drumu însă ei să în
grijiră de niBce nuiele țepene de alună, că 
decă s’ar împotrivi dorinței loru, — după 
cum disese femeia, — cu aceste mijlâce 


