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Ilustrarea nisumțelorti. maghiare.
Brașovu, 11 Noemvre v.

Urmărindu desbaterile dietei un
guresc! asupra bugetului cultelor fi 
și instrucțiunei publice, cetitorulu 
nepreocupatu, care se intereseză de 
sbrtea popbreloru acestui statu, tre- 
bue se primâscă impresiunile cele 
mai stranie și durerbse.

Totu vorbescu de unfi timpii în- 
coce unele foile guvernamentale de 
mesunle, ce ar trebui se se ia pen
tru resolvarea cestiunei române și 
în genere pentru a pune stavilă ne- 
mulțumirei naționalitățilorfi, D’alde 
Jancso și alții vinu cu propuneri 
pentru acesta resolvare. Și într’aceea, 
acolo unde vorbescu cifrele, cari nu 
lasă nici o îndoielă în caracterulfi și 
resultatele acțiunei guvernului, în 
grava cestiune, că cum și în ce 
chipfi sprijinesce statulu din viste- 
ria sa desvoltarea popbrelorfi pe te- 
renulu culteloru și instrucțiunei pu
blice, iese de-odată la lumină, că po
litica guvernului unguresefi culmi- 
neză numai în tendința hotărîtă și 
esclusivă de a promova maghiarisa 
rea și câ nimicu nu face și nu în
treprinde pe.acelu vastu terenu de 
desvoltare, ce n’ar ave menirea de 
a sprijini acțiunea lui de desnațio- 
nalisarea cu mijldcele statului.

Pe la 1869 și în anii următori 
se (jicea, că li s’a lăsată unu câmpă 
largă de desvoltare naționalitățilorfi 
nemaghiare pe terenulu bisericescu 
și școlară și se pretindea, că acuma 
potă fi mulțumite, fiiudă astfelă des
păgubite pentru drepturile politice, 
ce au trebuită să le cedeze—se ’nțe- 
lege numai forțate fiindă — statului 
unguresefi.

Ce s’a alesă din acesta pretinsă 
autonomiă bisericescă și școlară?— 
Au ajunsă lucrurile acolo, că mul
tele miliăne luate din contribuțiu- 
nile întregei poporațiuai cu scopulă 
de a se folosi pentru trebuințele ei 
în ale culteloră și instrucțiunei pu
blice, nu se folosescă de faptă de- 
câtă numai pentru lățirea limbei și

promovarea culturei maghiare pre
cum și a nisuințeloru de maghia- 
risare

Din raportulu alfi 22-lea alfi 
ministrului de instrucțiune publică 
asupra stării învățământului în anulă 
școlară 1891/92 și 1892/3 resultă' 
îu modă neindoiosă. că întregă bu- 
getulă s’a folosită esclusivă numai 
peutiu scopuri de cultură maghiare, 
pentru înființarea de școle prepa
randii și asiluri de copii maghiare.

Oposiționalii unguri, se înțelege, 
nu ’sfi. mulțumiți cu lucrarea și stă
ruințele d-lui Csaky. Li-se pare ori
bilă, ca în 214 comune nu esistă 
nici o șcăla poporală, și că copiii 
din 1757 comune suntă siliți a merge 
în comunele învecinate, spre a cer
ceta școlile de acolo și se întrebă: 
cum se voru pute tace progrese cu 
privire la învățarea limbei maghiare 
în ținuturile poliglote, decă esistă o 
lipsă așa mare de șcăle?

Guvernamentalii la rendulu loru 
laudă prevederea, diligința și zelulă 
ministrului Csaky, care cu mijlocele 
de cari dispune a făcută după ei lu
cruri mari. Si în ce consistă acestu 
„meritu44 alu lui decă nu în ten
dința și nisuința de-a împiedeca 
cultura națională a poporeloru ne
maghiare, făcendă să progreseze nu
mai interesele de supremațiă a lim
bei și a culturei unguresc!?

Der în punctulu acesta suntă 
una și nedespărțiți Ungurii guverna
mentali și oposiționall și deosebirea 
este numai, că cei din urmă facă 
mai mare gălăgia și suntă mai sin
ceri în espunerea scopuriloră și as
pirați uniloră loru șoviniste, decâtă 
cei dintei.

Așa și cu ocasiunea desbaterei 
de Luni și Marți oposiționalii au 
fostă aceia, cari au formulată ten
dințele și aspirațiunile maghiarismu
lui violentă și, ceea ce este forte 
caracteristică, n’au dată de altă con- 
tracjicere, decâtă celu multă de asi
gurarea, că încă nu suntă destui 
bani, ca să se facă de pildă minu
nile, ce le cere deputatulu Mada-

rasz „pentru a se pune odată temeiu 
la o instrucțiune poporală adevărată 
națională-maghiară4*.

Madarasz ceru numai bagate- 
lulfi de una sută milione florini pen
tru scopulu acesta. Adecă dorința 
4ui este se se facă unfi asemenea 
împrumută pe spinarea ndstră, ca 
cu elă se se înființeze pretutindeni 
șcdJe și kisdedovurl unguresc!.

Dieta îlu ascultă cu plăcere, 
simțindu toți patrioții din sînulu ei 
numai părerea de reu, că propune
rea lui Madarasz nu se p6te ese- 
cuta din cause financiare!

Și apoi totă se mai vorbesce de 
mulțumirea naționalitățilorfi. Nu 
este acesta o adevărată bătaia de 
jocu ?

Der nu s’au pututu stăpâni opo
siționalii de a aduce în discusiune 
și cestiunea regulărei congruei și a 
autonomiei catolice, accentuândă în 
deosebi, că acâstă regulare este ur
gentă, mai ales față cu pre<. ții greco- 
catolici, pentru că ea ofere unu mij
locii de a combate în sînulfi loră 
pretinsele nisuințe contrare statului. 
Ba unulă din vorbitori ceru să fiă 
subvenționată și preoțimea protes
tantă slovacă din Ungaria de nordă, 
căci „prin acesta s’ar pute combate 
mai cu efectă panslavismului

D-lu Csaky spre a mulcomi pe 
patrioții din stânga se și grăbi a 
promite regularea congruei și a au
tonomiei catolice și, deși împărtă- 
șimu și noi părerea fdiei apponyiste, 
care d’ce, va trece încă multă
apă pe Dunăre în josfi pănă se voru 
realisa aceste două reforme, totuși 
putemu se constatămă mai pre susu 
de orl-ce îndoielă consimțementulu 
ministrului cu tendințele dușmăndse 
ale oposițiunei.

De aceea, ca Polonyi a urgitată 
desființarea scoleloru confesionale, 
„cari ar fi numai nisce pepiniere 
pentru nisuințele anti-naționale și 
trădătore de patriă44 nici că mai 
vorbimfi. Cuvintele lui, cari au pă
trunsă tbte inimile șoviniste fără 
deosebire de partidă, suntă ilustra-

țiunea cea mai potrivită la capitlulu 
despre liniștirea și mulțumirea na
ționalitățilorfi variată în timpulu 
dia urmă de d-lu Hieronymi și de 
organele lui!

CRONICA POLITICI
— 11 Noemvre.

Noulă ministeriu coalisată din Aus
tria pune tote în mișcare spre a-șl câștiga 
aderenți. Polonii mai alesă îșl dau multă 
silință de a câștiga pe Ruteni. Se și anunță 
acuma din Galiția, că în urma intervenirii 
guvernatorului Badeni, suntă gata de a se 
alătura coalițiunei. Prețulă pentru care s’a 
făcută acestă pactă este mandatulă dela 
Zolkiew, ce l’au dată Polonii îndărătă Ru- 
șiloră. — Eftină împăcare, ce nu pre ser- 
vesce spre ondrea inteligenței Ruteniloră 
galițianl, der se mișcă și în sînulă loră și 
se ridică oposițiă forte rigurosă, care va 
face frontă față cu suprematiștii poloni și 
slăbănogii oportuniști ruteni. — Italienii 
din Dalmația vădendă, că curentulă merge 
erășl în contra Slaviloră, se bucură și au 
fostă între cei dintâi, cari au adusă oma
gii noului ministeriu, și e forte caracteris
tică, că salutările loră suntă adresate de-a 
dreptulă ministrului Plener.

*
In ședința dela 21 Noemvre a came

rei deputațiloră din Francia, președintele 
d. Casimir P&ier a pronunțată o alocuțiune, 
în care amintesce, că primindă pe trimișii 
Rusiei, Francia a avută o singură gândire, 
ună singură sufletă. Acestă afirmare de o 
mare unire morală impune datoria de a sa
crifica patriei certurile sterpe și revoltele 
personale (aplause). In urmă d. Dupuy a 
citită declarația ministerială, cjicendă, că în 
alegerile făcute de curendă țera s’a pro
nunțată pentru o politică practică, înlătu- 
rândă cestiunile iritante și discuțiunile teo
retice. Vomă combate revisuirea Constitu- 
tuțiunei, despărțirea bisericei de stată și 
schimbarea modului de scrutiniu. Vomă 
respinge doctrinele, cari pretindă a subs
titui tirănia anonimă a statului inițiativei 
individuale și liberei asociațiunl. Vomă îm
piedeca cu energiă ori ce încercare de agi
tațiune său disordine și ori ce tendințe in
ternaționale. Guvernulă va încerca să li-

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.44- frigurile, decă nu chiar cu mortea, pe pa- 
tulă ei, și elă, soțulă ei, se purta cu gân- 
dulă de-a respinge dela sine pe nenorocita 
— ba nu numai de-a se despărți de ea, 
ci de-a o espune disprețului și rușinei pu
blice numai ca să se facă dreptate pe pă- 
mentă și ca elă să nu vedă întotdeuna 
înaintea ochiloră săi spirituali pe unulă 
dintre rătăciții și nenorociții acestei lumi, 
sculându-se de pe banca acusafiloră și ri- 
dicândă mâna în contra lui cu teribilulă 
cuventă: „Nu ești vrednică să mă con
damni !u

Elă simția, că puterea lui de resis- 
tență se sdrobise și că-lă încunjura ceva 
ca o umbră a unei fapte teribile sinistre.

I-se aduse o scrisore. Ea venia dela 
d-lă Helbings, care-i scria cu multă poli
teță, că va renunța de-a face orl-ce ară
tare, decă d-lă judecătoră s’ar îndupleca 
de-a acoperi paguba conformă socotelei 
alăturate. Tot-odată asigură, că va păstra 
despre tote cele petrecute cea mai perfectă 
tăcere, pentru ca d-lă judecătoră să văijă 
că are de-a face c’ună omă de omeniă.

Era acesta ună ofertă, care putea să-i 
inspire numai stimă, deosebită față cu ne- 
guțătorulă. Era așa de simplu — n’avea 
decâtă să plătescă acea socotălă și tote 
erau aplanate.

Elă nu mai șovăi, (lua banii dintr’o 
cassetă, îi băga într’o cuvertă, adause câ
teva cuvinte de mulțămire și îndată tri
mise banii printr’ună servitoră la adresă.

Erau acum într’adevără tote aplanate ? 
Nu rămase încă cea mai grea parte, care 
tocmai silea pe soță să fiă judecătoră asu
pra nevestei sale ? La acesta se alătură 
grija de aflarea ei — i-se spusese, că ea 
zace într’o stare cu totulă apatică.

Mediculă veni erășl. Espresiunea feței 
sale deveni însă și mai seriosă, când în
cepu a vorbi cu judecătorulă.

„Trebue, durere, să țl-o spună pe 
față — pregătesce-te pentru casulă celă 
mai rău. Voiu rămâne aicea înainte de 
amădl.44

Elă voia să părăsăscă erășl odaia, 
der judecătorulă îlă reținu. Ceea ce îlă tor
tura atâtă de cumplită trebuia să iasă acum

afară. Elă stima pe medică ca omă și ca 
bărbată ală sciinței, și astfelă nu mai avea 
în durerea torturătâre a acestei 6re nici 
ună scrupulă, de a-i spune totă.

„Nu mă potă decide44, termină elă ra- 
portulă său scurtă și grăbită, „de-a crede 
într’o rătăcire spirituală a femeii mele. 
Asemeni cașuri mi-s’au ivită ca juristă mai 
multă decâtă odată și nici noi juriștii, nici 
medicii specialiștii n’am putută constata în 
t6te aceste cașuri vre-o turburare a spiri
tului persăneloră respective. Dăr te-așl 
ruga să aibl amiciția, de a-ml spune pă
rerea d-tale cinstită și sinceră asupra acestui 
lucru.44

Mediculă îlă privi dreptă în ochi și 
dădu apoi ușură din capă. „Și așa-deră d-ta 
ca judecătoră ai fi condamnată pe nevasta 
d-tale ?“

„Da44, răspunse judecătorulă cu voce 
slabă și răsuflândă greu. „Der te rogă de 
părerea d-tale, iubite doctore. Nu vreu 
mângăere, vreu adevără, căci adevărulă 
stă încă mai pre susă decâtă dreptatea,

Nevasta judecătoruEuu
(b) Narațiune, de H. Mielke.

(Fine.)

Se făcuse dimineță, judecătorulă nu 
durmise totă noptea, fiindă sguduită de 
simțiri torturătore, der totuși nici acesta 
nouă întorsătură a lucrurilor)! nu încovoia 
pe bărbatule severă. Nu, nu, mai bine ne
fericită, decâtă fără ondre și consciințăl 
Acum mediculă întră în odaiă.

„Iți gratuleză, ună băiețelă de totă 
drăgălașă! Der stai nu țl-e iertată să în- 
tri, nicl-decum în odaia nevestei d-tale! 
OrI-ce iritațiă ar fi pentru ea venină 
omorîtoră. Este ceva în starea ei, ce — 
trebue să țl-o mărturisescă — mă face să 
conchidă la ună pericolă seriosă. Trebue 
să băgămă de semă și să fimă cu precau- 
țiune.u

Așa-der ea îi dăruise și aceea, ce fu
sese dorința lui cea mai ferbinte. Acum ea 
zăcea slăbită în puteri, luptândă pote cu


