
’«acUuaen, idmlnlsirațlwes
i TtDoiTBfia: 

ttBAȘDVU, plaț mars, Tfirpulfl 
Inului Mr. 30.

Wi>r? ni francai fi mu i< pnmMcii. 
ț&mttacriplt mu f< wfrMtiî.

Birourile de ammclurl: 
^rctavu, pluta rnare, TlrgulQ 

Inului Nr. 30.
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Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fl., pe ș6ae luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană.

Pentru România și străinătate:
Pe unii anu 40 franci, pe șâee 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tâte o&oiele 
poștale din intru și din afară 

și la dd. coleotorl.

Abonamentulu pentru Brasovu 
a adminiatrațiuno. piața mare, 
Tfirgfulfi Inului Nr. 30 etagiulă 
I.: pe ună ană 10 fl., pe șâae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu duauiu în casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu eaemplarii 5 cr. v. a. 
s6u 15 bani. Atfttă abonameu- 
tele cătu și inaerțiunile auntu 

a ae plăti înainte.
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Situațiunea scolelorti nostre.
IV.

BrașovQ 22 Noemvre v.

Mai rău decâtă cu școlele năstre 
poporale stârnii ar^î cu șcâlele n6s- 
tre medij seu secundare, ba puternu 
4ice că în învețământulă nostru se
cundară nu numai amti remasu sta
ționari, der amu dată îndărătu în 
locu să mergemă înainte, în timpulă 
de când s’a restabilită constituția 
ungurescă.

Decă Ungurii se potă făli — cu 
ce dreptu amu verjutu — că dela 
1887 încăce s’au înființată peste o 
miiă de șcble poporale cu limba de 
propunere română prin munca, stă
ruințele și cu cheltuiela poporului 
nostru, atunci nu se potu făli că 
sub stăpânirea loră s’a ridicată ma
cara unu singură gimnasiu româ- 
nescă, căci cele două trei clase, 
câte s’au deschisă, prin anii 1870, 
pentru completarea ginmasiului in
feriorii din Bradu, nici că potu întră 
aici în discusiune.

Nu se păte făli puterea de statu 
ungurescă nici măcaru de-a fi res 
pectatu prescrierilelegiloră în acestă 
privință, cari dădeau Româniloră 
dreptulu de a-șî înființa cu propriile 
mijlăce gimnasii confesionale. Amu 
rămasă cu gimnasiile, ce le-amu 
avută, când au venită Ungurii la 
putere, și încă ar fi bine, când amă 
pute susține, că celu puțină aceste 
ne-au remasă intacte. Der nici de 
acestă favoră n’amă avută parte.

Puterea de stată ungurescă nu 
s’a mărginită a ne pune în cale totă 
feliulă de piedeci și în desvoltarea 
acestoră șcăle medii, ci a pășită 
țață cu învețământulă nostru secun
dară în modulă celă mai dușmă- 
nosu și agresivă, oprindu-ne de-o 
parte de a ne înființa nouă gimnasii 
și atacândă de altă parte caracte- 
rulă națională roraânescu ală gim- 
nasiiloră, ce le aveamu.

Și pe când se sevîrșeau aten
tatele de maghiarisare în contra gim- 

nasiiloru confesionale din Beiușă și 
Năsăudu, Româniloră Caransebeșeni 
și Aradani le denega guvernulu de 
a-șl înființa, pe basa legii, gimnasii 
confesionale cu limba de propunere 
română, pe cheltuiela loră propriă.

Pe câtă vreme mai domnea încă, 
pe temeiulă legii de naționalitate, 
părerea, că cetățenii nemaghiari au 
dreptulu de a se folosi între anu
mite margini de limba loru maternă 
pe terenulu administrației și ală jus
tiției și că au dreptulă de a se cul
tiva în limba loră pănă la acelă 
punctă „unde se începe cultura mai 
înaltă academică11, (§ 17 ală numi
tei legi) scolele nostre medii aveau 
o menire precisă în organismulă 
desvoltării învățământului țării și în 
consecență puterea publică se sfiea 
de a se atinge de ele și se mulțu
mea numai a le amărî esistența prin 
totă feliulă de șicane. îndată ce 
însă regimulă despotică tiszaistă pro
clamă la 1879 principiulă atotputer
niciei „limbei statului11, declarândă, 
că interesele statului ungară pre
tindă domnirea nelimitată a idio
mului maghiară pe tdte terenele, și 
pe acela ală învățământului publică, 
esistența șcăleloru năstre medii tre
buia să se preseuteze înaintea ochi- 
loră guvernanțiloră unguri ca o 
piedecă pentru realisarea ideei „sta
tului națională maghiară11, ce-o ur- 
mărescă ei.

De altă parte trebuia comple
tată sistemulu de maghiarisare suc
cesivă introdusă la 1879 față cu 
scolele năstre poporale și așa ieși 
din găăce la 1883 și legea specială 
pentru scălel'e medii, prin care aces
tora li-se pregăti aceeași sorte ca 
scăleloră poporale, punându-li-se pe 
sufletă înainte de tăte perfecta pro
punere a limbei maghiare. Tinerii 
maturisanțî (bacalaureațl) dela gim
nasiile nostre ară pute să ne isto- 
risăscă cu culorile cele mai vii, câte 
nopți au trebuită să petrecă agitați cu 
studiulă literaturei maghiare în limba 
originală, pentru ca să aibă speranța 

a fi declarați apți de a trece la 
esamenu, din partea representantului 
guvernului ungurescă.

*
„După legea de naționalitate 

„dela 1868 nu este de lipsă ca toți 
,}cetățenii națipn^litățiloru țării să-și 

,,jînsușâscă limba maghiară, căci este 
„prevăzută în lege, că în afacerile 
„Icră publice potă procede cu limba 
„loru maternă. Acuma însă, decă veți 
„aduce legea acesta (adecă legea 
„pentru Introducerea studiului lim- 
„bei maghiare în șcălele poporale) 
„puteți c|ice cu-o ficțiune numai, der 
„puteți 4ice, că etă acuma are fiă- 
„care ocasiune de a învăța limba 
„maghiară, acuma trebue să scie 
„fiă-care unguresce, prin urmare nu 
„mai este lipsă a se întrebuința la 
„manipularea afaceriloră publice o 
„altă limbă decâtă cea maghiară. 
„Acesta va ave consecința naturală 
„logică ca acea disposițiune a legii 
„dela 1868 să se delăture, după care 
„în afacerile publice se păte per- 
„trâcta și în celelalte limbi, nu nu- 
„mai în limba maghiară. Onorată 
„cameră! Cuteză a întreba: este 
„pentru uoi consultă să-o rupemă 
„cu pfiitica de naționalitate, care 
„și-a căpătată espresiunea în legea 
„dela 1868? Credu că legea acesta 
„peste totă nu va ave acelă succesă, 
„ce se așteptă dela ea în interesulă lă- 
„țirei limbeimaghiare șidecănu va ave 
„succesă, atunci întrebă: că 6re este cu 
„scopă ca, nu sciu din ce alte cause se
cundare, să scormonimu din nou 
„cestiunea naționalitățiloru, este bre 
„cu scopă ca statulu și maghiari- 
„mea se atragă asupră-șl ura, care 
„fără îndoielă o va deștepta, și să 
„provoce acele pericule, cari după 
„a mea modestă părere voră fi ur- 
„ mările naturale ale acestei ac- 
„țiunl?“

Aceste suntă cuvintele memo
rabile, ce le-a pronunțată Ludovicu 
Mocsary în ședința dela 30 Aprilie 
a camerei maghiare, când s’a des- 
bătutu legea școlară dela 1879.

Prevederile acestui bărbată po
litică luminată, s’au împlinită. Cona
ționalii săi maghiari au rupt’o în 
adevăru definitivă cu politica de na
ționalitate, care și-a aflată espresiu
nea în legea dela 1868. Chiar de pe 
banca ministerială se constată acuma, 
că legea școlară dela 1879 n’a avută 
nici pe departe acelă succesă, ce se 
aștepta dela ea în interesulă lățirei 
limbei maghiare. Faptă este, că prin 
acestă lege și prin nouăle măsuri 
asupritore luate în sensulă ei, s’a 
scormonită și mai multă cestiunea 
naționalitățiloru, și că acțiunea de 
maghiarisare violentă a deșteptată 
cea mai adâncă amărăciune în sî- 
nulă națiuniloră nemaghiare, pre
cum și acea ură, care provăcă pe- 
rlculele, de carl 4i°ea Mocsary, că 
voră fi urmările naturale ale ei.

Der Ungurii dela putere, cu 
tăte esperiențele triste ce înșiși măr- 
turisescă, că le-au făcută în acești 
14 ani din urmă, cu deosebire în ce 
privesce disposițiunea ce domnesce 
între națiunile nemaghiare față cu 
politica de stată ungurescă, nu vo- 
iescă să se abată de pe cărarea nră- 
păstiăsă, pe care au apucată, ci stă
ruie totă mai multă în direcțiunea 
dușmană libertății, drepturiloră și a 
desvoltării nostre naționale.

In aplausele tuturoru partide- 
loră maghiare din dietă ministrulă 
de instrucțiune publică declară res- 
boiulu de esterminare șcăleloru nos
tre românescl. Anteposturile lui din 
oomitatulu Bihorului au și deschisu 
foculă, îndreptându armele loru asu
pra îavățătoriloru noștri poporali, 
dintre cari deocamdată vre o 111 
suntă amenințați a cade jertfă ma- 
ghiarisării violente.

Săriți acum Români din tăte 
părțile; scotețl din pământă învăță
tori, cari să aibă noroculă de a că
păta dela puternicii 4’lei atestatulu, 
că sciu perfectă limba ungurescă; 
adunați cum și de unde puteți bani, 
ca se le completați salariile pănă
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SimțultL naționalii și însemnătatea 
lui în vieța de astăzi-

De Francisca Qbcrt.

(3 J (Fine.)

Starea actuală a Europei, în care na
țiunile îșl stau față ’n față pline de irita- 
țiune, este una din faptele cele mai stri- 
căciose ale Napoleonidiloră.

Statele moderne constituționale tre
bue să se înalțe la vederea, că națiunile 
suntil membre egulu îndreptățite ale unei fa
milii mari, menite de a conlucra împreună 
în concordiă și prin reciproca respectare 
la perfecționarea generală.

Rud. Virchov a arătată la congre
sului antropologică în Viena, câtă de ab
surdă este doctrina despre superioritatea 
rasseloră de cultură diferite. Și Alexandru 
de Humboldt, a pronunțată încă, înainte 
c'ună veacă de omu, nobilulti cuventă, că 
esistă popore mai cultivabile, mai culte, 
nobilitate prin cultură spirituală, der nu 

esistă popore dela natură mai nobile; că 
tote suntil menite într’unii feliu, pentru li
bertate, care revine cu o îndreptățire în 
stările mai crude individului, în vieța sta- 
teloră însă, prin folosirea , instituțiunilortl 
politice, obștei.

Cu dreptă cuventă se consideră, ca 
unulă din cele mai mari progrese. faptulă, 
că s’a începută a se vorbi de drepturi na
ționale și a pretinde respectarea loră. De- 
ore-ce națiunile suntă părți ale omenirei, 
și productulă unui procesă de desvolțare 
mare istorică, ele și trebue să fiă respec
tate și scutite în esistența loră.

Lucru durerosă însă, că este mai u- 
șoră a desbina, decâtă a împăca, este mai 
greu a ațița părțile bune decâtă cele rele 
ale naturei omenescl. Der totuși trebue să 
nisuimă la o stare de lucruri, când națiu
nile, pentru a se apropia în comună de sco
purile omenirei, îșl voră da mâna paclnică.

Acestă progresă culturală pote fi pro
movată mai multă prin aceea, dăcă inde
pendentă de oscilatiunile momentane ale 
politicei, celă puțină elita diferiteloră na

țiuni va fi conscie de comunitatea paclnică 
a problemeloră ei.

D. Fr. Straus a făcută importanta ob
servare, că omenirea pentru cei mai mulțl 
omeni este o națiune prea înaltă, prea va
gă, ca să se potă încăldi pentru ea, că ei 
au-lipsă de conceptulă de națiune, a na- 
țiunei loră, pentru ca cu ajutorulă acestei 
idei, ce-o potă cuprinde, să se potă ridica 
din mărginirea esistenței loră și din strîm- 
torea egoismului loră la simțulă de umani
tate.

Problema tuturoră națiuniloră însă 
nu pote fi alta, decâtă ca fiă-care să con- 
tribue partea e,i după puterile ei, la pro- 
gresulă generală de cultură ală omenirei.

Prin acesta am (fisă) întaiu: Pre
cum individulă păcătuesce, decă nu face ca 
talentele sale naturale să fiă folositore ob
ștei, ci ne negligă și le risipesce, tocmai 
așa nu-i este iertată nici unui poporă a-șl 
desprețul seu a-șl tăgădui naționalitatea 
sa. Totă ast-felă nu este permisă a consi
dera ținerea strînsă la naționalitate, ca ună 
lucru deja anticuată, cum facă acll inter

naționalii. Naționalitatea este o formă de 
vieță naturală a poporeloră, și fiă-care po
poră va servi atunci mai bine omenirei, 
dăcă se va nisui, ca în sînulă ei să-și cul
tive câtă mai multă bunele sale însușiri.

Ală doilea nu trebue să privimă punc- 
tulă de vedere națională, ca singură în
dreptățită, ori chiar ca celă mai înaltă. Pre 
câtă de susă stă ună poporă preste ună 
individă, care nu este decâtă o părticică 
de totă mică a lui, numai o foiă pe pomă, 
pe atâtă de susă stă preste fiă-care poporă 
totalitatea omenirei. De aceea punctulă de 
vedere ală umanității este mai înaltă, mai 
ideală. De aceea se pote măsura valorea 
fiă-cărei națiuni cumpănindă, ce a făcută 
pentru întrega omenire.

Este o lucrare dâmnă de stăruințele 
spiriteloră nobile, de a obli calea acestei 
păreri.

Intr’o adunare, care stă sub semnulă 
Crucei roșie este la loculă său, o sinceră 
esprimare asupra simțului națională, care 
lumineză și părțile umbrose ale acestuia. 
Căci convențiunea dela Geneva, care a a-


