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Brașovtf, 14 Aprilie v.
In marea adunarea a catolici

loră, ce s’a ținută Dumineca tre
cută în Comornu, sub președinția 
contelui Nicolau Eszterhazi, popo- 
tulu a strigată: Nu ne trebue că- 
setoriă civilă, ci ne trebue pane.

Aceste strigăte caracteriseză 
situațiunea, ce s’a creată popora- 
țiunei din acestu stătu prin poli
tica bisericescă așa c£isă „liberală14 
a guvernului ungurescu.

Decă și Ungurii strigă astfelu, 
arătându, că stăpânirei nu-i este 
atâth de bunăstarea poporațiunei, 
câtă mai multă de aceea, ca se 
ducă în deplinire politica sa, ce 
nu corespunde nici trebuințeloră, 
nici dorințeloru acestei poporațiunî, 
atunci ce se 4i°â bre poporele ne
maghiare, cari în tote privințele 
suntu scurtate și ne’ndreptățite?

G-uvernamentalulu „Pest. Lloyd“ 
recundsce, că bunăstarea materială 
a poporului este unu postulată de 
frunte. Der, cjice acestu (fiară, cari 
suntu presupunerile unei prospe
rități economice a țerei? Mai în- 
tâiu, răspunde elă, prosperitatea 
atârnă dela consolidarea raportu- 
riloră naționale, dela buna înțele
gere pe câmpulu activității cultu
rale și dela susținerea neștirbită a 
autorității statului.

Oamenii guvernului credu, că 
acestea se potu dobândi numai cu 
ajutorulă legiloru și a reformeloru 
loru șuchiate. Noi credemu, din 
contră, că pe acestă cale se voru 
produce chiar efecte contrare, stri- 
căciâse și periculâse intereseloru 
de consolidare ale statului, și ve- 
demu, că și partea cea mai mare 
a poporațiunei maghiare este de 
aceeași părere, celu puțină în ce 
se atinge de reformele politicei 
bisericesc! ale guvernului.

„Pacea în țeră este periclitată 
și s’a creată o situațiune fârte 
gravă prin aceea, că ireligiosita- 
tea generală și omnipotența sta

tului prindă mereu rădăcini. Tim- 
pulă, în care totulă se face nu
mai din poftă de câștigă, este 
primejdiosă. De aceea catolicii tre
bue să fiă solidari și să lupte pen
tru drepturile loră.“

Așa a vorbită contele Eszter
hazi cătră cele cinci mii de as
cultători ai adunărei dela Co-, 
mornu, și cu aceste cuvinte elă a 
declarată răsboiu liberalismului, 
ce-lă profeseză cei dela putere.

Nu voimu să cercetămă, car! 
suntu scopurile fățișe și cari cele 
ascunse ale agitațiunei catoliciloră 
din Ungaria, der cumcă în împre
jurările de față protestările loră 
află ună răsunată puternică în 
tâte părțile, este ună faptă necon
testabilă.

Nemulțumirea cu politica gu
vernului este atâtu de mare pre
tutindeni, la tbte popârele și con
fesiunile, încâtă de astă-dată cato
licii din Ungaria au ună racțimă 
puternică în acestă nemulțumire 
generală.

Cei întruniți la adunarea din 
Comornă au și fostă conscii de 
acesta, și de aceea ei au atinsă 
și cârda asuprirei materiale a po
porațiunei, accentuâudă între al
tele, că țăranulu trebue singură să 
porte sarcina grea a dăriloră; pe 
când speculanții dela burse, car! 
câștigă cu sutele de mii. nu iau 
parte de locă la sarcinele publice, 
și altele.

Au der dreptate cei dela pu
tere să privescă cu ne’ncredere și 
cu îngrijire la mișcarea oposițio- 
nală a catoliciloră unguri.

De-ocamdată, cu tâtă irita- 
țiunea, ce domnesce în stată din 
causa reformeloră vătămătore, ce 
se pregătescă, guvernulă pare a fi 
hotărîtă să nu cedeze întru nimică 
și, precum se anunță, în cailele 
acestea va și debuta cu presen
tarea unei părți din proiectele de 

lege, cari au causată nemulțumi
rea generală.

Viitorulă celă mai apropiată 
va arăta, decă cute zarea guver
nului va duce la triumfulă, or! la 
căderea Iui.

URON1UA POLITICA.
— 14 (26) Aprilie.

Ne aduoemă aminte, că într’o șe
dință din Martie a comitetului congresu
lui demografice din Budapesta, oontele 
Karolyi Pista a făoută propunerea, că deoă 
Maj. Sa va primi protectoratul^, atunol 
președinția oongresului să nu se ducă 
la Viena, ca să mulțumâsoă Maj. Sale 
pentru acesta, ci se aștepte pănă mo- 
narohulă va veni la Budapesta. Propu
nerea acesta a fostă primită cu „âljen44- 
uri din partea membriloră comitetului 
congresului. Cestiunea aoâsta s’a ven
tilată și prin foile vienese și de ourândă 
„Vaterland44 ni-a adusă soirea, că ou 
tâtă stângăcia lui Karolyi Pista, mem
bri comitetului congresului s’au dusă ia 
Viena. O telegramă a semioficiâsei „M. 
E.44 aduce soirea, că monarchulă i-a și 
primită în audiență la 24 Aprilie n., 
„cu deosebită simpatiă și blândețe14. Ma- 
j estates Sa, ascultândă rugarea comite
tului, a primită să fiă protectorulă congre
sului, der fiindcă nu va., merge la Buda
pesta în personă, 4șl va trimite ună 
locțiitoră. Monarchulă. cji°e „Budapest! 
Hirlap44, a ocolită ori oe alusiune poli
tică, și, oontra obiceiului, a dată audiență 
fără ca acesta să se fi insinuată Ja can
celaria cabinetului. „Magyar Hirlap14 însă 
nu este mulțumită de looă ou acesta, fi- 
cendc, oă este ună semnă rău, că Ma- 
jestatea Sa nu vine la Budapesta niol 
chiar fiindă invitată ; — prin urmare tâte 
au rămasă în vftgașulă loră vechiu, că 
adeoă, „regele e măniosă.44 — In legă
tură cu aoâsta etă ce i se telegrafiază 
numitei foi din Aradă: „Arad âs Vi- 
dek‘*“ aduce soirea din isvorulă oelă 
mai sigură, că regele va lua parte la 
manevrele corpului Vil din armată, oe 
se voră ține în comitatulă Aradului, der 

in orașulu Aradtl nu șl va pune piciorulH ; 
monarohulă nu va primi niol o deputa- 
țiune, fiă oivilă, fiă eclesiastioă44. — Din 
parte-ne aflămă de prisosă ori oe co
mentară la aoeste soiri de rău augură 
pentru șovinismulă maghiară ajunsă la 
parox’smă. *

Nu de multă ministrulă de honveft 
br. Fejervâry, care 69te generală activă 
îd armata comună, a comandată pe 
Schmelz (câmpulă de paradă) în Viena 
ună regimentă din armata oomună și a 
defilată cu elă înaintea Maj. Sale. De- 
putatulă Ugron a amintită aoâsta în șe
dința de Sâmbătă a dietei, întrebândă, 
cum se pâte ca ună ministru ală țerii 
ungurescl, să fiă supusă organeloră mi- 
nisteriului oomună de răsboiu, căci deoă 
br. Fejervâry ar fi comandată rău, ar 
fi fostă pedepsită. Cum se pâte uni 
acesta ou vecja unui ministru unguresoă ? 
— Br. Fejervâry fiindă generală în ac
tivitate este supusă ordineloră ministe- 
riului de răsboiu oomună, prin urmare 
stă sub puterea disoiplinară a acelui mi- 
nisteră. Foile opoeiționale mai găsescă, 
oă ca militară activă Fejervâry nu putea 
fi niol alesă și ou tâte aoeste a fostă și 
deputată. *

Din Viena vine o soire telegrafică 
de mare importanță politioă și oare a 
stârnita sensațiă nedesoriptibilă nu numai 
în cerourile diplomatice vieneze, ci și 
în poporațiunea capitalei austriaoe: La 
24 Aprilie, n. monarchulă Franciscu Io- 
sifft a făcută o visită Ia Giers ministrulă 
rusesoă de esterne. Părerea generală 
este, oă visita aoâsta s’a făoută ou seopă 
de-a fnprăsoia neliniștea cerouriloră po- 
litioe rnsesol pricinuită prin primirea ce 
i s’a făcută lui Stambulov la Viena. 
Visita Majestfiț'i Sale la diplomatulă ru- 
sesoă a ț nută 20 de minute, der uimioă 
nu se scie despre ce a decursă conver
sația. Firea lucrului însă ne spune, că 
visita aoesta are o deosebită importanță 
din punctă de vedere politico, căci rară 
se întâmplă ca monarchulă unui imperiu 
să mergă la ună diplomată streină, oând

FOTLETONULU „GAZ. TRANS.44

Impresii de câSetorâă.
Nu visitasem niol odată Buuovina 

cu posițiunile ei încântătore. Voiam der 
cu ori ce prețu să-mi întoomesoă luoru- 
rile astfelă, oa ruta mea de călătoria să 
atingă acestă frumâsă grădină, odimoră 
a Moldovei.

Plecândă dela Dorohoiu, după o cale 
de 4 oesurl ou trenulă, ajunseiu la. Ve- 
reștl, stațiune a călei ferate, oare pârtă 
același nume ou comuna în apropierea 
căreia se găsesoe. VereștI este impor
tantă prfn împrejurarea, că de aiol se 
ramifică spre nordă-ostă linia ferată 
Leosda-Dorohoiu, er spre nordă-vestă 
o altă, oare atinge granițele Bu
covinei,

După ună popasă de 4 câsurl in
dispensabilă de făoută pentru ori oare 
călătoră, am luată trenulă aocelerată ce 
venea dela Pașcani și sera la 10 âre 
mă aflam deja la Burdujenii româuescl, 
gata de-a trece granița României.

Burdujenii este o comună urbană 
nu tocmai mare, căci jumătate aparține |

Bucovinei, — care politioesoe aloătuindă 
prin vitregimea timpuriloră, o provinciă 
austriac*, pârtă și acestă parte des- 
lipitâ de trupulă său românescă, același 
nume, numai ou deosebirea, oă se ohiamă 
Burdujenii nemțescl. Intre altele, pe oând 
mă dedeam josă din vagonfi pentru a 
aștepta formarea noului trenă austriacă, 
găsescă plimbându se pe peronă o damă 
cam impacientă, oare arunca priviri în- 
grijate în stânga, căutândă cu deosebită 
atențiune la mișoările vameșiloră și funo- 
ționariloră români dela gară. Era o nem- 
țoioă dela Viena, care venea în țeră pen
tru a face pe dama de compaDiă într’o 
familiă aristocratică din Botoșani. Se ou- 
noscea la distanță, că este una din aoele 
elemente heterogene, cari imigrâză pe 
fiă-oare ană ou droia, nu din simpatia ce 
i-ar insufla dâră țâra din a cărei pâne 
vrâ ca să trăâscă, oi pentru simplulă 
motivă, oă aiol este mai mare „Ver- 
kehr“-ulăorl „Gesohaft“-ula, oum ar cjioe 
buni-âră fiii lui Israilă. Aceste lucruri 
le-am aflată chiar din gura ei, după ce 
ușurată de bagagiulă împovorătoră, mă 
aședasem la aoaeașl masă cu densa. 
Câsulă de popasă, pănă la pleoarea tre

nului, mi-a dată destulă timpă pentru a 
întră în o mai amănunțită conversația 
cu noua mea ounosoință, d’altfelă des
tulă de presentabilă, însă oeremoniâsă și 
plină de etichetă. Nu s’ar putâ fioe, oă 
înfățișarea ei presenta ceva caracteris
tică ; aoelea-șl trăsuri comune, aceleași 
intonațiunl cadențate în vorbă și totă 
aceleași maniere, ce caraoterisâză de mi
nune pe fiicele lui Arminius.

— D-vâstră sunteți Română, d-le, 
se adresa nemțâiea într’ună târfiu cătră 
mine.

— Da, d-șâră, așa este, sunt Ro
mână și încă Română neaoșă.

— Sunteți pâte guvernoră în vre-o 
familiă românâscă din țâră ?

— M’a ferită Domnulă de-a bătă
tori asemeni ingrate oariere, îi răspunseiu 
mâhnită văfendă, că mă socotesoe omO 
de tagma ei.

Și ou câtă mă îngrămădea mai multă 
ou întrebările ei despre România și ra
porturile sooiale-culturale și economice 
ale ei se putâ vedea, oă pe lângă o to
tală ignoranță asupra raporturiloră Ro
mâniei, mai unea în spiritulă său și o 
rea voință pornită contra țării, a cărei 

protecțiune și ospitalitate vine s’o oâră. 
Așa sântă de obiceiu toți străinii, cari 
vină a se oploși în România, dâr ou deo
sebire Germanii: îngâmfați, înohipuițl 
unindă sarbădulă loră umoră ou cea mai 
oaraoteristioă, dâr tot-odată și cea mai 
grețâsă aroganță. Nu odată mi s’a întâm
plată, oa în oălătoriile ce făceam cătră 
Ardeaiă să am la întrarea mea în sta- 
tulă austro-ungară felă și felă de obser- 
vațiunl malițiose și sfruntate reflexiunl 
la adresa României și a poporului care 
o loouesce, din partea chiar a streini- 
loră de nâmulă nostru, oarl oa nisoe 
vampiri îi sugă sângele și mădua. Și 
ârășl nu odat;i, ne mai putândă suferi o 
asemenea situația, trebuia vrendă ne- 
vrândă să mă oertă ou aoeștl obraznici 
clevetitori, cari cârteau ou atâta neruși
nare în oontra generâsei țări oe le-a 
dată ospitalitatea pe timpulă oâtă au 
petrecută în trânsa. De Unguri, oe se 
cjioă ? Săouii loră, oarl petrecă ani în
tregi prin Țâră, fiă ca birjari, fiă oa rân- 
dașl sâu slujitori, de îndată oe simțescă 
apropierea trenului de Predeală, ei din 
blăjinl și slugarniol ce erau, devină pe 
neașteptate vorbăreți și îndrăsnețl și câtă 


