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Sașii și guvernulu unguresc.
Brasovu, 22 Dec-mvre v.

Sașii ardeleni o ducă cu guver- 
riulă ungurescă, de când s’au „îm- 
păcată“ și au întratu în partida lui, 
cum c|ice Românulu, „câne-rânesce 
și nu prea omenesce11, Cu alte cu
vinte se înțelegi! așa de bine între 
daltă, cum se’nțelege cu bărbatulii 
violentă și certăreții nevasta, care 
scie că nu e iubită, der ar face tâte 
numai se nu fiă bătută de elă, și s’o 
pbtă duce mai departe lângă elă și 
așa fără de iubire, fără de bucuria 
și totu cu fiica în sînu.

Din vera anului 1890 încoce, 
de când au hotărîtă s6 părăsescă 
oposițiunea națională, Sașii ardeleni 
au păstrată cea mai adencă liniște 
și și-au dată tâtă silința de a face 
pe voia guvernului, în speranță, că 
acesta la rândulu lui va sci se apre- 
țieze atitudinea lorii și îi va cruță 
cu mesurile de maghiarisare. Acesta 
condescendență a Sașiloru, pe care 
ei o numescu „lealitate față cu gu
vernului căruia i-au dată încrederea 
loră, a mersă pănă acolo, încâtă în 
timpulu acesta ei s’au ferită mai 
multă ca ori și când de a lăsa și 
numai sd apară, că dânșii ar fi în 
stare de a face causă comună în 
vre-o cestiune drecare cu celelalte 
popdre nemaghiare, cari suntă tim
brate din partea guvernanțiloru, ca 
„dușmane statului1*.

Și. ca se nu mergemă mai de
parte, înainte cu câteva luni a fostă, 
precum scimă, în dietă o discusiune 
mare asupra politicei de naționali
tate a guvernului, der nici unulă 
dintre deputății sași n’a aflată de 
oportună a lua măcară câtă de câtă 
în apărare principială egalei îndrep
tățiri și a arăta ce greșită este por
nirea celoră dela putere.

De curcndă s’au fostă ivită în 
sînulu poporului săsescă âre cari ne
mulțumiri cu purtarea deputațiloru 
sași în cestiunea reformeloru bise- 
rieescî-politice, der și mișcarea opo- 
sițională, ce părea că se pornesce 
în acesta cestiune a amuțită peste

A trebuită, în consecența mesu- 
riloră neesorabile de maghiarisare, 
se se întâmple unu atentată înfri
coșată la vieța scdleloră săsesc! din 
Transilvania, ca Sașii să se deștepte 
erăși puțină din letargia loră și se 
chibzuies'că, decă o asemenea alianță 
cu guvernanții pOte fi ori nu folo- 
sitore nemuîui loră.

Casulă de violență s’a întâm
plată în Bistriță, pe temeiulă cunos
cutului ucază ală ministrului de in
strucțiune dela 25 Septemvre 1893. 
Comisiunea administrativă a comi
tatului Bistrița-Năsăudu a ^flatu 
adecă de cuviință a decide, la pro
punerea inspectorului de șcble reg 
ungurescă, ca diplomele de califica- 
țiune a 15 învățători poporali evan- 
gelici-săsesci, din 9 comune săsesc! 
ale numitului comitată, să fiă anu
late, acești învățători să fiă destituițl 
și autoritatea bisericescă-scolară să 
aibă de grije a ocupa posturile loră 
pănă la 1 Iulie 1894 cu alț! învăță
tori apțl.

Și în ce consistă neaptitudinea 
acestoră învățători săsesc!? Inspec- 
torulă reg. a spus’o scurtă și cu- 
prinȚetoru : nu sciu se vorbescă per
fectă unguresce. După elă, numai 
acei învățători, car! sciu se și vor
bescă bine și curată unguresce, potu 
să propună cu succesu limba ma
ghiară. Elu găsesce, că în memora
tele scoli săsesc! limba maghiară 
nu se propune în bre de ajunsă, 
metoda de învățământă nu e bună 
și succesulă nu corespunde legiloră 
și ordinațiuniloră ministeriale.

Inzadară s’a adusă înainte, că 
plănuia de învățământă ală minis- 
rului este strictă observată în șe6- 
lele poporale săsesc!, că învăță
torii din cestiune n’au fostă nici
odată admoniați, că ar negligea pro
punerea hmbei maghiare; înza- 
daru s’a accentuată, că este abso 
Iută cu neputință, ca copii din șc6- 
lele poporale săsesc! și din comune 
curată săsesc! să păta ajunge vre
odată la acea perfecțiune, ca să pâtă 
reda prin graiu și în scrisă clară și 
bine de totă, ce au învățată în șcâlă 
în limba maghiară; înzadară s'a 
obiectată, că pe basa legii nici nu 
este admisă o ingerință a comisiu- 
nei administrative comitatense, căci 
învățătorii confesional! suntă supuși 
dreptului disciplinară ală autoiități- 
loră autonome confesionale, că chiar 
ordonanța ministrului dela 25 Sept, 
nu stă pe basa legii.

Tote aceste argumente puter
nice, faptice și legale, au fostă des
considerate și propunerea inspecto
rului regescu șovinistă a învinsă în 
comisiunea administrativă.

AcestQ actă de violență a tre
buită să scotă din flegmă pe păci- 
nicii aliați ai guvernului. „Oare în 
adeveru să nu mai esiste pentru noi 

nici ună dreptă în Ungaria ?“ în
trebă „Sieb. d. Tagblatt**.  Și de 
astădată nu se mulțumesce cuasestă 
întrebare, ci pretinde se se ia posi- 
țiune energică într’o asemenea ces
tiune de viață a scâleloru săsesc! 
din partea bisericei și a poporului 
săsescă; „să nu mai lăsămu îndo’elă 
despre aceea, că asemeni proceder! 
ne silescu de a relua din nou lupta 
politică în modă energică11.

Ear „Kronstădter Zeitung**  din 
locă Țice, că dâcă hotărîrea corni- 
siunei administrative din Bistriță nu 
se va. delătura de cătră guvernă, 
întregii poporulă săsescă trebue se ridice 
mănușa, ce is'a aruncată în- Bistriță.

Der și acestă protestă ală foi- 
loră naționale săsesc! pârtă o clau- 
sulă fatală: speranța că „iubirea 
de- dreptate și de pace**  a guvernu
lui nu-i va sili pe Sași se redice 
mănușa și le va face posibilă a trăi 
în bună înțelegere cu elă !

Intrebămă, decă guvernulă ar 
și cassa hotărîrea pașaleloră dela 
Bistrița, fi-voră atunci interesele de 
viață ale șcâleloru săsesc! mai asi
gurate? Nu trebue să s’aștepte Sași! 
în curându la alte nouă volnicii să
vârșite „pe basa legiloră și a ordi- 
dinațiumloră ministeriale?"1
- Nu vădă compatrioții noștri 

Sași, unde au ajunsă cu politicaloră 
oportunistă și ce ii mai așteptă încă 
de aici încolo, fără considerare la 
ceea ce va decide d-lu Hieronymi 
în casulă de față?

Ba vedu și recunoscu perico- 
lulu.

„Suntemă chiar în periculu**,
— strigă cei dela „Kronstădter Ztg“,
— se ne perdemă consciința nostră na
țională, ba suntemă chiar pe cale de 
a-o pierde, decă nu vomă face ce- 
vași spre a ne conserva simțulă in
dependentă politică Se ne întârcemă 
deră pănă când este încă timpul"

Decă este așa, atunci de ce nu 
se hotărăscă odată Sașii ardeleni la 
o întorcere, care să-i scape de pei- 
rea națională? De ce mai umblă 
după pacea putredă și primejdiosă 
cu guvernulă și nu și caută razimulă 
în alianța firescă cu acele popdre 
conlocuitâre, car! luptă în contra 
uneltiriloră de maghiarisare ale for
ței brutale și pentru esistența loră 
națională?

Felicitări de anulu nou.
E 'obiceiu vechiu, ca partidele poli

tice maghiare să felicite de anulă nou pe 
președinții lord și pe miniștri. Cu astfelă 
de ocasiunl se facă declarațiunl importante. 
Anulă acesta felicitările și răspunsurile au 
culminată în accentuarea importanței pro- 
iecteloră guvernului cu privire la politica 
bisericăscă și la reforma administrației.

Ministrulă Wekerle a fostă felicitată 
de Dionisiu Perczel, în numele partidei gu
vernamentale. Perczel a prea-mărită zelulă 
și abnegațiunea șefului cabinetului, în ce 
privesce marile reforme, ce le-a luată în 
programulă său de guvernamentă cabine- 
tulă său, reforme, a căroră realisare 
va inaugura o nouă epocă pentru Un
garia.

Ministrulă Wekerle răspundendă lui 

Perczel a disă, între altele, că țînta politi
cei lui este fârte bine determinată. Prin 
reformele bisericescl-politice elă nu voesce 
să vateme drepturile bisericeloră, ci dim
potrivă să garanteze și consolideze adevă
rata libertate și consciință religionară, și a 
ridica nouă zidurî de apărare a armoniei 
paclnice. Prin introducerea administrației 
de stată, dise Wekerle, nu urmărimă alt
ceva, decătă ceea ce urmărimă cu proiec
tele de reformă bisericescă, adecă: sd pu- 
nemu noue base și garanții intereseloru statu
lui maghiară și consolidării vieții națiune! ma
ghiare.

Președintele dietei, Br. Des deriu 
Bănffy a fostă felicitată prin rostulă lui 
Petru Busbach, care a disă, că „națiunea1* 
trăesce timpuri mari; omenii guvernului 
voiescă să reformeze patria prin reformele 
create de guvernă. Nu se face altceva, de- 
câtă se continuă opera întreruptă la 1848: 
garantarea, desvoltarea și întărirea inde
pendenței individuale a statului maghiară. 
Țînta" noueloră reforme, dise Basbuch, este 
desvoltarea și valorarea limbei maghiare în 
tote direcțiunile. Prin introducerea admi
nistrației de stată se țîntesce la lățirea ideii 
de stătu maghiară; și a face ca în totă un- 
ghiulețulă țării să se introducă și să se 
simtă puterea și autoritatea acestei idei, er 
prin reformele bisericescl politice se urmă- 
resce apropierea locuitor dor ă de diferite limbi, 
și prin valorarea spiritului și cultu-rei ma
ghiare a să ajunge la contopirea cetățenkloru 
statului maghiară.

Der, dise mai departe Busbach, mo- 
derațiunea nostră nu merge așa departe, 
ca să tolerămă ațîțarea meșteșugită a re
sentimentului. Nu vomă tolera agitațiunile 
îndreptate contra integrității și unității sta
tului. Pămentulu acesta de-o miiă de ani 
este maghiară, și elă trebue se rămână ma
ghiară și în viitoră. Realisarea ideii de stată 
maghiară însemneză consolidare, susținere; 
zădărnicirea ei însă însămnă dismembrare, 
nimicire. Din causa acăsta conspirațiunile 
contra integrității statului, ori sub ce firmă 
s’ar face ele, formăză crima trădării de pa- 
triă — er tolerarea loră ar 'însemna com
plicitate în acestă crimă. Constată însă, cu 
satisfacțiune, că în privința acesta nu este 
deosebire între partidele maghiare.

Br. Desideriu Bănffy a răspunsă lui 
Busbach în termini forte moderați; elă s’a 
mărginită a dice, că are consciența însem
nătății timpului, prin care trece țera și 
„națiunea", și promite la sfîrșită, că va face 
totă posibilulă, ca să se păstreze formele 
parlamentare în decursulă desbaterei refor- 
meloră indicate de Busbach.

Atâta e totă. Gaură ’n ceră nu s’a 
făcută.

*
Din Parisăsă telegrafiază, că în diua 

de anulă nou președintele Carnot a primită 
felicitările corpului diplomatică. Președin
tele, răspundend nunciului papală Ferrata, 
a disă:

Salută cu încredere aurora anului nou, 
care este chiămată se apropie marea fa- 
miliă omenescă de țînta aceea mare cătră 
care nisuesce civilisațiunea: sporirea mora
lului popdre!oră și desvoltarea esistenței ma
teriale. D-vostră, domnii mei, v’ațl pusă în 
serviciulă aceleași cause, ca și noi, când 
vă jertfiți ostenelele pentru apropierea tu- 
turoră națiunii oră. Francia rămâne credin- 
cidsă acestei probleme și ea n’are decâtă 
să urmeze tradițiiloră sale, pentru-ca să 
dea dovadă de iubirea, ce-o păstreză ordi- 


