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tarifași Învoială.
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B(lazeta.u eae în fiâ-oareiți 

Abonamente pentru Austio-Uugaiie. 
Po un anu 12 fi., pe ș6so luni 

6 fl., po trei luni 3 II.
N-rii do Duminecă 2 fl. pe ană.

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii anu 40 franol, pe șĂse 
luni 20 fi-., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecii 8 franol. 

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din afara 

și la dd. colectori.

Abonamentul! neutru Brașov!
a administrați un o, piața mare, 
Tfirgulâ Inului Nr. 30 etaglulâ 
I.: pe unu and 10 fl., pe «6ae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul u în casă: Pe unu anii 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
h6u 16 bani. Atâtu abonamen
tele câtu și inHcrțiunile guntn 

a se plăti înainte.

Nr. 263. Brașovli, Sâmbătă, 27 Noemvre (9 Decemvre) 1893.

Situațîimea scolelorti nostre.*)
vi.

Brașovu 26 Noemvre v.

Pe nici unu terenu nu s’a ma
nifestata mai hotărîtu, prin fapte 
neîndoiose, tendința adversariloru 
noștri de a ne nimici cultura româ- 
ne9că și de a ne amenința prin- 
tr’asta fațișu în esistență nostră na
țională, ca pe terenulu învățămân
tului nostru publică.

Aici, pe acesta terenO, celu mai 
espusu, celu mai amenințată și celu 
mai însemnată în vieța nâstră na
țională trebuia der se ne concen- 
trămă tote forțele. Scâlele nostre 
erau punctulfi arebimediefi în lupta 
nâstră de esistență cu maghiaris
mul violentă și era clară și înve
derată, că decă vomă lăsa ca deți
nătorii puterii de stată, dușmani lim- 
bei și naționalității nostre, se-si în
figă ghiarele și în oarnea viă a în
vățământului nostru românescu, răs
turnată va fi temelia desvoltării nos
tre și delăturată va fi și ultima sta
vilă de apărare în resboiulu de es- 
terminare, ce s’a pornită pe totă 
linia în contra națiunei române 
dintre Tisa și Carpațî.

De aceea organulu nostru con- 
sciu de gravitatea luptei de esis
tență a Români loru asupriți, a ple
dată necurmată eu tâtă puterea 
convingerii sale pentru concentrarea 
tuturoru puterilor^ nâstre în jurulă 
scâleloru nostre, ală învățământului 
și ală culturii nostre naționale.

De aceea amu cerută noi în 
cursulă timpului necurmată dela Ar- 
chiereii noștri și dela organele con- 
ducetâre ale eonfesiuniloră nostre, 
ca să’șl înțelegă odată marea loră 
chiamare in rmjloculă bisericei na
ționale române și a poporului ro
mână, să iesă odată din cerculă celu 
strîmtă confesională, ce li l’au preș- 

-crisu ună sistemă politică, care din 

oapulă locului a intenționată a ne 
paralisa forțele naționale prin des- 
binare, și să pășescă pe câmpulă 
celă largă ală apărării naționale, 
conscii fiindă de misiunea națională 
a bisericii și a scâlei române și de 
interesele loru de esistență.

Legile dela 1868 însăși favori- 
sau încâtva o acțiune comună na
țională pe terenulă bisericescă și 
școlară, și nu trebuia decâtu ca Ar- 
chiereii noștri să se identifice cu 
causa poporului și cu interesele lui 
de desvoltare națională, și să-și dea 
mâna cu toții pentru o comună con
lucrare între ei și cu poporulă.

Acesta era cu atâtă mai nece
sară, cu câtă același sistemă, care 
a lăsată cultura nostră națională pe 
mâna eonfesiuniloră, privea numai 
în Archierei pe representanții ei le
gali, eră totă ce se petrece afară 
de cercurile archieresci era tim
brată de „agitațiune periculosă în 
contra statului

Și astăzi numai Archiereii suntă, 
pe cari cei dela putere îi consideră 
ca singurii representanțl ai interese- 
loru națiuniloră nemaghiare, er cei
lalți luptători naționali suntă pentru 
ei numai „agitatorii", cărora le de- 
negă ori ce îndreptățire de-a repre- 
senta causa poporului.

Acesta este sistemulă ungurescă 
de divide et impera, a 'cărui fatale 
urmări le vedemă astăcfi, după ce 
n’amă fostă în stare să-i punemă o 
resistență hotărîtă comună nici chiar 
în cestiuDea apărării bisericei și a 
scoleloru nâstre naționale!

Spre ilustrarea acestoră triste 
și fatale urmări n’avemu decâtă să 
pronuuțămă ună singură nume: Be- 
iușiulu.

La Beiușiu s’a călcată legea în 
cțiua mare, s’a violată în modulă 
celă mai flagrantă autonomia bise
ricescă și s’a atentată la esistență învă
țământului românescă. Și în acestă 
gravă Gestiune, care era o cestiune ge
nerală națională și nu numai o cestiune 

a bisericei române unite, nici măcar în 
sînulă acesteia n’a fostă cu putință 
a se porni o acțiune puternică de 
apărare. Pănă într’atâta au tâmpită 
intrigile guvernanțiloră unguri sîm- 
țulă de comuniune și de conlucrare 
națională ală clerului nostru înaltă.

Două momente mari s’au ivită 
în luptele nâstre mai nouă cu Un
gurii : la 1865, când s’a ridicată fur
tuna cea mare în contra autono
miei Transilvaniei și a drepturiloră 
nostre nație nale, și la 1879, când a 
doua furtună amenința să nimicescă 
și rămășițele acestoră drepturi, ră
mase încă din naufragiulă dela 
1867/8, șcâlele nostre românesc!.

In amândouă cașurile n’a fostă 
posibilă o acțiune de resistență ge
nerală și puternică națională din 
causa rivalitățiloră confesionale și 
pentru-că Archiereii noștri, cari erau 
puși prin forța evenimenteloră și a 
împrejurăriloru în fruntea mișcării 
naționale, s’au ferită de a întră în 
atingere directă cu poporulă și de 
a păși astfelu pe câmpulă apărării 
comune naționale și s’au mărginită 
la o acțiune restrînsă oportunistă în 
cerculă celu strîmtă ală intereseloră 
confesionale.

La 1879 nici representația la 
tronu a Archiereiloră în contra nouă- 
loru planuri de maghiarisare nu s’a 
putută face în comună, căci pe când 
bărbații poporului stăruiau să-o facă 
posibilă, o parte dintre ei o porni 
pe altă cale spre a cere o audiență 
separată la Maiestatea Sa, er popo
rulă află numai întru târtfiu că Ar
chiereii „și-au făcută datoria11 fără 
de a mai apela la concursulu lui.

Urmarea a fostă, că Archiereii 
noștri s’au întorsu dela Viena și dela 
Pesta fără de nici o ispravă și că, 
după ce încă în anulă acela legea 
reacționară a întrată în vigâre, căfiu 
asupra loră și a organeloru confe
sionale rolulă de a fi esecutorii ei.

Astă (ți contelui Csaky îi este 

der ușorii de a afirma c’unu surîsă 
sarcastică, că Archiereii noștri îi facă 
cea mai bună trebă, căci mai în- 
tâiu ei adună banii pentru susține
rea șcâleloru confesionale, pe cari 
statulu și așa nu are mijloce de a 
le susține din visteria sa, ală doilea 
ei „în cerculă loră de‘competență" în- 
grijescă și trebue să îngrijescă pen
tru lățirea limbei maghiare în acele 
șcăle; îi este ușoru de a lua „măsuri 
necesare" spre a face să se esecu- 
teze legea „cu cea mai mare rigâre" 
și acolo, unde acesta nu se întâm
plă și așa organele nâstre bisericescl- 
școlare suntă condamnate de a be 
paharulă amară pănă în fundă, cău- 
tândă mereu cum să le facă tote 
mai bine pe voia ministrului de culte 
și de instrucțiune publică.

Acesta este ac|I de faptă situa- 
țiunea șcâleloru nostre.

Mai tristă și mai amenințătâre 
pentru noi nu putea să fiă și cei ce 
mai sperau, că dâră dâră ne va fi 
posibilă a pune rnăcară o parte din 
scâlele nâstre, prin încordarea for- 
țelorii nâstre materiale și intelec
tuale, la adăpostulă curentului cu- 
tropitoră de maghiarisare, au pu
tută să se convingă din desbaterea 
dietală asupra bugetului culteloră și 
a instrucțiunei publice din (filele 
aceste și cu deosebire din declara- 
țiunile categorice ale ministrului de 
instrucțiune, că cei dela putere suntă 
firmă hotărîțl de a nu mai da nici ună 
pardonă. Ori vomă maghiarisa noi 
înși-ne scâlele nostre, desvoltândă 
cuvenitulă zelă „patriotică", ori decă 
nu ni-le voră maghiarisa ei cu forța.

Răsboiulu de esterminare ală 
scâleloră nostre naționale este der 
declarată pe față și grava întrebare, 
ce ni se impune este, ce vomă face 
acuma pentru apărarea loră, căci 
simți mă cu toții, că trebue să le 
apărămu cu ori-ce jertfe, decă nu 
voi mă să renunță mă la esistență 
nostră națională în acestă stată.

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS."

Miss Ina.
Din nemțesce, de G. P.

(Fin e).
In Dumineca următore ârășl se dansă 

în Oocumella și la primulă dansă invită 
Ugo pe Miss Ina și o conduse în valurile 
plăcute ale valsului Dunărei. Ina era feri
cită — privirea plină de focă a dansato
rului ei, îi colora obrajii cu o colâre pur
puria — inima îi bătea așa de tare, încâtă 
îi era frică să nu o trădeze.

Câte-va dile după aceea, plecă Ugo 
Ferrari la Roma. Ina era nefericită — de 
nenumărate ori număra pe petalele floriloră, 
decă Ugo o iubesce și decă se va întorce 
curendă! După două săptămâni veni o scri- 
sore dela elă pentru hotelieră, în care se 
ruga să pregătescă trei odăi frumose pen
tru fratele său și pentru ună domnă cu 
fiica să. Trei dile după aceea sosiră toți 
patru în Oocumella.

Sera făcu Ugo cu noii venițl o visită 
Englesiloră, și recomandă pe domnișora, ca 
pe logodnica sa.

Miss Ina nu dise nici o vorbă; ca ună 
vălă negru îi se puse pe ochi de-odată, și 
buzele ei tremurau. Ea se retrase mai de
parte de societate. Nimenea nu observase 
schimbarea sa și când Ugo îi vorbi, ea 
răspunse liniștită și amicală. Și totuși 
cu o secundă înainte credea, că va 
muri!

De aici înainte ea nu mai juca. Ugo 
dansa aprbpe numai cu logodnica lui — o 
romană încântătore—și totuși Miss Ina se 
bucura, când se întâlnea cu elă și când îi 
vorbea—ea îi dăduse inima pentru tot-deuna 
— în grațiă seu în disgrațiă...

IU
Fusese o nopte furtunosă, o vijeliă 

se descărcase peste Sorrento cu fulgere și 
tunete. Ploia pătrunsese chiar și prin aco- 
perișulă Cocumellei în diferite locuri prin 
camerele străiniloră; soneriile electrice 
sunau mereu, chelnerii și servitorii fugeau 
mereu în susă și în josă; era o învălmă- 
șelă în totă casa.

Spre diuă totulă încetă, ună vântă 
tare de cătră Nord-Ostă alunga norii de pe 
ceră, astfelă că în curendă apăru bolta al
bastră a cerului. Să răcorise așa de bine, 

toți respirau cu nesață aerulă celă curată. 
Ca în tote diminețile, așa și astădl se plim
ba lumea prin grădinele de portocali ale 
Cocumellei și pe scările late, cari condu
ceau la marginea mărei. Astădl se audă 
pănă susă la hotelă, valurile furiose, ce se 
loveau de tărmă.»

Marea înfuriată presinta ună aspectă 
magnifică; aprope de țărmă galbenă în
chisă, mai departe verde deschisă și pe ur
mă pănă la orisontă albastră închisă. Va
lurile se ridicau pănă susă și păreau, ca 
nisce verfurl de arbori acoperite de zăpadă, 
pe urmă cădeau eră în adâncime. In drep- 
ta și în stânga țărmului erau stânci, cari 
păreau, că stau de padă, și de cari se is- 
beau valurile cu ună vuetă asurditoră, ast
felă, că spuma loră stropea pretutindeni, 
ca nisce perle, și pe urmă cădeau eră-șl 
în apă.

Mica punte de pe țărmă era aprope 
totă acoperită de spuma valuriloră, Numai 
pentru a-șl face obiceiulă, pusese Don Mi
chele, păclitorulă băei, trei barace pentru 
scăldătorl, întrună colță, pentru-că astădl 
nici nu pute fi vorbă de scăldată, negreșită 
că elă nu perdea tocmai puțină astădl din 

causa asta. „Der n’ai ce să faci", îșl dise 
elă, „să fimă veseli și să ne aprindemă lu
leaua", și așa și făcu. De-odată însă fu de- 
rangeată dela loculă său și o voce forte îi 
striga.

— „Don Michele, possimao prendere il 
bagno oggi?u (Putemă să ne scăldămă as
tădl?)

— „Ma no, Signorino, impossibile /“
— „Adecă, pentru ce nu!" răspunse 

Ugo Ferrari, căci elă era cu fratele'-său, și 
amândoi alergară într’o baracă, pentru a 
să desbrăcâ.

Și Miss Ina se scoborîse astăcll cu 
mama sa la țărmă, totuși nu se putea scăl
da, pentru-că fu strictă oprită.

Cândă audi, că Ugo și fratele său se 
pregătescă să se lupte cu valurile mărei, 
ea se rugă așa de multă de mamă sa, pănă 
ce în sfîrșită acesta îi permise, ca să se 
desbrace și să se plimbe pe la țărmă, în 
josă și în susă. Tote rugămintele și insis
tențele lui Don Michele fură în zadară, — 
căci cei doi tineri curagioșl se legănară pe 
punte și pe urmă se aruncară în valuri. 
Miss Ina se uită înspăimântată la înotătorii, 
cari când apăreau de-asupra, cândă se cu-


