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a se pliiw înainte.

Brașovt, Mercurl, 24 Noemvre (6 Decemvre) 1893.

Situatiunea scolelortl nostre.*)  J
in

Brașovii 22 Noemvre v.

Nu de multă procurorulu ungu- 
rescu în piocesulă „Replicei“ ae ’n- 
cercâ se ilustreze așa cjiaulo libera- 
lismu ungutescu, susțiiudii că partea 
cea mai mare a șcdleloră poporale 
române, dupăelu 75°/0, din 3700 școle 
poporale, ce pretinde că le amu ave 
cu limba de propunere română, s’au 
înființată dela 1867 încoce, adecă de 
când s’a restituită constituțiunea uu- 
gurbscă.

Nu vomă disputa asupra cifre- 
loră. Faptă este, că cele mai multe 
școle poporale ale nostre s’au ridi
cată în acești 26 de ani din urmă, 
întrebarea este numai că cum, în ce 
condițiunî și pentru care scopu?

Două lucruri suntă a se con
stata aici, înainte de tbte. Decă acți 
numărulă școleloră nbstre poporale 
este îndoită mai mai e ca înainte de 
1867, causa principală este, că amu 
avută trebuință de ele. Mai departe 
e clară, că constituția ungurescă nu 
putea se ne denege unu drepții, ce 
ni l’a concesii chiar și a&soZu&snmZ# 
austriacă.

De unu merită specială ală Un- 
guriloră și ală constituției loră nu 
pbte fi der aici vorba, ci vomă vede 
îndată alu cui este meritul o, că șcb- 
lele nostre poporale au atiosu ună 
numără atâtă de însemnată.

Poporulă română, ca unu po
poru de vieță și de viitoru, simțindu 
puternică necesitatea de a înainta 
în cultură, s’a îngrijită pe câtă a 
putută de învețămentulă seu popo
rală și și-a înființată școle, der în 
ce condițiunî?

După ce mijlocele sale mate
riale erau cu totulă sleite în urma 
asupririloru, ce le a îndurată în tre
cută, poporulă română fu silită a 
recurge din nou la propria forță a 
rnuncei sale si a aduce jertfele cele 

mai mari pentru cultura sa. Consti
tuția și guvernulu ungurescă i-au 
data dreptulă se-șl înființeze școle, 
der nu i-au dată sprijinulă și mijlb- 
cele de lipsă pentru acestă scopă.

A rămasă der totulă pe spina
rea poporului și s’a întâmplată, 
ceea ce nu s’a mai pomenită în nici 
ună stată din lume. Pe lângă con
tribuția școlară, ce a trebuită se-o 
plătescă poporulu română cătră stată 
elă a mai plătită o altă contribuțiă 
pentru susținerea șcbleloru sale con
fesionale, pentru care din visteria 
statului nu i s’a dată nici măcară 
ună bană.

In legea de naționalitate dela 1868 
era stabilită, ca statul se se îngrijescă, 
din punctă de vedere ală culturii și 
a bunăstării generale, ca cetățenii 
de ori ce naționalitate se se potă 
cultiva în limba loră maternă pănă 
la punctulă, unde se începe cultura 
mai înaltă academică. Der statulu 
n’a făcută nimică.

Statulu representată de Ungurii 
dela putere, a cjisu din contră: Eu 
voiu îngiiji de interesele mele, limba 
mea, fimdă, după lege, limba cea 
maghiară, eu nu potă înființa decât 
institute de cultură maghiare ; voi 
confesiunile înse puteți se ve înfiin
țați scole cu limba vbstră maternă 
pe cheltuiala și cu risiculă vostru, 
numai se nu venițl în conflictă cu 
legea de scdle!

Românii vecțendu-se astfel strîm- 
torați și-au cjisu: legea de scble ne 
dă dreptulă de a ne înființa scble 
confesionale cu limba de propunere 
română, asupra cărora se putemă 
dispune noi înși ne prin organele 
ndstre școlare confesiunale; să ne 
grăbi mu der a. ne înființa în tote 
comunele, unde numai vomă pute 
asemeni scole, căci la din contră, 
totă după acea lege, statulu ori co
muna au dreptulă a ne lua pe di
nainte și a înființa scole cu carac- 
teră maghiară, la cari, instrucțiunea 
fiindu ( bligătbre, vomă trebui se tri- 
mitemă și copii noștri.

Așa s’au născută cele pretinse 

75°/o de scole poporale române dela 
1867 înebee numai și numai din 
munca și sudbrea poporului nos
tru și din îngrijirea lui pentru Îna
intarea cultmii sale naționale.

Der nu era destulă cu atâta, ci 
odată banii adunați cu mare greu 
dela poporu pentru clădirea șcblei, 
pentru mobilarea și recuisitele ei și 
învețătorulă angajată, se începe lupta 
de concurență cu statulă și cu or
ganele lui, cari nu numai că nu 
sprijineau desvoltarea șcbleloră ro
mâne, der își căutau merite prin 
aceea, că aflau totă feliulă de pre
texte pentru a aduce școlele nbstre 
în conflictă cu guvernulu.

In modulă acesta s’au desvol- 
tatu lucrurile pănă la 1879. Pănă 
în anulă acesta Românii erau de pă
rere, că celu puțină instrucțiunea 
loră poporală, susținută cu jertfe 
imense din parte-le și cu lupte ne
curmate, va pute se fiă unu razimă 
ală culturei loră naționale în timpu
rile vitrege, ce le străbăteau. Der 
în 1879 Ungurii dela putere au dă- 
rîmată și acea stavilă ultimă, ce-o 
opuneau legile din 1868 proiectului 
de maghiarisare și au adusă legea, 
prin care întroducendu-se în tote 
școlele poporale limba maghiară ca 
studiu obligată, acesta limbă s’a pusă 
sub scutulă statului în concurență 
fățișă cu limba de propunere ro
mână.

De atunci avemă scole popo
rale românescl, cărora li-se cere în 
prima liniă se propage instrucțiunea 
limbei maghiare. Prin legea dela 
1879 și cele următbre s’a schimbată 
așaderă însăși menirea șcbleloră nbs- 
tre poporale, care era de a cultiva 
poporulă în limba sa maternă, pe 
când acuma chiămarea loră princi
pală este de a lăți limba maghiară.

Numai de curendu publicarămă 
ordinațiunea d-lui Csaky, prin care 
amenință școlele nbstre cu închidere 
și pe învățătorii noștri cu destituire, 
dtică nu voră satisface pe deplină 
postulatului de a lăți limba ma
ghiară cu succesu.

Da, cu nespuse jertfe și lupte, 
Românii setoși de cultură și multă 
doritori de înaintarea neamului loră, 
au ridicată mii de scole românesc! 
pentru poporu, der le-au ridicată cu 
scopu de a-i servi acestui bravă po- 
poră ca razimă puternică pentru 
desvoltarea lui națională, nu înse 
pentru ca se fiă maghiarisate, și se 
vină mâne poimâne statulă se le 
secvestreze pentru scopurile nebune, 
ce le urmărescă cei ce-lă conducă 
ac|I.

CRONICA POLITICĂ
— 23 Noemvre.

Scirile ce sosescă din Parîsă spună, 
că lui Casimir Perier i-a succesă să for
meze noulu cabinetu francos» în chipulă 
următorii : Casimir Perier, președinte și afa
ceri streine; Raynal, interne; Burdeau, fi
nanțe ; Sputter, instrucțiă publică; Dubort, 
justițiă; Marly, comerciu; generalului Mer
cier, resboiu; amiralulă Lefevre, marină; 
Viger, agricultură: Jounart, lucrări publice. 
Noii miniștri au ținută un consiliu sera pen
tru a formula declarațiunea, care s’a cetită 
ieri în parlamentă. Declarațiunea este con
tra revisuirei, contra impositului asupra ve
nitului și contra despărțirei bisericei de stată. 
Guvernulă va ave o liniă de conduită de
mocratică, va admite votarea unui proiectă 
de casă de retragere pentru muncitori, der 
vă respinge utopiile socialiste și va dirige 
relațiunile esterne în. sensulă menținerii 
păcii. Lebon, deputată, a fostă numită sub- 
secretară la colonii. — Ună ministeră, în 
frunte cu Casimir Pdrier, firesce, că nu pote 
să fiă decâtă moderată. Casimir Perier, 
nepotulă primului ministru ală regelui Lous 
Philippe, pănă la 1832, când a murită de 
coleră, și fiulă ministrului de interne, ală 
d-lui Thiers, încetată din vieță la 1876, — 
s’a născută la Parisă în anulă 1847. Nu
mele lui întreg ă este Jean Pierre Paul Ca- 
simir-Perier. Elă a fostă crescută în prin
cipiile conservatore și constituționale, ceea 
ce nu-lă împiedecă însă de a fi ună repu
blicană convinsă. In anulă 1870, în verstă 
de 23 de ani, a luată parte la apărarea 
Parisului în calitate de căpitană în garda 
mobilă a departamentului Arbe și a fostă 
decorată pentru bravură cu crucea de ca-

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

Simțul-O. naționalii și însemnătatea 
lui în vieța de astăzi.

De Francisca Obert.

(2) (Urinare).

Cu patriotismulă nu este sinonimă 
simțulă națională. Patriotismulă este ali
pirea însuflețită la o comuniune de stată, 
ca atare, care comuniune însă pote să cu
prindă și diferite naționalități.

Caracteristica sigură a patriotismului 
este înclinarea și dorința de a promova 
fericirea, onorea, libertatea țării, și decă 
trebue, de-a aduce orl-ce jertfă pentru țeră.

Patriotismulă, simțulă pentru stată, 
se baseză pe alipirea cătră ună stată anu
mită, de care se ține cineva prin nascere 
ori și prin libera alegere, fără însă ca aici 
să vină în considerațiă și puncte de ve
dere naționale. Ună asemenea simță pentru 
stată găsimă în cea mai deplină espresiune 
la uniunea nordă-americană, în Elveția, în 

Belgia, așa-der în țările cu diferite națio
nalități, ale căroră divergențe însă suntă 
aplanate și covârșite prin legătura comună 
în stată.

Englesii, Scoțienii, Irlandesii vorbescă 
în parlamentă o limbă, și totuși rămână 
despărțiți deolaltă printr’ună simță națio
nală forte viu. Diferitele popore slavice nu 
înțelegă limbile loră deosebite, der totuși 
se simtă pătrunse de același simță na
țională.

Acesta din urmă se manifestă la ele, 
precum în genere la tote poporele pe-o 
treptă de cultură inferioră, mai cu semă 
prin ura de rassă, ce-lă însoțesce. Apelarea 
la simțulă națională însemneză la ele ape
lare la ură națională.

Pe trâpts. cea originală, când legătu
rile de stată și naționale erau încă nemăr
ginită de mici, pote că statulă și națiunea 
au mersă ună ore-care timpă laolaltă. După 
aceea însă veni, și de sigură veni forte de 
timpuriu, despărțirea. Său că statulă crescu 
peste națiune, în care casă elă primi în 
sine diferite națiuni; ori elă rămase îndă- 

rătulă desvoltării națiunei, în care casă acesta 
din urmă cădâ sub suzeranitatea de state 
diferite. Casulă, ca unitatea națională să 
rămână conservată prin legătura de stată, 
a fostă forte rară.

Și în presentă? Vedemă, că irreden- 
tiștii se aprindă prin simțulă națională pen
tru estinderea teritoriului de stată italiană. 
Cetimă, că poetulă princiară de Monte
negro deplânge în p o emulă său celă mai 
nou sortea poporeloră înrudite, cari gemă 
sub jugulă „Șvabilorău și se mângăiă cu 
perspectiva într’ună viitoră mai frumosă, 
în care toți Slavii se voră uni și se voră 
libera de asupritorii loră. Deocamdată însă 
Rușii caută să crâscă și să se’ntărescă și 
între marginele statului prin aceea, că for- 
țeză cu tbte mijlocele puterei lățirea sim
țului loră națională asupra tuturoră locui- 
toriloră țărei.

Aici amă ajunsă la punctulă, unde 
iese la ivelă și partea umbrosă a simțului 
națională.

Manifestarea necruțătore, agresivă, a 
simțului națională nu numai, că dove- 

desce o anumită mărginire spirituală, pe o 
treptă de cultură inferioră spirituală, ci 
este și o dovadă a îngâmfării trufașe, a 
lipsei de simță de dreptate.

Și este mare întrebare, decă efectulă 
înălțătoră, ce-lă eserciâză simțulă națională 
asupra unei părți a poporului, nu este ză
dărnicită prin paguba, ce-o causeză, dâcă 
ne seduce de-a pune prea mare preță pe 
propriile însușiri bune și de-a desprețui 
bunele însușiri străine. Istoria cea mai nouă 
ne arată în de-ajunsă urmările rele ale u- 
nei ast-feliu de orbiri.

Decă ună poporă îșl ridică în ceriu 
însușirile și faptele sale, pentru-că suntă 
naționale; dâcă este totă așa de orbă pen
tru propriele sale slăbiciuni, ca și pentru 
meritele străine: atunci o asemenea lipsă 
de judecată nepreocupată vine ori din ne- 
sciință, ori dintr’ună defectă de caracteră, 
ori din amândouă.

A nu asculta de mintea sănătosă, trece 
adese-orl ca o virtute națională, a cărei 
esercitare se cere în numele simțului na
țională.


