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Oposîțîa națională și cei iela putere.
Brașovii, 10 Noemvre v.

D6că aruncămu o privire asupra 
situațiunei interiâre politice în mo- 
narchia nhstră, vedem o, că iesu la 
suprafață erăși cu nouă putere ni- 
suințele, ce le-au manifestată puter
nicii cjilei din Pesta și din Viena 
înainte cu 24 de ani, la 1869, doi 
anî după înființarea dualismului.

Atunci se tracta numai și nu
mai de întărirea supremației ger- 
mano-maghiare prin paralisarea opo- 
sițiunei naționale a Slavilorfi și a 
RomânilorO. Ungurii premergeau cu 
esemplu. Ei făcură Croațiloru, pen- 
tru-că se temeau de ei, concesiuni 
însemnate. Transilvania o tractară 
ca pe o țeră cucerită. De oposițiunea 
Româniloru nu se înspăimântară 
căci scieau că aceștia erau cu to- 
tulti părăsiți de cercurile influente 
din Viena, er Sașii ardeleni făceau 
ca tot deuna politică de oportuni
tate. Urmarea a fostu că s’a cassatu 
cu totulu autonomia Transilvaniei și 
s’a decretată pentru tote naționali
tățile faimdsa „lege de naționalitate1', 
er protestele ridicate în contra ei 
n’au foste luate în semă.

Bravo, 4>ceau Germanii aus- 
triacl dela putere. Eată Ungurii au 
resolvatu cestiunea naționalităților^, 
remâindO ei stăpâni absoluți ai si
tuației, așa se facemu și noi. Și în
cepură se trateze și ei cu Polonii, 
er cele-l’alte popdre oposante și ne- 
mulțămite le ignorară în speranță, 
că le va succede a le supune cu 
timpulu dictatului lorii. Cehii erau 
în oposițiă pasivă, der acesta nu îm
piedecă guvernulu germanu centra
listă de a merge înainte pe cărarea 
apucată.

Cu ce succesu au operată su- 
prematiștii germani în Austria scimă 
cu toții. După 4eee ani partida loră 
fu silită a se retrage dela cârmă. 
Veni ministeriulă Taaffe cu progra- 

mulă de împăcare și acestuia îi suc
cese a îndemna pe Cehi se pără- 
seseă resistența pasivă și să între în 
parlameatulu centrală.

De aici se începe era Taaffe, 
care a durată 14 ani, în care timpu 
a făcută multe concesiuni princi
piului egalei îndreptățiri naționale, 
mai alesă în Boemia, der nu i-a 
succesă a împăca nicl-una dintre na
țiunile Austriei.

Germanii centraliști, acuma în 
oposițiă, priviau cu invidiă la „con
solidarea puterei suprematiste" în 
Ungaria, lăudau energia, cu care 
scieau să tracteze politicii din Pesta 
naționalitățile și „să le aducă la as
cultare", și plângeau și se tânguiau, 
că regimulu Taaffe cu veleitățile 
sale de împăcare pericliteză esis- 
tenta și unitatea statului austriacă 
și dualismulu.

Ajutați de constelația parlamen
tară nefavorabilă guvernului Taaffe, 
căruia nu-i succese a dobândi o ma
joritate constantă, mai alesă după 
ce Cehii intrară erăși în oposițiune, 
Dr. Plener și soți ajunseră erăși la 
cârma, deși deocamdată rumai ca 
părtași în ministeriulă actuală de 
coalițiune.

Speranțele și nisuințele cele 
vechi se redeșteptară din nou. Pă
rerea generală în Austria este, că 
Plener va juca în ministeriulă Win- 
dișgraetz rolulă ariciului, care a in
trată în locuința conservativiloră. ca 
se-i scătă afară. E clară că Germanii 
liberali voru nisui, ca cu ajutorulă 
Poloniloru să ajungă ei esclusivă la 
putere și atunci nu le va mai sta 
nimică în cale de a imita esemplulă 
Unguriloră ca se salveze „esistența 
și unitatea statului" precum și dua- 
lismulă față cu tendințele federa
listice.

In intervalulu de 24 ani, ce a 
trecută dela 1869, situațiunea na- 
țiuniloru nemaghiare din Transil
vania și Ungaria nu s’a schimbată, 

ba s’a mai agravată. Ceea ce s’a 
schimbată este numai părerea des
pre puterea magică, ce se atribuia 
atunci legei de naționalitate, cu care 
deakiștii credeau, că vorfl face cu 
timpulu ca poporele nemaghiare se 
se semță cele mai fericite de pe glo
bulă pământescă.

A4i e clară și invederatu — și 
Maghiarii înșiși trebue sâ-o recu- 
noscă, — că naționalitățile nema
ghiare suntă nu numai nemulțumite 
cu starea lucruriloră, der chiar amă- 
rîte pănă în sufletă și că „legea de 
naționalitate", care avea se facă mi
nunea de a le îndulci, a remasu li
teră mortă în tâte privințele.

Der Maghiarii, deși convinși de 
acesta, nu se gândescu a’șl schimba 
sistemulă, nu potu nicidecum a se 
deda cu gândulă de a renunța mă- 
caru la o părticică din supremația 
loră, și așa au de gândtt acuma a 
combate oposițiă națională a Ro- 
mâmloră, Slovaciloră, Sârbiloră etc. 
cu paliative administrative, sociale, 
ecouomice etc. de-o parte, er de altă 
parte cu asprimea legiloră și cu 
forța brutală.

Cam totu așa sperâză Germanii 
din Austria, că, ajungândă se fiă erăși 
numai ei stăpâol absoluți ai situa
ției, voră pute delătura oposițiu
nea Cehiloră cu paliativulu pactului 
dela Viena, er oposițiunea celorlalte 
naționalități cu mici concesiuni ad
ministrative și economice.

Ținta este, dincâce și dincolo, 
una și aceeași: paralisarea ori chiar 
suprimarea oposițiunei naționale a 
Slaviloră și Româniloră și ici în
tărirea. dincolo restabilirea și întă
rirea supremației dualiste față cu 
națiunile, cari au aspirațiunl pericu- 
16se pentru ea.

Urmarea acestei stări de lucruri 
este și trebue să fiă, ca oposițiunea 
națională se și concentreze pretu
tindeni forțele și sâ se pună din nou 
în stare de apărare.

Ministeriulă Wekerle ca. și mi- 
nisteriulu Windișgraetz voru avă me- 
ritulă de a fi contribuită indirectă 
la acesta concentrare a oposițiunei 
naționale, în Transilvania și Ungaria, 
ca și în Austria. Situația, se va cris- 
talisa prin solidaritatea celoră asu
priți și principiulu egalei îndreptățiri 
naționale va trebui în urmă se tri- 
umfeze asupra esclusivismului de 
rassă și a poftei de domnire.

„DacoromânismultL și politica cul
turală, maghiară1’.

x
Mai greu este a ajuta, în privința a- 

cesta, la scolele medii cu limba de pro
punere română, der totuși nu este ceva 
imposibilă.

In România este iertată a înființa 
scoli cu ori ce felii de limbă de propu
nere, numai câta puterea statului, fiă ele 
și scâle poporale simple, consideră aceste 
scole, ca institute private, cari n’au dreptă 
de publicitate și ale cărorii testimonii nu 
suntă valabile pentru stată. Decă cineva, 
care a absolvată o astfelă de scolă, vre să 
ocupe o funcțiune, ori unii postii legată de 
calificațiune legală, este datorii a face esa- 
menă din materialul ii de învățămentfl ală 
scolelorîi naționale române înaintea unei 
comisiunl numite de guvernă. Pe lângă 
acestă restricțiune se recere cu rigâre și 
necondiționată, ca limba română să fiă în
vățată și propusă în astfelîi de scole, în 
estensiunea și măsura, în care se propune 
în scolele statului.

In raporturile nostre de naționalitate 
și confesionale, cari s’au născută drepții re- 
sultatele desvoltării nostre istorice, noi nu 
putemă detrage dreptulă de publicitate dela 
școlele confesionale și cu limbă de pro
punere nemaghiară, și nici că e de lipsă 
acesta; însă ar fi fostă bine să primimă de 
ală nostru punctulă de vedere ală minis- 
teriului română de culte barăml întru 
atâta, că ar fi trebuită să pretindemă ne
condiționată dela școlele cu limba de pro
punere nemaghiară, ca în ele să se pro-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."

Nevasta judecătoruBuî.
(4) Narațiune, de H. Milke.

(Urmare).

Ajungendă judecătorulă acasă, nu 
găsi pe Alice acolo ; servitorele îi spuseră, 
că domna a eșită puțină la plimbare, der 
a disă, că se întărce îndată. Elă se aședâ 
lângă biroulă din odaia lui de lucru și 
scose nisce acte, pentru a să aprofunda în- 
tr’ună nou procesă. N’avea însă astîmpără 
la lucru, și se scula, se plimbă neliniștită 
prin odaiă, în susă și ’n josă, îndreptân- 
du-șl adese privirile asupra orologiului 
dela părete. Ce încetă trecă minutele!,

In fine audi fâșăitulă rochiei ei de 
mătase în odaia de alături, și imediată 
după aceea și apăru între portierele ușei, 
într’o toaletă de promenadă seducătore, 
avendă o cochetă pălăriuță pe capă. Ea 
păși spre elă cu mânile întinse, spre a-lă 
îmbrățișa, și cu-o privire parte compătimi- 
tore, parte suridendă, dise : „Sărmane bărbă- 
țele, tu de sigură m’aștepți de multă?"

încă n’au ajunsă mânile ei umerii lui, 
când se ivi o ultimă radă a sârelui, ce 

apunea, prin perdelele delaferestră, și făcu 
să reflecteze în tote culorile inelele ei 
soumpe din degete. Fără voie se ațintiră 
ochii lui asupra unui inelă cu petre de sap- 
hiră venite din mâna ei stângă — a fostă 
numai ună momentă, în care se petrecu 
totulă, și îndată, în celalaltă momentă, îi 
apuca mâna și-o apăsă în josă.

„De unde ai tu acestă inelă, femeiă?"
Spăriată de mdrte, de fisionomia lui, 

ea cădu cu ună strigătă în genunchi. Era 
teribilă la privire. O mâniă strașnică se 
putea observa pe fața lui.—Ea vădu acesta 
și se înfiora, totă sângele îi peri din obraji, 
și c’o voce stinsă rosti înaintea judecăto
rului ei:

„Indurare — Indurare!" Elă însă nu-i 
eliberă mâna dintr’a lui, ci o scutură în 
mișcări sălbatice.

„Este acesta inelulă, pe care să-lă fi 
furată acelă omă, acelă inelă, care e pro
prietatea giuvaergiului Brimboni? Vorbesce 
nu-i așa?"

Ună curentă de lacrimi se vărsă pe 
fața ei, pănă ce ea se lupta desperată a-și 
elibera mâna, din care elă se silea să tragă 
inelulă. Căclură cu sunetă câte-va alte inele 

pe pămentă pănă ce lui îi succese a scote 
din degete pe celă cu pricina.

„Și dantelele— unde suntă dantelele ? 
afară cu ele".

Ea striga și plângea : „Emest, cruță-mă
— cruță-mă! fi milostivă!"

„Tu le-ai furată, vrei să mărturisescl, 
tu le-ai furată! hăță ! “

Și erăși o scutura cu mâniă sălbatică
— ea plângea de îți era milă. Atunci elă 
o lăsă din mână și plecă. In ușă apărură 
servitorele spăriate, elă nu se îngriji, decă 
ele se interesau de stăpâna loră, ori nu, și 
părăsi odaia.

Pe Alice, care se văita, că are dureri, 
o așe4ară în pată, era târdiu sera, când 
judecătorulă întră în odaia de durmită, elă 
petrecuse 6re teribile, acuma a ajunsă la 
o hotărîre.

Lampa de nopte, cu lumina ei plă
cută roșiă, lumina mobilele elegante ale 
odăii, lucsulă celă atrăgătoră și stofele cele 
scumpe, ce le alesese pentru ele, gustulă 
răsfățată ală Alicei. Ochiulă severă ală ju
decătorului părea că simte ună disgustă, lu- 
necândă peste acestă risipă, ca și când s’ar 
fi lipită de ea o necurată suflare.

Elă s’aședă lângă patulă nevestei 

sale. Ea nu durmea, și audise că vine; în 
totă corpulă ei ea tremura și durerile sim- 
țindu-le mai tare, ea se acoperi mai bine 
cu plapoma.

„Am să-ți adreseză câteva întrebări, 
Alice", dise elă. „Vreai să mi-le răspunzi 
cinstită, fără reservă și fără a retăce 
ceva ?

Gemete încete îi răspunseră, și ună 
„da", mai că nu se audia.

„Tu ai furată inelulă giuvaergiului" 
— glasulă lui deveni mai nesigură, când 
trebui să pronunțe acestă cuvântă înfrico
șată — concedl tu acâsta?"

„Da!" dise ea cu voce slabă.
„Și în magazinulă de modă totă așa 

țl-ai însușită câte-va obiecte ? Ce obiecte 
au fostă acelea?"

Ea îi spuse cu cuvinte întrerupte și 
cu vocea împiedecată. Ea nu ascunse ni
mică, nici aceea, că încă și din altă bazară 
a luată câte-va obiecte scumpe, fără a le 
plăti.

„Și pentru ce ai făcută tu acesta? 
n’ai avută bani la tine ? A trebuită totuși 
să ai o causă, pentru care ți-ai însușită 
a lucruri. Nu. ți -ai disă tu nicidecum, 
că faci ceva necuviinciosă, decă iai la tine


