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5HAȘOVU, piața mare, TSrgulu 
Inului Mr. 30.

ifK'iiorî fM/ranatfe mu te primucii. 
ăranwscnpte nu u rWrimtfw.

Birourile de annncinrî: 
Svriovu, plata mare, TSrgulu

Inului Nr. 30.

Ina or at o mai prim^oă în Ylona 
A Haasenstein. £ Vogler (Otto
Xaas)f H. Schalek, Alfys Herndel, M. 
Dukcs, Z. Oppeltk, J. uonnebcrg; în 
Budapesta: A. V. Goiixpsrger, Eck- 
liein Bernat: în FranKfurt: G. L.
Daube ; în Hamburg: <1. Slctner. 

PrețuJĂ iaserțiuniLoru: o aeriâ 
garmond pe o coldnă 8 or. și 
30 cr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

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

senă 10 cr. v. a. a6u 30 bani.

AirVLTT LVL

„Gazeta" ese în fift-carecp 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fl., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl. 
N-rii de Duminecă 2 fl. pe anu. 
'Pentru România și străinătate: 
Pe uni anii 40 franol,pe șdse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotori.

Ăbonamentuln pentru Brasovu: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 80 etaglulu 
I.: pe unu anu 10 ft., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplară 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atâti abonamen
tele cătu și insertiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 100. Brajovt, Vinerl-Sâmbătă, 8 (20) Mai 1893.

O constatare neașteptată.
Brașovii, 7 Mai v.

Câte nu face omulti de nevoia 
și câte ar remâne nefăcute, decă 
n’ar întreveni neîncunjurabila și 
nemilosa necesitate!

La acesta trebue, că s’au gân
dită și colegii ministrului de hon- 
vedi br. Fejervary, când, în nisce 
momente de supremă strîmtorare 
din partea oposiției maghiare, l’au 
aucptîi pe acesta afirmându lucruri 
pe câtu de adevărate, pe atâtu de 
multă contestate și falsificate de ei 
înaintea publicității.

Ministrulu Fejervary era con- 
strînsu a-și lua în apărare ordi
nului, prin care interzice oficeri- 
loru de honvec]! de a participa în 
uniformă la serbarea inaugurării 
monumentului honvediloru câc|uți 
la 1848/9. Elu nu putea se-lu jus
tifice, decâtă susțiindă, că arma
tei nu-i pote fi permisă a politisa, 
a se împărtăși la demonstrațiuni 
politice. Și pentru ca părerea sa 
se apară și mai întemeiată elu 
adause: „Acestă principiu (adecă 
ca soldatului se nu facă politică) 
trebue se-lă pastrămu cu deose
bire noi, pentru că la noi esistă și 
o armată comună și pentru că la noi 
națiunea politică este alcătuită din mai 
multe naționalități".

Afirmarea ministrului Fejervary 
privitdre la „națiunea politică", 
este întemeiată în constituția și 
legile esistente unguresc!. După 
aceste națiunea politică nu este 
cea maghiară, ci ea se compune 
din tbte naționalitățile, ce locu- 
iescu de vecur! împreună cu Ma
ghiarii pe pămentulu Transilvaniei 
și ală Ungariei.

Br. Fejervary a constatată der 
numai curatulu adeveră, când a 
disu, că „la noi națiunea politică 
se compune din mai multe națio
nalități". Der învocându acestă 
argumentă puternică pentru a 
apera procederea sa în afacerea 
desvălirii monumentului, elua tre
cută cu vederea, că soții sei dela 
guvernă nu mai voru se țînă semă 
de caracterulă poliglotă ală sta
tului ungară. A trecută cu ve
derea br. Fejervary, că nu de 
multă colegulă seu dela instruc
țiunea publică, contele Csaky, a 
desfășurată tesa, că scopulă legei 
de naționalitate dela 1868 este de 
a pregăti contopirea tuturoră na- 
ționalitățiloru cu națiunea ma
ghiară.

Desbaterea proiectului de lege 
pentru regularea salarieloră înve- 
țătoriloru dela șcblele poporale 
ne-a dată prilegiu de-a ne con
vinge, că tbte partidele maghiare 
din dietă fără deosebire împărtă- 
șescă acestă vedere și că de faptă 
ele sub „națiunea politică" nu 
voră se mai înțelegă acjl decâtă 
națiunea maghiară, er pe cele- 
l’alte naționalități le consideră în 
adeveră, cum s’a esprimată de 
curendă Kossuth, ca pe o „popo- 
rațiune de coloniști rătăcitori".

Era lucru firescă, ca în ast- 
felu de împrejurări, mărturisirea 

ministrului de honvecji se provdce 
o furtună de desaprobărî și con- 
testațiunl din partea faimoșiloră 
„legislatori", cari de multă au re- 
dicată la valbrea unui principiu 
de stată utopia de-a forma o sin
gură națiune maghiară din diferi
tele naționalități.

Raportulu stenografică spune, 
că afirmarea ministrului Fejervary, 
cumcă „națiunea politică se com
pune la noi din mai multe națio
nalități" a fostă întîmpinată din 
partea oposiției cu protestări și 
sgomotă, care a durată câte-va mi
nute, er din partea partidei gu
vernamentale cu strigăte: „Asta 
nu e așa! S’aucfimă, s’aucjimă!"

Nimică nu p6te caracterisa mai 
bine tendințele dușmane esisten- 
ței naționalităților'., de cari suntă 
stăpâniți Maghiarii din dietă fără 
deosebire, ca acesta manifestare 
demonstrativă a displăcerei loră, 
pentru că br. Fejervary a spusă 
ună adeveră.

Nu voimă și nu putemă se-i 
atribuimă ministrului de honvezi, 
că ar fi dreptă și ar nutri sim- 
patiă față cu naționalitățile, căci 
de era așa, i s’ar fi dată până 
acuma mii de ocasiun! se-o do- 
vedescă, ceea ce înse n’a făcută. 
Singurulă merită, celă are, este, 
că, strîusă fiindu în chingi de 
oposițiă, a fostă sinceră în ai 
arăta, că utopiile ei se lovescă de 
cruda realitate și că pe lângă Ma
ghiari mai suntă în acestă țeră 
și alți factori, de cari trebue se 
se țină sema, chiar și atunci când 
e vorba de glorificarea memoriei 
honvecfiloră căluți la 1848/9.

Căci bine se distingemă. Decă 
națiunea politică — cum a cons
tatată br. Fejervâry — constă din 
mai multe naționalități, atunci 
nici statulă nu pote fi „stată na
țională maghiară", nici armata 
honvecfiloră nu p6te fi „armată 
națională maghiară".

Nu voimă se cercetămă, decă 
ministrulă de honvezi a avută în 
vedere acesta, când a răspunsă 
contelui Apponyi, der de sigură a 
avută în vedere dificultățile, ce 
de faptă se opună în casulă de 
față realisării dorințeloră șovinis
mului militantă, și le-a și indicată 
în vorbirea sa cu t6tă sinceritatea. 
Br. Fejervăry se deosebesce prin 
francheța sa soldățăscă în modă 
favorabilă de ministrulu-președinte 
Wekerle, care cu fariseismulă seu 
a sciută se încungiure ori-ce com
batere fățișă a nisuințeloră uto
pice maghiare și, ca să scape din 
încurcătură, s’a ascunsă la spatele 
monarchului.

Uni nou conflictl în Bucovina.
In numerulă trecută ală fâiei 

nâstre amu amintită despre noulu 
conflictă dintre studenții români 
bucovineni și membrii societății 
polone „Sokol" din Cernăuți. Vara 
trecută, cu ocasiunea înaugurărei 
acestei societăți gimnastice, Po
lonii din Bucovina aflară cu cale 
se aranjeze mari demonstrațiuni 

politice, îndreptate mai alesă în 
contra Româniloru. Intre altele, 
ei năvăliră în grădina unui otelă, 
unde o numerOsă societate româ- 
nescă, între cari și mulți studenți 
universitari, își petreceau împreună. 
Aci Polonii începură a persifla pe 
Români, insultândă în modă gro
biană mai alesă pe tinerii studenți, 
cari în cele din urmă se vecjură 
siliți a lua posițiă energică față 
cu obrasnicii loră adversari, ast- 
feliu că aceștia trebuiră se pără- 
sescă grădina, luând’o la săne- 
tbsa care pe unde a apucată.

In urma acesta, membrii so
cietății poloneze „Sokol", încura- 
giați din partea unoră judecători 
poloni, aflară cu cale se intenteze 
procesă în contra studențiloră ro
mâni, despre ală căruia decursă 
etă ce ni-se raporteză:

Cernăuți, 2 (14) Maiu 1893.
Domnule RedaotorO I Curentulă na

ționale, care nu se adâncesoe atâta de 
multa, preoum dorimă, a întâmpinată în 
aoeste 4'1® câteva zăgazuri, la cari va 
trebui să-și cerce er puterea, să le rupă.

MomentulQ celă mai marcanta din 
mișcarea acâsta este aoum prooesula 
studențiloră români cu „socoliștii“ po
loni, cari se plângO, că păpara oe-an 
mâncat’o astă vară în grădina hotelului 
Weiss de aici, studenții români li-au gă- 
tit’o și pipărat’o. O mulțime de tineri 
români suntă acusațl; nici ună Polonă 
însă nu-i aousată; o semă de polițiști 
suntă asemenea acusațl, căci ar fi luată 
partea tineriloră noștri, fiindoă au pusă 
la ordine pe Polecii, cari în sumeția loră 
au gândite, că potă trata pe Români ca 
pe canalii.

Momentulă celă mai ponderosă din 
procesulă acesta este: reindreptățirea lim- 
bei române, in care tinerimea făcea depo- 
sițiunile esclusivi. Judecătorulă, care după 
lege trebue să soie românesoe, s’a fă
cută ridicolă cu oele câteva fărâmături 
stropșite, ce rostea; elă a respinsă să 
ia la protocolă în românesoe deposițiile 
românescl, și le-a luată nemțesoe, deși 
acusații insistau să se ia românesoe; în 
sfîrșită a pretinsă, că martorulo, care 
soie nemțesce, e datoră să depună 
nemțesce (!!), ceea ce formeză oul- 
mea aroganței lui poleoescl. Brutală a 
fostă acestă funcționară, când a detrasu 
apărătorului cuvăntulă și i-a contestată 
dreptulă de-a duce până la capătă apăra
rea, pentru-oă apărătorulă a pusă nisoe 
întrebări, cari amenințau să devină fatale 
Poleoiloră.

Vă puteți închipui neliniștea, ce a 
ouprinsă publioulă română, oare asista la 
astfelă de brutalități.

D-lă cav. Dr. Zotta a făoută ieri, 
Sâmbătă, în dieta țării o interpelare sub
scrisă de d-nii bar. Vasilco, Mustatza, 
Styrcea, oav. Grigorcea, Volcinschi și de 
Țurcan, care cere, ca ilegalitatea comisă 
să fiă îndreptată și să se ia măsuri, oa 
de aici înainte să nu se mai ivâscă astfelă 
de cașuri. Presidentulă țării va răspunde 
într’o ședință proximă.

„Gazeta JBuoovinei" aduse ună lungă 
raportă despre aceste întâmplări în nu 
mărulă 34, care are și ună suplimentă 
de 2 pagini. Artioolulă de fondă apre- 
țiâză procedura funoționariloră în aoestă 
prooesă și este sorisă cu multă hotă- 

rîre; dâr „Gazeta “ a fostă confișoată, 
notificându-se oonfișoarea pe la 12 6re 
din năpte.

Am povestita simplu și lasă fap
tele să vorbesoă. Amă fostă batjoourițl 
de ună scriitoră germană cu numele de 
semiasiațl. Asiatismulă .este însă susținută 
de străinii, oe au inundată țâra „din 
Boian la vatra Dornii“, nu de poporulă 
nostru alesă, oare șl cere și va soi să-și 
recuoeresoă Bituația, de care este vred
nică în țâra lui.

— a. —*
Articululu de fondu pentru care 

a fostă confiscată numSrulă de 
Dumineca trecută alu „Gazetei Bu
covinei", arată mai întâiu netemei
nicia motiveloru, din cari s’a 
intentată acestu procesă, apoi 
criticându procederea volnică și 
ilegală a judecătorului polonu 
Jalcubovicz, continuă astfeliu :

D-lă lakubowicz întâiu nu a voită 
să se permită oa protocolulă să se pbrte 
românesoe cu aousații și și-a procurată 
unu translatoru, ceea ce nu este admisă 
pentru limbele țării, er a doua di, când 
ună martoră voia să facă depunerea sa 
în limba românăscă, a 4I8°> Gă nu admite 
altă limbă decâtă cea nemțescă și nu a lă
sată ca martorii să vorbăscă românesoe, o 
ilegalitate grozavă. După oe s’a cerută 
ca oelă puțină depunerile făcute în limba 
română, în protocolă să se scrie româ
nesoe, așa preoum prescriu legile exis
tente despre procedura penală, judeoă- 
torulă erășl n’a voită să satisfacă acestei 
cereri, în urma dorinței esprimate însă a 
trebuită să o pună acestă cerere justă 
celă puțină în protocolă.

Amintimă încă, că formularele nem
țesc! ou oarl s’au oitată aousații (Vorla- 
dung) erășl nu oorăspundă legiloră, 
asemenea formularele nemțescl pentru 
protooâle.

In fine s’a adusă ună martoră, oare 
preoum se scie a fostă servitoră la d-lă 
Kapri și oăruia aoesta să-i fi fostă pro
misă, oă dâoă se va esprima în favorulă 
Poloniloră, elă va oăuta să-i prooure ună 
postă de polițistă. Așa unui martoră nu 
s’ar pute da oreejământă, dâcă ar merge 
tote după ordinea legală, însă ce a fă
cută domnulă Iakubowioz? După oe apă
rătorulă Româniloră îlă întrâbă pe mar- 
torulă respeotivă ori de i-a promisă oeva, 
d-lă Kapri, judeoătorulă — după pro
punerea representantului procurată din 
Galiția pentru apărarea oausei vătăma- 
țiloră — mai întâiu a mustrată pe apă
rătorulă acusațiloră, er la întrebările ori 
de martorulă a fostă oândva servitoră 
la Kapri, și ori de a văcfută pe oare 
parte a oorpului și ou oe instrumente 
polițiștii l’au bătută pe Kapri, judeoă
torulă îi detrage apărătorului ouvântulă 
și nu-i destulă,ou acesta, elă deolară, oă 
nu-lă pote admite mai departe ca apă- 
rătoră!

Așa se pertraoteză la noi prooesele 
cu aousații români; întâiu o ilegalitate 
după alta, și în fine ună aotă de violență 
brutală! Noi nu soimă, ori de d-lă fa- 
kubowicz a fostă autorisată la o astfelă 
de prooedură din partea altoră membri 
ai tribunalului, seu de a făoută aceste de 
oapulă său. D-lă lakubowicz este încă 
forte tânără, și pote orede, că va face o 
plăoere membriloră poloni ai tribuna
lului, și că așa își va profita pentru oa- 


