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la adresa d lui ministru de interne 

Hieronymi
Brașovu 17 Decemvre v.

Nu suntemu noi de vină, decă 
trebue se noolestămu pe d-Ju minis
tru de interne cu o nouă interpelare 
în colhnele cjiaru^ui nostru.

Este de vină situațiunea, ce a 
creat’o sistemul u nenorocită de pri
gonire națională poporului nostru, 
este de vină d lu ministru Hieronymi 
însu-șl pentru că, în contra asigu- 
răriloru sale date în fața dietei, to- 
lereză cea mai sfruntată violare a 
legii din partea organeloru adminis- 
trațiunei interne, ală căreia capă este.

Ast-felă a tolerată și tolereză 
ca administrațiunea comitatului Sa- 
bolciu se prigonescă într’ună modă 
barbară scâlele confesionale române 
și pe învățătorii loru de acolo, ames- 
tecându-se fără de nici o îndreptă
țire legală în afacerile loru, și stă- 
ruindu pe față, chiar cu întrebuin
țarea forții brutale, pentru a suprima 
caracterulu loru românescu.

Suntu trei ani și mai bine de 
când administrația comitatului Sa- 
bolciu a declarată resboiu pe vieță 
și pe morte scdleloră confesionale 
române de pe Niru. Mai alesu. schia din 
Niru-Adonu și învățătorii ei au avută 
se sufere cele mai amare prigoniri 
din partea organeloru comitatului și 
a inspectorului de scole reg. ung., 
care s’a pusă la disposițiunea loru.

Lucrurile au ajunsă pănă acolo, 
că s’au luată chiar în congregațiune 
decisiuni formale, că în acestă scolă 
și în scolele vecine dela Niru-Aciadu 
și Niru-AbranI se se introducă limba 
maghiară ca limbă de propunere, 
sub cuveută, că locuitorii din acele 
comune vorbescă și limba maghiară 
și că de aceea la numărarea popo
rului au fostă induși în liste ca Ma
ghiari.

Ba mai multă, s’au alesă comi- 
siuni dA investigare din partea co
mitatului și s’au trimisă pe capulă 
amintiteloră scole. Insu-și șefulu ad-

ministrației comitatense s’a dusă în 
scdla din Niru-Adonu și a amenin
țată pe învățătoră în modulă celă 
mai brutală, pentru că a susținută 
că școlarii sei suntu Români și cer 
mai mulțl din ei nu sciu unguresce. 
Au fostă amenințați și sătenii ro
mâni că voră fi pe JepsițI cu amende 
în bani, decă voră mai vorbi româ- 
nesce.

Aceste nelegiuiri se dateză încă 
dinainte de a fi ministru d. Hieronymi. 
Cu thte aceste, Escelența sa a avută 
timpu de ajunsă de a se informa 
despre prigonirile volnice și ilegale 
din comitatulă Sabolciu.

Acuma în urmă însă, congrega- 
țiunea comitatului Sabolciu a luată 
la 29 Octomvre și la 16 Decemvre 
nisce decisiuni draconice, cu privire 
la șcâla poporală din Niră-Adonă- 
condusă de învățătorulu Gf. B. Vancu, 
despre care este sciută, că a lup
tată energică în contra ingerințe- 
loru ilegale și despotice ale orga- 
neloră comitatului. S’a aflată, că în 
acea școlă nu se învață de-ajunsă 
unguresce și că clădirea e vechiă; 
s’a cerută să se propună limba ma
ghiară cu cea mai mare rigore și 
se se clădescă o nouă școlă, er în- 
vețătorulă, care a devenită atâtă de 
incomodă celoră dela comitată, se 
fia espulsatu de pe Niră în timpulă 
celă mai scurtă. In 10 Decemvre 
congregațiunea comitatensă a decisă, 
ca se se dea poruncă solgăbirăului, 
ca pe acestă învețătoră se’liî trans
porte CU (jendarmii în comuna sa na
tală și în loculă lui să se aplice 
ună învățătorii cu sentimente maghiare. 
Acesta barbariă ne mai pomenită, 
s’a și săvârșită întocmai după cum 
a fostă decisă.

Hotărîrile aceste au trebuită să 
ajungă imediată la cunoscința d-lui 
ministru de interne, care trebue să 
scie care este cerculă de compe- 
tință legală ală scoleloră confesio
nale și că administrația comitatensă 
n’are nici ună dreptă de ingerință 
în trebiie loru, necum să fiă îndrep-

țățită de a întrebuința chiar forța 
brutală în contra loru.

Espulsarea cu forța a învățăto
rului Vancu de pe Niru înse nu lo
oses numai în dreptulă de dispo- 
sițiă a autorității școlare confesio
nale, citește chiar unu atentată re- 
voltătoru la libertatea individuală, 
garantată de constituția ungurescă.

Tote acestea trebue se le scie 
ministrulu de interne Hieronymi și 
trebue se scie cu deosebire, că în 
comitatulu Sabolciu s’a întâmplată 
cea mai flagrantă violare a legii din 
partea organeloră administrative su
puse Escelenței Sale.

De aceea ne luămă voia a adresa 
respectuosă d-lui ministru de interne 
următorele întrebai I:

Nu crede Escelența Sa, că este 
momentulu supremă, ca se intervină 
în comitatulă Sabolciu spre a pune 
capetu îngerințeloru ilegale și des
potice ale administrației acestui co- 
mitatu, cari au de scopă nimicirea 
învățământului românescă în schlele 
confesionale de pe Niru?

Nu crede d-lu mini&tru de in
terne, că este de datoria sa de a 
ordona o cercetare strictă și de a 
trage la răspundere și a pedepsi pe 
acele organe administrative din co
mitatulă Sabolciu, cari au abusată 
de puterea loru și au violată legea.

Crede d-lu Hieronymi, că prin- 
tr’o procedere ca aceea a organe
loră sale din Sabolciu, cari alungă 
pe învățătorii dela scolele românesc! 
cu gendarmi, să pâte sprijini și înain
ta causa „împăcării pe cale so
cială" a Româniloră cu Maghiarii, 
care, după asigurările sale, îi zace 
atâtă de multă la inimă?

CRONICA POLITICĂ
— 17 ;29) Decemvre.

Pe arapă de l’ai spăla cu zăpadă din 
fundulă Siberiei, — elfi totă arapă negru 
rămâne. Așa și cu d-nii Maghiari din co
mitate. De le-ai dovedi cu dovedi lămurite 
și curate ca sorele, ei totă nu se cumin- 
țescă. In momentele sale „lucide" Bartha

Miklos, a iscodită adresa cătră dietă și gu
vernă contra „agitatoriloru" valachi, și 
acum după elă urlă toți nădrăgarii din co
mitate : „le az Olâhokal*, si emulâză. între 
ei, care de care să primescă mai întâiu 
prostiile lui Bartha. O mulțime de comitete 
au făcut’o acesta, — după putință, noi 
le-amă pusă la răvașă. Acum cetimă, că 
Ungurii din faimosa Turdă încă au eșită 
cu clopote și stegurl întru întâmpinarea 
adresei săcuiului Bartha. In adunarea gene
rală a comitatului Mureșu-Turda au primită 
adresa comitatului Clușiu „contra agitato- 
riloră valahi “, cu mare alaiu. Totă acesta 
au făcut’o frații loră „gdbâk* dela Tr&i- 
scaune, cari încă au ținută să se facă vred
nici de scrîntiturile politice ale lui Bartha 
„Nyikulae". Comitatulă Barș încă a dată do
vedi de alienațiă politică. După-ce în co- 
misiunea administrativă s’au alesă urmă
torii „patrioțl“ maghiari (nu rîdeți): Kosz- 
tolanyi, Migazzy, Pistyak^ Ulii, Leidenfrost 
(Toți maghiari: neaoși!), adunarea a primită 
adresa lui Bartha cu multă căldură. — 
Acum patrioții se potă pune pe-o ureche 
să dormă în pace, căci au salvată pa
tria și „națiunea".

*

ț)ilele acestea a apărută în Londra 
o broșură în limba rusescă, scrisă de Loris- 
Melicov, care se ocupă c’unăplanii (le con
stituția rusâscă. Planulă se datoresce unei 
ordinațiunî a Țarului în sensulă căreia era 
să se convoce o adunare a întregului im
periu rusescă, parte din membri numiți, 
parte din, aleși. Ordinațiunea acesta a fostă 
subscrisă de Țarul Alexandru H în 13 Mar
tie 1881, o trimise lui Loris-Melicov, căpe
tenia comitetului esecutivă de atunci, apoi 
se duse să facă o revistă militară. Cândă 
s’a întorsă dela revista militară a esplodată 
dinaintea lui bomba, care i-a sdrobită tru- 
pulă, și pe care o aruncară toc
mai aceia, cari mai târdiu l’ar fi binecu
vântată, decă i-ar fi cunoscută intenția. 
Țarulă Alesandru III era hotărîtă la înce
pută, de-a realisa planulă tatălui său și în 
gândulă acesta l’a întărită multă o scrisore 
a împăratului Wilhelm, care recomanda ur
mătorele : l)Sănu se dea votă universală, 
der nici să nu se restringă prea multă drop- 
tulă electorală prin ună censăprea urcată; 
2) sistemă cu două camere, cu dreptă le-

FOILETONULU „GAZ. TRANS." lucru, singură țăranulu, venătorulă de AlpI, 
e în stare să-lă facă.

M’am provocată la mărturia prințului 
Schwarzenberg și a principelui de coronă 
Rudolf, două autorități în materiă. Voiă 
mai înșira încă două dovedi, două docu
mente, de mare valăre, cari au fostă pu
blicate, unulă în biografia baronului Vese
lenyi Miklos, celalaltă în „memoriulă" lui 
Ujfalvy Sândor, celă mai renumită vânătoră 
din nobilimea maghiară, pe care eu l’am cu
noscută în personă și am venată de mul- 
te-orl cu elă.

Baronulă Veselenyi Miklos era ună 
renumită Nimrodă; dânsulă avea ună vâ- 
nătoră vestită, pe „badea Dinu" ; acesta or- 
ganisa în totă anulă vânătore, în muntele 
Țibleșă: la acestă venătore învita baronulă 
pe amicii săi, iubitori de venată, la munte.

Era prin anii trei-decî, când la o ast- 
felă de venătore, „badea Dinu" fu sfâșiată 
de ună ursă. Br. Veselenyi s’a supărată 
atâtă de tare, așa rău i-a părută după „ba
dea Dinu", încâtă totă vieța densului,

în muntele „Țibleșă'' nu s’a mai dusă, deși 
în totă anulă aștepta cu doră, să vină 
tomna, să-și petrâcă în acelă munte. Er lui 
„badea Dinu" i-a ridicată ună monumentă, 
la acelă locă, unde a fostă omorîtă de ursă, 
apoi i-a făcută ună parastasă, cu șepte 
preoți.

Nu-i vorbă, se află buni vânători și 
în lumea aristocratică, dâr nu conducători 
și arangerl de gonă, fără de care vânătârea 
nu-i vrednică o cepă degerată. Acesta este 
meritulă și gloria țăranului, eredită de moși 
de strămoși, a căroră „genealogie* nu pote 
fi contestată, precum ne spune baronulă 
Veselenyi, în opulă său „Bal iteletek", des
pre „genealogia* claseloră mai înalte:

„O seră frumosă cu lună, ună husar 
fercheșă, curățălă, fiă și „Charge", ună mo
menta de slăbiciune — și... s’a isprăvită 
cu „genealogia*.

Maghiarii, în timpulă din urmă, ca 
să-și completeze istoria literaturei vânăto- 
rescl, au scormonită tote archivele aristo
crației, de unde au scosă multe date inte-

resante. Acuma se ocupă cu constatarea fap
tului : Cine, unde și când a pușcată celă de 
pe urmă zimbru, său bour, cum se numesce 
în unele părți ale țării (bos urus).

Dintre tdte publicațiunile, câte au e- 
șită la lumină, cea mai mare autoritate o 
are „memoriulă“ lui Ujfalvi Sândor, care 
răzimată pe spusele a doi „renumițl vâ
nători români", Ionă Gorja și Alexe Cri- 
șană din Bârgău, (Borgo), ne spune, că celă 
de pe urmă zimbru a fostă împușcată în 
8 Octomvre 1762 în munții Bârgăului „la 
Plaiu."

Ambii acești vânători, cari la anulă 
1814 erau apropo de o sută de ani bătrâni, 
se aflau în deplină putere. Ionă Gorja era 
atâtă de vigurosă, urca munții atâtă de 
voinicesce, încâtă Ujfalvy, deși tânără pe 
acele timpuri, abia îi putea urma; âr Ale
xie Orișană ne mai putândă urca munții, 
delecta societatea, săra la focă, cu istori
sirea interesanteloră episode din pățaniile 
lui, pline de pericule, fiindă și elă de față 
când ună bouru a sdrobită pe mai mulțl 
vânători.

Gloria 9,Valahiloru“.
(Fine.)

Pe câtă de mare e bucuria și veselia, 
la întrega societate, vădendă resultate stră
lucite, când o vânătâre e organisată cu 
capă, de ună omă pricepătoră, întocmai 
așa de mare e supărarea și scârba tuturoră 
când umbli t<5tă diua, faci spese și trapădă, 
aștepți la „pusâre" cu ărele: vânată ca ’n 
palmă; ba nici măcară unăgonaciu nu'âsă 
la „liniă", s’au ruptă unii de alții, s’au per- 
dută și risipită prin brădetă, ca făina or
bului. Toți vânătorii se depărtâză înjurândă 
pe „vătavii", cari stau rușinați, punândă 
vina unulă pe altulă.

Vedeți motivulă, pentru ce adevărații 
vătavl stau în mare vacjă. Să nu credeți, 
că ,eu ’i laudă pentru-că suntă Români, 
seu pentru-că cele mai plăcute suvenirl 
mă legă de acei „țărani". Nu, nici de câtă! 
Oi pentru că ’i admiră, pentru că acestă


