
Bedactlunea, Administratluw 
și Tljogiana: 

MRAȘOVU, piața mare, TSrgulu 
Inului Nr. 30.

Cj/uorT nefrancate mu s« pritnetcii. 
Afanuscripte mu u retrimit».

Birourile da annncluri: 
ariiovu, plata mare, Tdrgulu

Inului Nr. 30.
Inserate mai primescft In Vlena 
R. Mosge. Baasenstein & Vogler (Otto 
ifaas), H. Schalek, Alois Scmdel, fif. 
Dukes, A. Oppeltk, J.Danneberg; în 
Budapesta: A. 7. Goldb.erger, Eck- 
tiein Bernal .• Tn Frankfurt : ff. L. 
Daube ; In Hamburg: A. Bittner.

Prețulii i aserțiunii oră: o serin 
garmond pe o oolâria 6 or. pi 
SO cr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifa și învoială.
Reclame pe pagina a IU-a o 

sena 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

XT X- XT LTvL

nGazota“ ese în fiă-carecp 
Abonamente pentru Anstro-Ungarla. 
Pe un anu 12 fi., pe șise luni 

6 11., pe trei luni 3 11.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe and. 

Pentru România șt străinătate: 
Pe unii and 40 franol,pe șdae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se pronumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentulu pentru Brasoii: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târguld Inului Nr. 30 etagluld 
I.: pe und and 10 11., pe lise 
luni 5 11., pe trei luni 211. 50 or. 
Cu dusuld în oasă: Pe unu and 
12 11., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Und eaemplaru 5 or. ▼. a. 
aău 15 bani. Atătd abonamen
tele o&tu și inserțiunile auntd 

a ae plăti înainte.

Nr. 83. Brașovă, Vineri, 16 (28) Aprilie 1893.

Brașovu, 14 Aprilie v.
Erăși s’a încinsu în dieta un- 

gurescă o mică discusiune asupra 
cestiunei naționalități loru. De astă- 
dată este meritulu Secuiului ar
deleană Bartha Miklos de-a o fi 
provocată.

Bartha este și kossuthistă. Ir - 
tr’ensulă se unesce der ura, ce o 
nutrescă șoviniștii maghiari arde
leni în contra desvoltărei elemen
tului românescă, cu nerăbdarea, 
ce stăpâuesce pe agitatorii es- 
treml ai ideei de maghiarisare de 
câte-ori li-se înfățișeză marele pe- 
decl, ce le întâmpina realisarea 
pianuriloră loră nebune.

Din când în când, acești es- 
tremi agitatori ai maghiarisărei 
își versă oftulu prin câte-ună dis- 
cursă plină de ură și de contra
zicerile cele mai flagrante.

Așa a făcută și Bartha Mi
klos în ședința dietei dela 25 a 
1. c., jăluindu-se asupra politicei 
guverneloră unguresc], cari—cpse 
elă, — n’au făcută nimică de 26 
de ani încâce spre a întemeia aici 
ună „stată națională61 și „demo
cratică “.

Bătetoră la ochi este, că sub 
„statulă națională “ Bartha înțe
lege acele nisuințe, cari după elă 
au de scopă maghiarisarea cu ori 
ce preță a popbreloră nemaghiare 
și cu deosebire a Româniloră. Ceea 
ce înțelege sub „statulă democra
tică “ nu ne spune, der resultă din 
vorbele lui, că are în vedere acelașă 
Jiberalismă, care servesce de 26 
de ani ca mască a uneltiriloră for
ței brutale.

Nu-i mulțumită Secuiulă nos
tru cu mersulă lucruriloră; prâ îi 
suntă mânile legate regimului un- 
gurescă, pre multă trebue se țînă 
semă de Austria și de legăturile 
dualistice, și din causa acesta 
n’are destulă autoritate și putere 
de-a sevîrși fără milă opera ma
ghiarisărei, lovindă în drepta și’n 

stânga. Gruvernulă maghiară nu 
urmăresce o politică destulă de 
sistematică în contra naționalită- 
țiloru, pre își perde vremea cu 
mărunțișuri și nu scie se afle odată 
modalitatea, de a le toca în capă 
și a face așa sfîrșită tuturoră ni- 
suințeloră de sine stătătbre na
ționale ale popbreloră nemaghiare, 
cari nisuințe pentru elă (Bartha) 
suntă o „epidemiă morală46.

Așa înțelege deputatulă secuiu 
democratisarea statului ungară și 
prefacerea lui într’ună stată na
țională. Elă impută regimului, că 
nu scie afla mijlăcele de lipsă în 
contra naționalității oră, puțină îlă 
impârtă înse, de ce natură au se 
fia aceste mijlbce, căci bine scie, 
că democratice nu potă se fiă, ci 
numai despotice.

Lucru firescă, că în asemeni 
împrejurări Bartha nu-i mulțămită 
cu măsurile legislative, ce se iau 
pe tăremă națională și bisericescă 
în contra nostră, ci vrea mai multă: 
vrea să fimă striviți numai decâtă, 
— dorință, ce-o îmbracă în cu
vintele: „să-i facemă pe Valahi 
patrioți*.

Cum să se potă întâmpla lu- 
crulă acesta așa numai în grabă, 
cum ai da din pălmi, se’nțelege, 
că Bartha nu o scie spune. Ajunge, 
că a adusă erășl în discusiune im
posibila problemă a maghiarisărei, 
care ține înlănțuită totă cugeta
rea șoviniștiloră. A dobândită și 
aceea, ca din sînulă partidei gu
vernului să se facă nouă asigurări, 
că scopulă este îndreptată spre 
nimicirea ori cărei mișcări națio
nale în sînulă popdreloră nema
ghiare.

Nu era însă lipsă de aceste 
asigurări, căci scimă noi forte 
bine, sciu Maghiarii și scie tbtă 
lumea, că de 26 de ani numai 
în direcția acesta se lucreză.

La părere, cei dela putere au 
progresată multă în acestă lucrare 

de distrugere. Der decă ei soco- 
tescă, că printr’ânsa s’a întărită 
maghiarismulă, se înșelă amară. 
Nu slăbiciunea politiciloră unguri 
față cu pretinsele agitațiuni ale 
naționalitățiloră, cum 4* ce Ugron, 
soțulu lui Barha, ci lipsa totală 
de prevedere și de înțelepciune po
litică este, care va face, ca odată 
Ungurii să se căâscă amară.

Acestă presimțire o are de- 
altmintrelea Ugron însuși, când 
4ice: „trebue să ne câștigămă iu
birea naționalitățiloră prin aceea, 
că o vomă rupe cu politica tradi
țională austriacă și că nu vomă 
mai apăre ca asupritori ai popo- 
reloră și ai libertățiloră, ci pre
tutindeni numai ca ocrotitori 
ai loru66.

Ce de vorbăriă secă pentru 
a acoperi celă mai miserabilă des- 
potismu ală veacului!

Cestiunea nationalitătiloru 
în dieta ungară.

In ședința dela 25 Aprilie a dietei 
unguresol, a’a ivita o strajnioă disou- 
țiune asupra cestiunei naționalitățiloră și 
mai alesă asupra cestiunei române. Pri
mula vorbitorii a fosta deputatula kos- 
suthistă :

Bartha Miklos: Ela împarte viâța 
politică a Maghiariloră, în timpula oelora 
26 de ani din urmă, în trei epoce deo
sebite. Prima a fosta epooa împăoiuiri- 
lorfi, când Ungurii s’au împăoată ou co- 
rdna, s’au împăcată ou provinciile de 
dinoolo de Laita, s’au împăcata ou egala 
îndreptățire (sic), oare a avută de oon- 
secență emanciparea Jidaniloră și legea 
de naționalitate. A doua epooă a fosta 
epooa lui Tisza, în care valdrea morală 
a individului s’a distrusa prin corupț'uni, 
s’a distrusă va^a parlamentarismului, s’au 
distrusa tradițiile și aspirațiunile secu
lare ale „națiunei66.

A treia epocă se înoepe ou retra
gerea cabinetului Tisza; viitorula o va 
numi pe aoesta: epoca reformeloră neis

prăvite. Fiă-care seoula șl-a avuta idea 
sa predominantă; idea seoulului de față 
este formarea și constituirea stateloră 
naționale. Acestă ideiă a produsa uni
tatea italiană, ea a creată unitatea ger
mană, ea a înființata regatulă grecesoa, 
ea a oreată independența Belgiei, Ro
mâniei, Serbiei și totă ea produce totă 
în momentulă de față independența Bul
gariei.

Numai noi, Maghiarii, nu ne-amft 
plecată spiritului timpului. Noi n’amă 
făcută nimioă pentru crearea statului 
germanii. (Vii aprobări în stânga și 
stânga estremă). A vorbi de ună stată 
maghiară ar fi amăgire de sine, deoreoe 
Ungaria nu are atributele unui stată in
dependentă și înafară ea se presentă ast- 
feliu, ca. și cum sânta cordnă ungară 
8*ar  fi oontopită în oorâna împărătesoă 
austriaoă. Vorbitorulă crede, că ar fi so
sită timpulă să ceră ună răspunsă seriosă 
la întrebarea: oare este 6re legea, prin 
care se permite armatei din Ungaria, oa 
în looulă limbei ungurescl se folosâsoă 
oa limbă ofioidsă limba germană? Și oare 
este legea, prin care Ungaria se subor- 
dineză Austriei ? (Vii aprobări în stânga 
și stânga estremă).

Cetățenii Ungariei, fără deosebire 
de rasă și religiune, oonstituesoă națiu- 
unea politică maghiară unitară. Așa o 
decreteză acesta legea de naționalități; 
acestă legeînoă nu este eseoutată. Vedemă 
o rassă maghiară, oare eseroiază hege
monia în țeră, der națiunea politică ma
ghiară nu o vedemă. In timpulă lupteloră 
pentru libertate, Valahii încă au alergată 
la arme, der nu pentru a-șl apăra patria 
loră, ci cei mai mulțl în contra patriei, 
er mai târcjiu, în epooa absolutismului, 
pe ei i-amă vădutft înrolați în tabăra 
oontrariloră noștri, și totă aoolo îi ve
demă și astăcjl, seu în Viena mergendă 
cu o deputațiune la împăratulă (Adevă
rată! Așa este! în stânga estremă), seu 
în tdtă lumea oultă dinafară, presentân- 
du-se prin câte-ună memoranda: ou ună 
cuvântă, pe ei îi găsimă în totă looulă, 
unde dau de inimiol de ai Ungariei 
(Adevărată 1 Așa este ! în stânga estremă).

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

Impresia de căBe^oriă.
(Urmare).

Pentru oa curiositatea și neastempă- 
rulă meu să fiă pe deplină satisfăcută, 
trebuia să vădă neapărată cetățuia, căci 
acesta a fostă principalul^ mobilă cemji 
hotărîse a visita Suceva. Suntă momente, 
oând omulă numai la aucjulă rostirei nu- 
meloră de gloriă străbună și încă să en- 
tusiasmeză; dâr vădendu-le îd fiiință,... 
oine ar pută rămână rece ? Der au tre
cută frumbsele timpuri de gloriă și mă
rire, aduoătbre aminte de atâtea fapte 
mărețe, și astăijl n’au mai rămasă, de- 
oâtă numai muri ruinați, pe cari muș- 
ohiulă oresoe ou îmbelșugare, au rămasă 
numai aoeste ziduri, ca o ultimă și vecl- 
nioă amintire despre gloria străbună des- 
ășurată în ală loră oerouită. Pietrile, oarl 
formeză zidulă, suntă oioplite în forma 
uuoră mari ouburl, puse una peste alta 
și prinse la mijlocă ou cimenta.

Sârele era aprâpe de sfințită. Pali
dele racj® își mai trimiteau încă odată 

salutulă loră veohiloră zidiri, pentru-oa 
a doua di, apărâudă din nou la orisontă, 
să potă spune acestoră mute ruine, oă 
națiunea română a putută și pote să aibă 
în a sa viață cjd® de îngenunchiare și 
suferință, nu-i este permisă însă să des- 
nădăjduiescă, oi ou mai mare arddre 
să și strîngă rândurile, să lucreze din 
răsputeri pentru cjiua, în oare toți fiii săi 
voră avea fericirea de a se vedea reu
niți sub ună singură sceptru.

Inoptase. Abia acum tredită din plă
cutele mele meditațiunl, mă hotărîi să 
reîntorcă în orașă. Viața în Suoeava este 
forte ieftină. Prăvăliile suntă meri și 
fărte bine asortate; articolele de manu
facturi ieftine. Birjele în sohimbă suntă 
fârte soumpe și proste, âr caii leneși și 
greoi, nici pe departe nu se potă com
para ou caii oei sprinteni și iuți moldo- 
venescl. De altfelă orașulu privită în en- 
sembleulă său, presintă (ceva tăcută și 
monotonă, oa fote orașele, unde jidovi- 
mea a prinsă întinse și adânol rădăcini. 
A doua d> 1 dră după amedl am ple
cată din Suoeva, după o petrecere de 
2 dile, spre IțoanI, pentru a-ml conti

nua oălătoria mai departe. Iată-mă să 
în sfârțită instalată în cupeu, așteptâudă 
cu neastâmpără cesulfi pleoării. In aoe- 
lașl compartimentă cu mine se găsea ună 
funcționară dela judecătoriă ună Nâmță 
ou mutră respingătore și buftită de gră
sime, și o damă plăoută, simpatică și 
vioiă vorbindă perfeotă românesce, oare 
călătoria ca și mine pănă la Câmpu- 
lungă.

Dama mea era însoțită de o servitore, 
oe adusese în cupeu o coșaroă plină ou 
de a le mâuoărei. Conversația începută 
îutre aceste două femei se făcea oând 
românesce, când leșesoe (polonesoe), oeea 
ce mă făoea a conohide, oă seu una seu 
alta dintre ele trebuia să aparțină aces
tei națiuni și mă pusei cu tot din adin- 
sulă a ispiti și a face observațiunile mele 
partioulare. Nimioă mai plăcută pentru 
omulă ce voiajază, decâtă a ave tova- 
roșl vesell-glumețl și de spirită. Ți-se 
pare, că chiar și uniformitatea și mono
tonia peisagiiloră devine atunci mai su
portabilă, er asperitățile călătoriei le poți 
suporta ou mai multă ușurătate. Și erășl, 
vai de omulă veselă din fire, oând a

junge să călătoresoă în societatea unoră 
6menl tăcuți și morocănoșl, atunci par’ 
oă ori oâtă de pitoresol ar fi regiunile 
străbătute, pierdă oelă puțină 50 la sută 
din sublimitatea loră încântătore.

Personagele din compartimentulă 
meu de voiajă întruneau d’opotrivă și a- 
avantagele și desavantagele mai susă 
indicate; oăol pe câtă de insuportabilă și 
respingătbre era mutra Nemțului, așecjată 
vis-a-vis de mine, pe atâtă de veselă și 
simpatioă era figura damei de lângă den- 
sulă. Ș’apoi să mai cjiol, oă lumea acesta 
nu se aloătuesoe numai din contraste?

Der etă-ne ajunși la Hatna, prima 
gară dela Suoeva spre Câmpu-lungu. 
Acestă stațiune, ou totă mioimea ei, reu- 
nesoe în șalele și revirulă său o mare 
afluență de dmenl, și acestă neobiolnuită 
afluență, după cum m’am informată mai 
în urmă, se esplică prin f'aptulă, că a 
doua 41 86 înoepea marele iarma-
rocă de vară dela Suoâva- Regretaiu 
multă, oă nu am rămasă în Suceva și 
pe cliua următâre; ași fi avută cela pu
țină rara ocasiă de a vedâ desfășurân- 
du-se înaintea ochiloră mei întrâgă po-


