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Instrucțiunea publică și Ardealulti.
Brașovii, 11 Noemvre v.

Mercur! s’a contiuuatO în dieta 
ungurescă discusiunea asupra buge
tului cultelorh și ală instrucțiunei 
publice. Doi vorbitori din stânga es- 
tremă și-au esprimatu cu acestă oca- 
siune încrederea în politica de ins
trucțiune a ministrului Csaky.

Deputatulu Iosifă Bano făcu 
d-lui Csaky unu complimenta mare 
cficendu, că lui i-a succesu „a afla 
firulu Ariadnei, care îi pote scote pe Un
guri din labirintul’. Cuvintele aceste au 
fostă salutate cu vii „Eljen“-url din 
partea tuturoru partidelorO. „Eu 
sciu44, adause Bano, „că ministrulu 
sufere torturele lui Tantalus, pen- 
tru-că nu-i este cu putință a tace și 
a esecuta totă, cum ar dori inima 
lui. Și nu e mirare der, că voiesce 
se se retragă. Der îlu rogu se nu 
se retragă, (Viue aprobări generale) 
căci în acea partidă (din drâpta) 
nu se va mai pute găsi unu alic doilea 
Csaky11.

Ministrulu Csaky pote se fiă pe 
deplină mulțămitu de aceste laude 
și ovațiuni, ce i-le face chiar și opo- 
siția pentru „meritele11 ce și-le-a câș
tigată cu politica sa „culturală na
țională/4 Cu totulu altă întrebare 
este, decă potu fi mulțumiți cu a- 
cestă politică și Românii, Slovacii, 
Serbii, Sașii etc. Respunsulu la a- 
cesta ÎDtrebare îlfl dă de sine fap- 
tulă, că Csaky este lăudată pentru 
isprăvile sale, cari au de scopu nu
mai și numai înălțarea și întărirea 
culturei naționale maghiare pe con- 
tulu culturei naționale a Nemaghia
rilor ă.

Au mai vorbită deputății Ho- 
ranszky și Hock, pledândă pentru 
principiulă de a se ridica, pe câtă 
numai concedu financele, pretutin
deni scble de statu și cu deose
bire preparandiile se fiă t6te ma
ghiare.

Interesantă- este ceea ce a afir

mat deputatul Hock, vorbindă despre 
kișdedovurl. Prevederea lui, c|ise el, că 
legea pentru kișdedovurl nu va ave re- 
sultatele dorite, s’a împlinită. Ase
meni kișdedovurl trebue se fiă în
ființate în acele puncte, unde potă 
servi ideei naționale maghiare. Elă, 
Hock, a călătorită de curendă prin 
Transilvania, și a făcută aici espe- 
riența, că „ acestă țeră este unu postii 
pierdutu pentru Ungurîu. Deși finan
cele nu concedă ca pretutiadeni, unde 
este de lipsă, bS se înființeze scble 
de stată maghiare, totuși trebue să 
se înființeze asemeni scăle, celă pu
țină la punctele cele mai periclitate,

Kossuthistulu Helfy a fostă ne
plăcută atinsă de constatarea lui 
Hock în privința șanseloru triste ce 
le are maghiarisarea în Transilvania 
De aceea elu protestă în contra afir
mării acestuia, că Transilvania ar fi 
unu postă pierdutu pentru Unguri. 
„Trebue s’avemă încredere44, cțise 
Helfy, „în puterea de vieță a Un- 
guriloru din Transilvania și sperezu, 
că întrega națiune îi va sprijin, ca 
să potă învinge dificultățile, cu cari 
au să lupte.44

Helfy mai adause câte-va cu
vinte, ce suntă fărte semnificative 
pentru părerile ce domnescă în cer
curile maghiare asupra ceștiunei 
Transilvaniei.

„Cestiunea transilvană44, c|ise 
elu, „nici nu este o cestiune de na
ționalitate, ci o cestiune de putere. 
Trebue odată să ne lămurimu cu 
România și decă nu voiesce se tră- 
iescă în amicițiă cu noi, să vedemu, 
care din noi doi este celă mai tare44.

Asemeni espectorațiunl cu oca- 
siunea discusiunei asupra bugetului 
instrucțiunei publice, — unde nu 
pote fi vorba, decâtă de paclnica și 
priinciosa desvoltare culturală a tu- 
turoru poporeloră statului și de mij- 
locele ce suntă în dreptă a-le pre
tinde aceste popbre dela stată pen
tru ușurarea problemei loră civilisă- 
tăre — suntă forte caracteristice și 

ne arată în chipulă celă mai lămu
rită, la ce avemă să ne așteptămă în 
viitoră din partea Maghiariloră.

„Pester Llo^d'4 vorbea mai dău- 
. nările cu totulă altfelă, susțiindă, 
că „mulțumirea Româniloră din Ar- 
deală e fbrte compatibilă cu esis- 
tența statului română44, cu alte cu
vinte, cestiunea română în Ardeală 
pbte fi resolvată fără temere de 
ună viitoră conflicts cu România.

Nu trebue se fiă cineva mare 
politică, ca să înțelegă, că în Ar- 
delă nu se tracteză de amiciția cu 
România, ci de amiciția și buna 
înțelegere cu Românii ardeleni și 
„cestiunea de putere44 pusă în evi
dență de domnulă Helfy, nu este 
decâtă constatarea, că Ungurii nu 
voră nici într’ună chipă se facă 
dreptate Româniloră ardeleni, ci 
suntă hotărîțl a-i asupri și nedrep
tăți și în viitoră, ca în trecută.

Der e bine, că aceste se spună 
și se mărturisescă în dietă cu-o oca- 
siune atâtă de însemnată, cum e 
desbaterea bugetului instrucțiunei 
publice, care ar trebui să se facă în 
spiritulă celă mai conciliantă; e 
bine, cjicemă, că se spună și se măr
turisescă ca să scimă cum stămă și 
la ce avemă să ne mai așteptămă, 
și se nu ne mai amăgimă cu cre
dințe și ilusiuni deșerte.

CRONICA POLITICĂ
— 12 (2*1) Noemvre.

Stânga germană din Austria a pri
mită. în clubulă ei pe miniștrii Plener și 
Wurmbrand cu mari manifestațiuni de en- 
tusiasmă. Plener a ținută ună discursă, ară- 
tândă dificultatea situației politicei inte
riore, care resultă din faptulă, că nu esistă 
în Austria ună mare partidă, care să dea 
o maioritate guvernamentală. Noulă regimă 
e nevoită să se razime pe o coalițiune for
mată din trei partide diferite. Cu tote a- 
cestea preferă să fiă supusă acestei necesi
tăți, decâtă să se ușureze întdreerea vecbei 
stări de lucruri, seu a unei combinațiuni, 

care ar esclude cooperațiunea stângei ger
mane. Nici drepta, nici stânga nu trebuie 
să dorăscă lucruri esagerate. Plener speră 
că administrația va fi schimbată și speră 
de asemenea, că cele trei cluburi se voră 
alipi încetulă cu încetulă; invită pe stânga 
germană să sprijinescă întregulă căbinetă. 
Wurmbrand a vorbită în același sensă, ac- 
centuândă necesitatea unei ore-care abne
gații politice din partea partideloră; a pro
misă ajutorulă său industriei în concurența 
internațională (aplause). Ministrulă Jazvorsky 
a espusă la clubulă polonesă, că cu ocasia 
negociațiuniloră pentru formarea cabinetu
lui de coalițiune, elă s’a inspirată de ideia 
de a asigura clubului polonesă o situațiă 
egală în căbinetă, față cu celelaltă partide. 
Pentru a proba puterea de viață a cabine
tului, trebuie ună programă, pe basa căruia 
unirea să fiă posibilă. Aceătă programă se 
va depune adl la Cameră. Ministrulă Fal- 
kenhayn a rugată pe clubulă conservatoră, 
să arate cabinetului încrederea ce clubulă 
i-a arătat’o.

*

Cestia reformei electorale a noului 
guvernu austriacă se agită forte multă în 
cercurile politice din Viena. ț)iarul „Deutsche 
Volksblatt44 pretinde, că noulă guvernă ar 
ave intențiunea, sg reformeze legea electo
rală în sensulă sistemului de trei grupuri. 
In primulă grupă de alegători voră figura 
contribuabilii mari, marii proprietari și marii 
industriași, cari se află mai cu sămă în ta
băra liberariloră germani. In ală doilea 
voră fi alegătorii de pănă acum din orașe 
și comune cu escepțiunea așa dișiloră 
„âmenl de 6 florini11, Cei eliminați din a- 
cestă grupă împreună cu acei, cari nu 
aveau pănă acum dreptă de alegere, voră 
forma grupulă ală treilea. Se pote vede 
.numai decâtă, că acăstă reformă este avan- 
tagiăsă numai pentru liberalii germani; ei vor 
ocupa aprăpe peste totă loculă, primulă 
corpă de alegători, și o mare parte din ală 
doilea va fi ală loră în urma eliminării micilor 
industriași, astfelă că pe basa unei astfelă 
de legi electorale, ei ară câștiga ună mare 
numără de mandate. Nu este cu tăte acestea 
de credută, că se va găsi în camera depu- 
tațiloră o maioritate de două treimi, pentru

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.44

Cu drumulu de feru.
(Clușiu — Deșiu).

Cândă trecă cu drumulă de feră preste 
munți și văi și-mi apară înaintea ochiloră 
și dispară cu iuțălă fulgerului țări necu
noscute, formândă o iconă fantastică, ce 
te îmbată și te pune pe felă de felă de 
gânduri, mi-aducă vrendă nevrendă aminte 
de timpulă fericită ală tinereței; când nu 
cunosceam drumulă de feră și călătoream 
cu trăsura dile întregi prin poeticele ținu-* 
turl ale Ardealului.

Oe veselă eram, când ajungeam prin 
locuri cunoscute, unde sciam fiă-care co
titură de drumă, fiă-care dălă și vale, ici 
o cruce vechiă, colo ună arbore seculară; 
seu dăcă obosită de drumă, mă opream 
la ună vechiu pretină ală familiei, la care 
petreceam ore neuitate cu discuții înfocate 
la ună păhară de vină, — recoltă propriă.

Acolo nu erau nici chelneri, nici bac
șișuri, nici vinuri falsificate, — ci pretinl 
buni și copile drăgălașe, de cari te des

parți cu greu și adeseori cu dorulă în ini- 
ma-țl tînără si simțitore.

AstăclI, cu drumulă de feră călătorimă 
după itinerară, cunoscemă orașulă numai 
după hartă, și cei mai umblațl sciu, la care 
stațiă poți lua cafăua, la care dejunulă, său 
masa. De pretiniă însă, nu mai e vorbă, 
ăr’ ca amintire cumperi fotografii ale ve- 
deriloră orașeloră și alte bazaconii, și ca 
suvenire mai cu greutate duci cu tine, — 
socotela dela hotelă.

O fi practică să pleci adl din Bucu- 
rescî, să fi mâne în Viena, poimâne în Ber
lină, Parisă, său Londra.

O fi frumosă să stai o lună, său două 
prin aceste Babilăne moderne, să vedl teatru, 
musee, esposiții și să admiri minunile, ce 
a produsă firea omenăscă.

Da, ne sporimă repede cunoscințele, 
scimă forte multe, — dăr băta inimă ră
mâne rece, că n’are ce căuta acolo, de ea 
nu se îngrijesce nimenea.

Așa se petrece totă viăța năstră.
Trăimă fărte repede.
Ș’apoi să te miri, că suntemă toți — 

fiii culturei moderne, — cu inima înghie- 

țată? Cândă vedemă o copilă drăgălașă, 
prima nostră întrebare este:

„Ce zestre are?44
Câci suntemă forte grozavi, noi, mo

derna generațiă, practici pănă la nemurire, 
— dăr cu tote aceste frumose calități—ne
mulțumiți, fiind-că din pecate, totuși mai 
suntă momente, când amă voi să rupemă 
lanțurile acestei vieți, atâtă de — practice, 
să facemă așa cum ne dictăză inima, nu 
după calculă, ci liberă, sinceră și cu însu
flețire.

Momentele de soiulă acesta suntă în
să, din nefericire, rari și de scurtă durată, 
și în curendă ără suntemă cei vechi, ără 
lucrămă după calculă, ără alergam după de- 
monulă vieței moderne — după bană.

Eu unulă cu multă părere de rău, tre
bue s’o recunoscă, — amă rară momente 
fericite, când ascultă numai de îndemnulă 
inimei.

In specială relativă la femeiă, amă 
ajunsă așa departe cu vederile moderne, 
încâtă în momentele, când nu-mi vorbesce 
inima, va să dică aprope în permanență, 
amă firma convingere, că: „femeia este 
talpa iadului.

Adecă, — scusați — am avut’o pănă 
nu de multă, când o copilă drăgălașă, o 
drăcăică de Româncă, m’a scosă din minți, 
m’a făcută să pierdă ideile și vederile a- 
tâtă de practice, ce le aveam mai ’nainte 
— și ca culme a răutății, tocmai în dru
mulă de 'feră.

In drumulă de feră, pe care l’am« 
blăstămată de-atâtea-orî, pentru-că fără a- 
căstă instituția, ași fi și eu astădl în vre- 
ună colță liniștită, departe de viăța sgo- 
motosă a așa numitei — lume mari, însfi 
ună omă cu inima întrăgă.

N’așI fi alergată prin țări și preste 
mări, dăr în schimbă ași fi, ceea ce nu 
sunt, ună băiată cu inima de aură, plină de 
însuflețire pentru totă, ce e mare și frumosă 
și ce e mai importantă, — ași fi avută de 
multă alte idei despre femeiă.

Am pierdută multă timpă, de care-mi 
pare rău, — căci spuneau bătrânii, că:

„Femeia este o ființă adorabilă, care 
îndulcesce viăța bărbatului44, — său chiar, 
că: „Bărbatulă numai prin femeiă învață 
și cunosce viăța.44

Am audită acestă lucru — însă nu 
l’am încercată pănă acuma; nu-mi da mâ-


