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Zapisulu lui Csaky.
Brașovă, 22 Septemvre v.

Mare sgomotu au făcută Un
gurii în timpulu din urmă cu cons
tatarea procurorului Ieszensky, că 
acei Români, cari se plângă de asu
prire și de maghiarisare, posedă trei 
mii și câte-va sute de șcdle popo
rale cu limba de propunere ro
mână.

Eată, cpcea numitulă procuroră, 
ce neîntemeiate suntă învinuirile 
Româniloră, căci 75°/0 din cele 3700 
de șcdle poporale s’au înființată sub 
regimulă ungurescă, dela 1867 în- 
coce.

Discursulă d-lui Jeszenszky s’a 
publicată în mai multe limbi și s’a 
răspândită în tdte părțile. Streinii, 
cari nu cunoscă raporturile dela noi,
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FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

Din dojenele coconei Kaudel 
cătră bărbatulu său.

După Douglas Icrrold.

II.
Kaudel a împrumutată, unui amicii 20 taleri.

Dâoă ’ml tragă bine socotela, Kau
del, tu ar trebui să fii putredu de bogată. 
— Mi-ar plăoâ să vădă, oine ți-ar da ție 
două4ecI de taleri, când ai ajunge la ne 
voiă. Eu sunt acea, oare mă neoăjesoă și 
mă amărăsoă, și totă eu trebue săprivesoă 
liniștită cum arunci tu banii pe ferestră ou 
pumuulă. Douăcjeoi de taleri! Câte nu s’ar 
putâ faoe ou atâția bani? Seu crecjl tu, că 
banii se găsesoă pe stradă? De altmintre
lea tu ai fostă în viâța ta ună nebună, 
și dâcă oineva e în nevoia, tu ești oelă 
dintâi, la care se adreteză.

Spune le să via odată la mine!

cetindă acele date statistice — des
pre a cărora esactitate s’ar mai pută 
discuta — în forma, în care au fost 
aduse, puindu-se în paralelă cu nisce 
date despre scdlele poporale din Ro
mânia, voră fi seduși a crede, că în 
adeveru învețămentulu română are 
drecare terenă de priincidsă desvol- 
tare în statulă ungară.

Celă mai bună răspunsă la pro
paganda, ce s’a făcută cu răspân
direa discursului procurorului din 
procesulă pentru „Replicău ar fi, se 
se traducă în limba germană, fran- 
cesă, englesă etc, cea mai nouă or- 
dinațiune a ministrului de instruc
țiune publică Csaky, dela 25 Sep
temvre a. c., ce amă publicat’o în 
numerulu trecută, și se se trimită 
acelora, cari au cetită acelă dis- 
cursă.

Iute s’ar orienta puoliculă celă 
mare europenă din amintita ordi- 
națiune cu privire la adevărata si- 
tuațiune a celoră 3700 șcdle popo
rale române Ar vede dintr’însa clară 
și limpede, că după legile și ordina- 
țiunile ministeriale esistente, pro
blema principală a tuturoru scole- 
loră poporale din Transilvania și 
Ungaria este și rămâne lățirea cunoș
tinței lirnbei maghiare. Ar vede că mi- 
nistrulă nu se îngrijesce nici câtă 
de puțină de mersulă instrucțiunei 
în genere în scdlele poporale nema
ghiare, ci singura și capitala lui în
grijire este ca studiulă lirnbei ma
ghiare să se propună în aceste scole 
cu mai mare succesă ca pănă acuma, 
ca învățătorii toți să scie bine un- 
gureBce și cei ce nu suntă destulă 
de tari în acesta limbă se fia opriți 
dela instrucțiune. Ar vede mai departe, 
că ministrulă se plânge, că în 2387 
de șcdle poporale limba maghiară 
s’a propusă fără succesă seu nu B’a 
propusă de locă, că 1601 învățători 
nu-să pregătiți de ajunsă din limba 
maghiară și că 2894 de indivizi suntă 
aplicați la posturi de învățători fără 
diplomă, pentru a căreia dobândire 
trebue să depuuă ună esamenă spe
cială din limba maghiară.

Eata der adevărata iconă a si-

tuațiunei celoră 3700 șcdle poporale 
române. Menirea loră, după ordina- 
țiunea ministrului, este de a cultiva 
și propaga înainte de tdte cunoscința 
lirnbei maghiare. Tdte celelalte suntă 
pentru d-lă Csaky cestiunî secun
dare. Puțină îi pasă, dâca școlarii 
români voră învăța românesce cum 
se cade și-și voră câștiga cunoscin- 
țele de lipsă pentru viață, să învețe 
numai unguresce bine și atunci e 
mulțumită.

Statulă nu contribue nici mă- 
cară ună bană pentru susținerea ce
loră 3700 șcdle poporale române, de 
acesta susținere trebue să îngrijescă 
poporulă cu cele mai mari jertfe. 
Statulă îngrijesce numai de aceea, 
ca să se învețe unguresce pe soco- 
tela și pe răspunderea susțiitoriloră 
scdleloră.

Despre aceea, că după princi
piile pedagogice este absolută cu ne
putință să pdtă progresa cum se 
cade instrucțiunea română în șed- 
lele elementare, paralelă cu instruc
țiunea lirnbei maghiare pretinsă în 
măsură totă mai mare de legi și de 
ordinațiunile ministeriale, s’au în
chisă deja actele. D-lă Csaky nu 
pdte da nimică în favdrea desvol- 
tării școleloră ndstre, elă vine ca 
Shylocă și presentă susțiitoriloră loră 
zapisulă, cerendu-le să-șl plătescă 
datoria cătră limba maghiară.

E vorba ca acuma să Be.esecu- 
teze cu rigdre disposițiunile legei, 
art. XVIII din 1879, prin care s’a 
impusă studiulă lirnbei maghiare în 
școlele ndstre poporale. Pdte că d-lă 
Csaky prin acesta vre să dovedescă 
ce a 4isă Jeszenszky, că Ungaria „nu 
asupresce în modă tiranică cultura 
poporului română.“

Nu, Ddmne feresce, de acuma 
încolo va înflori limba româna în
zecită și însutită. Nici că se pdte 
altfelă, când tdte șcdlele poporale 
române voră da esamene strălucite 
din limba maghiară.

Aici ne aduceam aminte de cu
vintele, ce le-a pronunțată în dietă 
Lvdovicu Mocsary, când s’a desbă- 
tută legea de maghiarisare dela 1879.

E10 a constatată mai întâiu, că ea 
stă în directă contrazicere cu legea 
de naționalitate dela 1868. După 
acâsta lege adecă nu e de lipsă ca 
locuitorii tuturoră naționalitățiloră 
să-și însușescă limba maghiară, căci 
ea prevede, că în afacerile loră pu
blice se potă folosi de limba loră 
propria. „Der", Zise Mocsary, „după 
ce veți aduce acâsta nouă lege (dela 
1879) veți pute Zi°e: etă acuma are 
fiă-care ocasiune de a învăța limba 
maghiară, acuma trebue să scie fiă- 
care unguresce, prin urmare nu mai 
este de lipsă a se întrebuința la ad
ministrarea afaceriloru publice o altă 
limbă decâtă cea maghiară!"

Așa s’a și întâmplată.
Csaky vine acuma și-și presen- 

teză zapisulă susțiitoriloră școleloră 
nemaghiare: decă voescă să mai 
aibă „șcdle române" să facă să’nflo- 
rescă în ele limba maghiară, în a 
căreia cultivare trebue se emuleze 
școlari și învățători.

Și tdte acestea pe socotela și 
risiculă loră propriu!

Apoi să n’aibă dreptate ună Je- 
szensky când Zi°e; că Ungaria nu 
asupresce cultura poporului română?

CRONICA POLITICA
— 23 Septemvre.

Ocupându-se ou noua ordinațiune a 
ministrului Csiîky „Budapesti Hirlap“ dela 
4 Ootomvre cjioe între altele: „Ordinațiu- 
nea din Septemvre, oare legă de timpă de
terminatei vindeoarea releloră, numai în oa- 
sulă aoela pdte av6 înțeleșii seriosă, dăoă 
trecâudă aoestti termină, ministrulă sa va 
hotărî nu numai la represalii, ci și la aceea, 
oă punândă îu cumpănă interesele statului 
pe tărâmulă învățământului' va valora ese- 
outarea legei sancționate, pe calea revisui- 
rei articului de lege și ou estinderei puterii 
statului. Primula interesă ală statului în 
raporturile ndstre este, ca să nu fiă în țâră 
șcdlă și învățătoră, oare nu soie limba sta
tului. Aoesta este oondiția sine qua non a 
oualifioației învățătorului. Fără de aoesta 
nici legea de aeji nu va fi eseoutată vre
odată, nici statulă nu șl va pute garanta 
influența lui îndreptățită asupra creaoere

Nu suntH ei atâtu de proști? — Ce se 
ține de tine, Kaudel, tu gândescl firesoe, 
totdeuna la cei străini. — Suntă mai bine 
de trei ani, de oând totă duresoă să am o 
haină de mătasă, dâr eu potă să așteptă 
pănă în veoiă. Pentru cei douăfieci de ta
leri arunoați, mai că mi-aș fi putută cum
păra una, ei dâr ție ți e indiferentă, cum 
sunt eu Iinbrăoată.

T6tă lumea mă vorbeBce, oă eu nu mă 
îmbracă oum mi s’ar cuveni și cum mi s’ar 
ședâ, și lumea are dreptă, dâr tu nu-țl bați 
oapulă cu acesta. Pentru străini ai tu inimă, 
numai pentru ai tăi nu, familia ta trebue 
să străbată singură, și fără ajutoră prin 
lume, numai oa domnulă tată să-și potă 
câștida renumele de omă liberală, marini- 
mosă. Ah, Kaudel, de mi te ar ounosoe 
omenii, cum te cunoscă eu — și aș dori 
din totă sufletulă să te cunâsoă — ar afla 
cu mirare, oă marinimositatea ta numai fa^ă 
de cei străini o areți, âr într’aceea familia 
ta trebue să sufere.

Două(j6CÎ talerî- Bietele fetiță ar

trebui să aibă pălării nouă, de cari au așa 
mare lipsă oa și de pânea de tdte cjdele, 
de unde să le capete însă, asta numai bu
nule Dumnecjeu o scie, eu nu. Jumătate 
din banii aruncați ar fi fostă de ajunsă 
pentru acoperirea acestei lipse urgente, dâr 
e târețiu și bietele ființe potă Bă aștepte 
după pălării. Firesoe, nimică nu e mai na
turală, decâtă aoestă, sărmanele de ele, încă 
aparțină familiei tale.

Nu ți am mai spusă odată, oă Iacobă 
a arunoată acjl diminâță ou mingea în geamă 
și oă trebue să facemă geamulă și să-10 
plătimă ? Deoparte arunoi tu paralele pe 
ferâstri, de altă parte fiiulă tău sparge o 
ferestră, de unde să luămă noi banii pentru 
tdte aceste? Și geamulă spartă este ne
mijlocită lângă patulă lui, și bietulă băiată, 
care și altfelă sufere de plămâni, trebue să 
ddrmă acuma cu ferestră deschisă, așa oă 
nici nu rn’aș mira, dâoă din causa acesta 
s’ar prăpădi sărmanulă Dâr Dumnecjeu soie, 
oă eu nu potă să faoă nimica, și decă va 
mori, tu ai să dai seină despre eiti. Două-

fieoi de taleri! Câte geamuri sparte de fe- 
râstră s’ar pute repara ou o astfelă de 
sumă!

Și Marția viitdre trebuie să se reîno- 
iască și asigurarea oontra focului ; der din 
oe? Da, deoă tu nu te ai îmbulcji așa cji- 
oendă cu puterea, ca să dai celui cjintâi, 
oare ți vine în oasă bani împrumută, ar fi 
ușoră a reînoi polița, așa însă e imposibilă 
și nu ne rămăne alta, decâtă să privimăli
niștiți, oum ne arde o. sa de-asupra oapu- 
lui, și să nu căpătămă nici o para despă
gubire. Și nioiodată nu s’au întâmplată atâtea 
focuri, oa aouma, oăoi nu treoe o săptă
mână, fără să ardă undeva, și de astăcjiîn- 
cependă, nu-mi voiu înohide oohii de frică 
și grijă. Der aoâsta nu te atirige pe tine 
Kaudel! Deoă numai lumea cjioe despre 
tine, că ești omă darnioă și generosă, adeoă 
dâoă te poți făli înaintea bmeniloră cu ceea 
ce tragi dela gura copiiloră tăi, atunoi e 
bine, familia ta din parte-țl pdte să peră 
de f6me.

Câtă de neoesară ar fi fostă a merge


