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Decă a contribuitu ceva la nu- 
trirea poftelorh de predournire și a 
intoleranței maghiare, acesta a foștii 
fără îudoielă desbinarea dintre po- 
pbrele nemaghiare, de care facuiămO 
amintire și în numărulh de erl alu 
fdiei nostre, der mai alesă tristulu 
faptă, că unele din aceste popore 
mai micî și mai slabe în puterea 
lorCi de resistență, și au pierdută cu 
timpulă consciința națională și au 
devenită astfelu materialulă celu mai 
mlădiosu pentru politica de conto
pire a maghiarismului violentă.

Intre aceste popbre suntă a se 
numera Germanii și după ei Rutenii 
din Ungaria. Atâtu la unii, câtă și 
la ceilalți maghiarisarea a făcută pro
grese vedite în acești din urmă 25 
de ani, și împrejurarea acesta, pe 
lângă multele slăbiciuni și neînțe
legeri, ce au paralisatu, în măsură 
mai mare seu mai mică, și puterea 
de resistență a celorlalte popore ne
maghiare mai vigurbse și mai conscii 
de drepturile și de chiămarea loră 
națională, a încuragiatu tendințele 
de desnaționalisare ale elementului 
domnitoră în modulă celă mai fa
tală.

In consecuență Ungurii dela pu
tere îșl c|icu: decă ne-a succesă se 
facemă se amuțescă aprbpe cu to- 
tulti consciința națională a Germa- 
niloru și a Ruteniloră din Ungaria, 
decă amd reușită a paralisa în mare 
parte cu ajutorulă maghiaroniloră 
slovaci și sârbi acțiuuea de apărare 
a națiunei slovace și serbescl, și 
decă aină putută dobendi ca par
tida națională a Sașiloră ardeleni, 
cari totdeuna au fost geloși de na
ționalitatea loră, se între cu mică 
cu mare în tabăra guvernului ma
ghiară, de ce se nu ne succedă a 
constrînge cu timpulă și pe Româ
nii atâtu de încăpăținațl și de ne
flexibili în cestiuni de esistență na
țională, se capituleze dinaintea ideei 
nâstre de stată ?

Așa își died cei ce militeză ac}I 

cu atâta pasiune pentru idea statu
lui națională maghiară și în furia 
loră de a ajunge la ținta aspirațiu- 
niloră loră violente, nu mai suntă 
în stare a cumpăni împrejurările 
reale, nu mai potă judeca cu minte 
rece, dâcă într’adeveru avantagele, 
ce le-au dobândită față cu Germanii 
și Rutenii din Ungaria îi îndreptă- 
țesce ori nu a spera, că’șl voră pute 
realisa visulă loră de contopire a 
tuturoră rasseloră de altă limbă.

Ceea ce vedu pi este numai, că 
în deosebi Românii se opună băr- 
bătesce planuriloră loră nebune de 
maghiarisare și de aici vine apoi, 
că d’alde „Pester Lloyd" îi ame
nință pe aceștia cu „mânia opiniu- 
nei publice11 și cu „puterea impui- 
tbre a statului ungară“.

Decă Ungurii ară fi mai cu ju
decată și mai cu prevedere, dâcănu 
ar juca ună „va banque11 periculosu 
în cestiunea naționalitățiloru, atunci 
s’ar pute ușc ră convinge, că ceea 
ce ei credu că au dobândită față cu 
Germanii și Rutenii din Ungaria, nu 
este ună merită nici ală energiei, 
nici ală culturii loră, ci este ună 
resultată ală slăbiciunei naționale a 
acestoră popore, care își are sor
gintea în desvoltarea loră, și nu se 
datâză numai dela era restabilirei. 
constituției unguresci, ci mai de 
multă

Este ușoră a sparge o ușă des
chisă și decă consciința națională 
are rădăcini atâtă de slabe în sî- 
nulă poporului germană și rutenă 
din Ungaria, nu-i mirare că și re- 
sistența loră națională a fostă și 
este slabă și că între ei legile și or
donanțele unguresci de maghiarisare 
au acll atâta trecere.

Der atâta și este totă cu ce se 
potă lăuda guvernanții unguri. Co
pii Germaniloră din Ungaria, cari 
înainte numai cu vre-o 20 de ani 
aveau aprâpe 400 de șcâle poporale 
cu limba de propunere germană, ac|I 
învață toți numai îd școli unguresci 
și cam totu >*șa se întâmplă și cu 
copii Ruteniloră. Germanii și Ru
tenii ungureni învață unguresce și 

nu se opună guvernului. Der de aici 
pănă la maghiarisarea, ce-o viseză 
șoviniștii, este încă ună drumă lungă 
și fbrte nesigură.

Der nu trebue se trecemă cu 
vederea nici faptulu, că și între Ger
mani și Ruteni se află, deși în nu
mără mică, bărbați, cari vădă și 
simtă starea tristă și umilităre de 
aservire națională, la care a ajunsă 
poporulă loră.

Cu tbte aceste este întristătoră 
a vede cum din partea rutenă să 
aruncă tocmai acuma oleu pe fo- 
culă nenorocitului șovinismă ungu- 
rescă prin aceea, că ună Episcopă 
rutenă, în servilismulă seu, vine se-i 
dea în glasă într’o scrisâre cercu- 
lară, ce a adresata înainte cu câ
teva săptămâni clerului diecesei sale.

Acesta este Episcopulă greco- 
catolică rutenă din Ungvar, Iuliu 
Firczak. Circulara de cuprinsă poli
tică, ce a adresat’o clerului diece
sei Muncaeiului este ună non plus 
ultra de servilismă tereitoră față cu 
mag hiarismulă.

Episcopulă asigură înainte de 
tote, că poporulă rutenă totdeuna și 
în tote și-a identificată interesele 
sale cu interesele rassei maghiare. 
După aceea spune, că condițiunea 
fundamentală a desvoltării culturale 
și naționale a unui stată este, ca 
„cetățenii săi, deși de altmintrelea 
vorbescă mai multe limbi, se aibă 
o limbă comună, în care să se potă 
înțelege unii pe alții și să pdtă mai 
ușoră să-și câștige reciprocă mi
na ele. “

Pentru acestă scopă, cțice mai 
departe, s’a adusă legea dela 1879 
pentru Introducerea limbei maghiare 
în șcălele poporale. Vlădicii „cu sen
timente patriotice14 ai ambeloru die- 
cese gr. cat. rutene, dela Muncaciu 
și Epeiieșă, au primită acestă lege 
cu bucuriă și au mulțămită guvernu
lui că a dată ocasiă Ruteniloră să 
învețe unguresce.

Acum, continuă, este problema 
clerului rutenă, ca să facă să se în
vețe câtă mai bine limba maghiară 
în șcălele rutene. Poporulă e săracă 

și are se lupte cu greutăți, der 
voința tare le va delătura, mai alesă 
că elă își vede cea mai mare mân- 
driă în aceea, ca copii săi să facă 
progrese în limba maghiară.

In fine episcopulă Firczak cu 
încredere în puterea ideei de stată 
îșl esprimă speranța, că „diecesa ru- 
tâoă a Muncaeiului în primele de
cenii ale mileniului ală doilea ală 
patriei va înmulți din generațiile mai 
tinere cu sute de mii contingentulii cetă- 
țeniloru de limba maghiara11.

Firesce, că o pastorală atâtă 
de „admirabilă11 n’a putut se nu emo
ționeze și să încânte pe șoviniștii 
unguri, cari au primiți' pe Episco
pulă rutenă la reîntărcerea sa din 
Pesta, unde a luată parte la con- 
ferența episcopescă, cu ovațiuni es- 
traordinare.

Ne îndoimă forte că toți Ru
tenii ar împărtăși vederile iui Fer- 
czak. Der ajunge, că vorbesce ună 
Episcopă în numele poporului ru
tenă, pentru ca acesta nouă isbândă 
să li-seurce la capă șoviniștiloră.

Pe câtă ne îndoi mu că speranța 
Episcopului renegată se va realisa, 
pe atâtă suntemă de convinși, ca. 
faptulă lui nu va fi decâtă spre stri
căciune celoru cari printrînsulu se 
voră simți încuragiațl în nisuințele 
loră contrare drepturiloră și liber
tății popdreloru conlocuitore.

Diin Senatulu românii.
Disensiunea privitore la cestiunea română. 

Incepemă acțl cu publicarea ace- 
loru părți din discursurile rostite fi
lele acesta în Sonată, care se referă 
la cestiunea română.

Discursului d-lui D. Sturdza.
....Trecă acum la a doua cestiune 

mare, aceea a asistenței naționale.
Fost’a guvernulă în acestă cestiune 

înțelepții și prevăzătorii, așa cum se cuvine 
să fiă guvernulă regatului României înde- 
p endente ?

Importanța regatului României și ga
ranția menirii sale în viitorii, au două base 
de căpeteniă. întâia, că România este lo
cuită compactă de Români, între cari stră-

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

„Aban Stolz și Judeii-“
(Aban Stolz und die Juden. Ein zeitgemăs- 

e.- Beitrag zur Judenfrage fur das deutsche Volk, 
von H. K. Len z. Munster, in W. Adolf Russels 
Verlag 1893.)

(Urmare).

Titlu 5, tractâză între altele despre 
Evreii-domni , seu magnați, și despre 
ura nutrită contra Nejidaniloră. Se face aci 
deosebire între Evreii-domnI, seu Judeii, 
cari mănâncă carne de porcă, locuitori îh 
cetăți, necunoscători de locă, seu fârte pu
țină, de vre-o religiune, — și între Evreii, 
cari nu mănâncă carne de porcă și locu- 
iescă în orașe, sate etc. Stolz dice, că Ju- 
deulă, care mănâncă carne de porcă, nu 
este mai multă Judeu. Acâstaînsă nu este 
adevărată! La o stațiune a căii ferate din
tre Deșiu și Bistriță am prânzită la ună 
Evreu, șefă ală acelei stațiuni, și am mân
cată împreună carne de porcă, deși acestă 
funcționară și-a înmormântată ună copilă cu 

preotă jidovescă, juxta morem judaicam. Și 
apoi chiar decă Judeulă nu ar fi astfelă în 
simțulă său religiosă, elă totuși e Evreu 
în individualitatea naturei sale psichice de 
rassă; ba rassele corcite de Evrei, de mul- 
te-orl suntă mai periculose, ca cele necor
cite — fanatice. Iudeii suntă de multe 
soiuri, în fondă însă Judeulă este totă Ju
deu, chiar și în iadă.

Acești Judei, domni, dice Stolz, facă 
speculă cu multe sisteme său partide poli
tice și mai cu semă, cu liberalismulă, ca 
să potă ajunge domni, omeni de stată, mi
niștrii, inspectori de școle, notari, judi co
munali etc. Apoi erășl și erășl, cine e con- 
ducătorulă socială democrațiloră în Ger
mania? — Evreulă milionară Singer! Cine 
în Austria? — Evreulă milionară Br. 
Adler! Cine a fostă în Francia capulă 
anarchiștiloră ? — Evreulă Konigstein, alias 
Ravachol 1 Și din ce elemente ău constată 
comuniștii în a. 1871?—In preponderanță 
din Evrei!

Acești Evrei-domnI, seu magnați, ca 

să esploateze creștinismulă în favorulă loră, 
dice mai de parte Stolz, facă la Crăciună 
pentru copiii loră chiar și Fomulu Crăciu
nului. — In a. 1884 am făcută, în Mara- 
mureșă cunoscință cu ună Evreu-domnă, 
dela Cracovia, cum se spunea elă, omă 
de-altfelă cu frumâse cunoscințe atâtă în 
legea mosaică și rabinică, câtă și în litera
tura clasică europenă. Trecendă ambii într’o 
Vineri s6ra pe lângă sinogoga din mijlo- 
culă satului, unde făceau sgomotă asurdi- 
toră vre-o 300 — 400 guri evreice, i-am re
comandată să între și elă înlăuntru. La 
acesta elă îmi dise: „Vădă, că d-ta ești de 
totă mare fisionomistă; voiu să-ți spună 
dâră, că pe mine, încă nimenea nu m’a cu
noscută, că ași fi Evreu; d-ta și tatălă meu 
scițl acesta, — eu sunt Evreu, însă reli- 
giunea mea se Jchiamă: riFrancntasoneriău‘, 
și ca să nu fiu cunoscută ca Evreu, mă 
ducă adese-orl în bisericele creștine.11 — 
Crejl doră în acestea? l’am întrebată. — 
„O, nici decum, îmi răspunse. ;Lumea de adl 
e egală cu nimică, cea de dincolo erășl cu 

nimicău, — și scoțendu-șl caietulă, scrie 
negru pe albă: „0-f-0=0“. Și în urmă 
tresărindă, dise: „Și 0 totuși este ceva, 
căci adausă la „Nr. 1 face 10, la 10, face 
100“ etc. Atunci despărțendu-mă de den- 
sulă, mi-am adusă aminte de poetulă Heine, 
care scrie în ale sale cărți, că elă numai 
din luxă s’a lăsată să se boteze.

Alban Stulz dice, că Evreulă e fidelă 
jurământului său. Dâcă înțelege acesta față 
de Evreu, e adevărată; decă însă înțelege 
față de creștini (Goim—Akum), nu este 
adevărată. Și ca să scimă, că nu este ade
vărată, n’avemă decâtă să vedemă acâsta 
anunțată ca dogmă de credință talmudică, 
unde se dice: „Evreulă față de Akum pote 
să rupă ori-ce jurămentă!“

Titlu 6. Bogăția Jidoviloră; Rot- 
schild. „Ună Jidovă e ună Jidovă, însă 
Sabbathulă îlă țină Evreii cu multă mai 
strictă, ca noi Creștinii!“ scrie Stolz, care 
susține, că Jidovii suntă cei mai bogațl în 
Karlsruhe, Buhl și în Frankfurt, pentru-că 
acolo ei țină tare la Sabbath. Al. Stolz


