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Inferate mai primeaoă In Vlona 
R. Mosss, Haascnsiein & Vogler (Otto 
Maas), H. Bchalek, Alois Hern del, if. 
Dukes, A. Oppelik, J. Danneberg; in 
Budapesta: X. 7. ffoldberger, Eck
stein Bernat: in Frankfurt: <?. L. 
Daube; In Hamburg: A. Sittner. 

Prețuiri inserțiunxloru: o sori?, 
trarmond pe o colină 8 or. și 
80 or. timbru pentru. o publi
care. Publicări mai dese după 

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

Denă 10 or. v. a. s6u 80 bani.

A1TTTLV 3LT7T.

„Gazeta" eae în fiA-carecți 
Abonamente pentru Austro-Unzaria. 
Pe un ană 12 fl., pe șist, luni 

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

Pentru Bomânla și străinătate: 
Pe unu ană 40 franol, pe ?5bo 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tăte oficiale 
poștale din întru și din afară 

£s>i la dd. colectori.

ADonamentulu jentm Brasovu: 
aadministrațiuno, piața mare, 
Tărgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe unu ană 10 fl., pe șâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 II. 50 or. 
Cu du8nlu în oasă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună eaemplară 5 or. v. a. 
s6u 15 bani. Atătă abonamen
tele cătă și inserțiunile suntu 

a eo plăti înainte.

Nr. 112. Brașovii, Lunl-Marți, 25 Mai (6 Iunie) 1893.

Brașovfl, 24 Mai v.
Statistica emigrăriloru dintr’unu 

statu se pâte privi ca unfl baro
metru, care arată gradulO de ne
mulțumire alu locuitoriloru.

Din nenorocire, acestu baro
metru în monarchia auBtro-ungară 
indică ună gradă de nemulțumire 
din anu în anu mai mare. Ca do
vadă ne provocămG aci la câteva 
date, citate de însu-șî contele Kal- 
noky, ministrulu comunii de es- 
terne, cu ocasiunea desbateriloru 
din subcomisiunea de esterne a 
delegațiunei ungare. După aceste 
date, „este faptQ necontestabilu, 
că în ce privesce emigrările la 
America nordică, contingentulu 
cela mai mare alu emigranțiloru 
îlu dă Ungaria și după ea Boemia“.

Pentru ce 6re tocmai aceste 
doue țer! dau contingentulO celu 
mai mare alQ emigranțiloru?

Respunsulu la acestă întrebare 
îlG vomfl afla ușorâ, decă vomii 
ave în vedere nenorocita politică 
de desnaționalisare a celoru doi 
„frați gemenl“ de dincâce și din
colo de Laita, cari în nesațului 
loru de-a devora totâ ce nu face 
parte din rassa huDo-teutonică, îșl 
varsă odiulu netoleranței de rassă, 
dincâce asupra Românilorâ, Ser- 
biloru, Slovacilor^ etc., er dincolo 
asupra Cehiloru. Aceste suntu po- 
pârele nenorocite, asupra cărora 
se revarsă acji, cu deosebire, efec
tele politicei de desnaționalisare, 
care politică, spre rușinea veacului 
fia cțisO, în monarchia dualistă a 
Austro-Ungariei e ridicată ac|I la 
principiu de statu..

Ungaria, și după ea Boemia! 
Aici culminâză lupta de desnațio
nalisare, aici clocotesce mai alesă 
nemulțumirea popdreloru, alu că
reia gradu superlativă ni-lă arată 
barometrulu atâtă de urcată ală 
emigrăriloră.

Der se vedemă și câteva de- 
taliurl. Contele Kalnoky ne spune, 
că în cursulă anului 1891 au emi

grată numai în Statele-unite ame
ricane: din Ungaria 28,000, din 
Boemia 3000 de locuitori. Cu ună 
ană mai târcțiu, adecă în decur- 
sulă anului 1892, numerulă emi- 
granțiloră din Ungaria s’a urcată 
la 32,000, er din Boemia la 11,000 
de locuitori.

Etă der, că amă avută drep
tate când amu cțisO, că statistica 
emigranțiloră unui stată se pâte 
privi ca unu barometru alu ne- 
mulțumirei popdreloră. Cifrele de 
mai susu dovedescă mai pe susă 
de totă îndoela, că cu câtă mai 
mare aventă a luată nemulțumirea 
naționalitățiloră din aceste doue 
țerî, cu atâtă se urcă și cifra emi
granțiloru.

Se pâte, că „patrioții“ dela 
stăpânirea acestoră țări se pri- 
văscă cu indiferență la numerulă 
crescândă ală emigranțiloră, căci 
bine sciu ei, că contingentulu 
acestora nu lă dau nici Maghiarii 
și nici Germanii austriac!, ci-lă 
dau victimele loru, îlă dau adecă 
popârele, cari gemă sub supre
mația apăsătâre și tirană a aces
toră două rasse.

Pentru patria comună însă 
acestă lucru nu pâte fi indiferentă. 
Ea perde, socotindu-se aci totali
tatea provinciiloră din monarchiă, 
peste 70,000 de cetățeni la ană, 
cari trecă numai în America. Decă 
vomă adauge aci și numerulă celă 
mare ală emigranțiloră, ce în fîă- 
care ană părăsescă patria mamă 
pentru a-și căuta adăpostă în alte 
țări mai fericite, ca de esemplu 
în România etc., vomă ajunge la 
o cifră, ce trebue să inspire în
grijiri seridre ori cărui patriotă 
adevărată.

Decă din Transilvania și Un
garia au emigrată în cursulă anu
lui trecută numai la America 
32,000 de locuitori, atunci în celă 
mai bună casă se pote socoti nu
merulă totală ală emigranțiloră 

dela noi cu 40,000 de locuitori în 
fiă-care ană.

Nu veneticii suntă cei ce emi- 
greză, ci locuitorii băștinași ai 
țârei, cari au sângerată, au lup
tată și prin crâncene resbâie cu 
inimicii din afară și-au atestată 
de atâtea-ori fidelitatea și iu
birea loră de țâră.

Acești vechi și meritați locui
tori ai țârei suntă huiduiți astăc|i, 
suntu prigoniți pentru limba și 
individualitatea loră națională, și 
sub presiunea urgiei celoră dela 
putere, se vădă siliți a trece gra
nițele pentru a-și căuta adăpostă 
în țări streine, er moșia strămo- 
șescă, în care suntă ascunse osă- 
mintele vitejiloră loră străbuni, o 
lasă pradă pe mâna veneticiloră 
perciunați, pe cari vitrega nâstră 
stăpânire îi adăpostesce pe ruinele 
poporeloru nemagbiare.

Și acestă politică de distrugere 
se numesce ac|I „patriotismă!“ A 
huidui pe adevârații patrioți și a-i 
înlocui cu nisce venetici speculanți, 
cari vină aici pentru a espleota 
țâra, pentru ca la urmă să o pă- 
răseseă erăși, seu se o vendă ce
lui ce îi dă mai multă: acesta se 
numesce la noi „patriotismă!“

Ce blasfemiă și ce bajocură! 
Este deci o sfântă datoriă pentru 
orl-care patriotă adevărată, ca să 
lupte din răsputeri contra celoru 
ce profeseză asemeni principii in
fernali și necurate.

CRONICA POLITICA..
— (24) Maiu.

Marele fliară franoesă, fundstă de 
Gambetta, „Republique Frangaise", a pu- 
blioată Bilele trecute ună remaroabilă 
articulă întitulată „Maghiarii și naționa 
litățile1', scriBfi de energiculă apărătoră 
aid causei române, distiusulă publicista 
franoesă Felix Leseur. După ce autorulă 
spune, oe felfi de drepturi li s’au dată 
naponalitSțilorfi prin constituția dela 
1867, impută cu drepfă ouventă guver- 

neloră maghiare și în speoialfi guvernului 
Weckerle, că legea despre „egala în- 
dreptățire** din 67 au oăloat’o și o calcă 
în piciore fără nici o frioă de Dumnecfea. 
Dieta din Budapesta — dice d-lă Le
seur — pentru a grăbi precesulă de des
naționalisare a Slaviloră și Româniloră, 
a votata unfi proiecta de lege, care mo
difică sistemula de învățămentă confe- 
siouala din Ungaria, amenințândă în- 
tregă esistența și libertatea lui. Dieta 
a stabilita ininimulă salariului învăță- 
toresca așa, înoată confesiunile slavă și 
română să nu fiă capabile de-ală da. 
Edte în acestă lege una paragrafă, oare 
<jice, oă guvernul pdte sugruma orl-ce ten
dință „contrară statului** și totă, oe ară 
periclita oaracterulfi și limba (maghiară) 
statului, ori unitatea lui. Pe calea aoesta 
apoi tergulfi e liberă; guvernulă pote 
proceda după placulă său. Panmaghiarii 
din Budapesta au arma în mână contra 
naționalităților^. Ei șl-au arogată pu
terea cu care, după placulă loră, potă 
înohide orl-oe șodlă. Aoesta este o ne
dreptate aUtă de monetruosă, inoâtă 
apasă pe renumele națiunei maghiare 
o pată rușindsă veclnică neștersă. Din 
oausa acdsta naționalitățile au luată în 
programulă loră politioă lozinca renumi
tului Strati mir o viei: „Noi ne luptămă 
contra aoelora, oarl vatămă oonstituția, 
oarl nu vreu libertatea deoâtă pentru ei, 
er pe noi ne degradeză la rolulă de 
sclavi; cari numai pe sema minorității 
maghiare folosescă tesaurulă țârii câști
gată de Slavi, Români eto. ou sudori 
de sânge**. Maghiarii, sferșesce publiois- 
tulă frauoesă, n’au urmată sfaturile lui 
Franciseă Deak, n’au voită să faoă pa
tria locuibilă; așaderă îi va ajunge și pe 
ei, în modă nenorocită, sortea comună a 
celoru apăsați, (ând va bate 6ra răsbunării 
neîncungiurab i le.

*
Fdia națională slovacă „Narodnie No- 

vingu dă într’unulă din numerii săi mai 
noi una esemplu, cum sciu organele un
guresc! se esecuteze legea despre Kis- 
dedov-uri? Spune adecă numita foiă, că 
în comuna Usztye din comit. Arva, 
poporulă n’a voite sâ lase conscrierea 
băețiloră oblicați a oerceta kisdedov-ulă

FOELETONULU „GAZ TRANS.**

ESCURSBUHtf
pe munții Țârei Bârsei și ai Făgărașului 

de
Ioanvi Turcii.

I. Buceciulă cu verfulu „LA 0MUJ‘. 
înălțime de 3508 metri. Munți stâncoși.

(Urmare).

In vâra anului 1885 mă aflam ou 
familia în comuna mea natală Zerneștl, 
ce este situată lângă Bârsa, la polele 
„Petrei Craiului'1, spre Ostă.

Aoi mă întâlnii ou mai mulțl cunos- 
cuțl și amiol, partea cea mai mare pro
fesori și funoționarl, cari veniseră peste 
feriile de veră la Zerneștl. Comuna Zer
neștl este ună looă de recreâțiă tare 
binefăoătoră și plăoută, are apa și ae- 
rulă oelă mai curată și bună. De totă 
romantioă este apoi posiția comunei în 
a căreia nemijlocită apropiere, pe „Petra 
Craiului**, se află dese și prea frumose 
păduri mari de bradă. Desfătătâre suntă 
și isvdrele cele forte reci și bogate ale 

rîului Zerneștiloră, oarl în apropierea 
comunei, cu deosebire în loculă numită 
la „Fântânile Domniloru*, esfi de odată 
oloootindă, în mare abundanță, tocmai jos 
din polele „Petrei Craiului**, astfeliu, că 
rîulă se formeză de-odată, vâcjendă ou 
oohii, acolo nemijlocită, unde esă boga
tele isvore din „Peatra**.

Cu vre o câțl-va din amioii și ou- 
nosouții amintiți mai susă, între cari se 
afla și Petru Fara, conduoătorulă oărții 
funduare dela tribunalulă r. u. din Bra- 
șovă, ne-amă vorbită sS eșimă în una 
din 43® Pe Buceoiu, susă la „Omă“.

După ce amă mai oâștigată pentru 
societatea nostră încă și vre-o oâțlva ti
neri studențl, în 21 Augustă 1885, pro- 
văcjuțl ou cele de lipsă pentru o eBcur- 
siune de două djle, fiindă cu toții vre-o 
8 persdne, amă plecată pe la 7 6re di- 
mineța din Zerneștl pe trăsuri pănă la 
Brand. Ajungendă aoi, îndată amă dis
pusă de ni-s’au adusă caii, ce-i toomi- 
serămă deja pentru aoestă esoursiune. și 
luândă cu noi și doi conduoătorl hră
neai, pe la 11 ore a. m. amă încălecată 
și amă plecată prin comuna Ș:monă. 

De aici apoi înaintândă pe plaiulă lui 
„L’Omfi** și totă pe drumulă oe duce la 
vama ungară din „Guțanulă**, amă ajunsă 
aci pe la 4 ore după prânejă.

Pănă la capâtulă de din susă ală 
oomunei Șimonă poți merge și ou tră
sura fără de nici o greutate. De aci 
apoi mai departe poți merge totă oă- 
lare fără de a-te espune la nici ună 
neajunsă. Pe plaiulă lui „L’0mă“ în 
susă și pănă la vama ungară din Gu- 
țpnu, poți însă merge și ou cară tâ- 
rănesoă mai lungită, și ou deose
bire ou oară ou boi; acesta însă 
numai cu mare grijă, căol altfeliu forte 
ușoră ți-se pdte întâmpla vre-o neno
rocire.

Aici la Guțanulă amă odihnită pu
țină.

De-asupra, dela vama din Guțanulă 
la stânga pe odsta cea forte repede și 
stâneosă a muntelui, se întinde „Poiana 
Țapului", unfi locă, pe unde mergendfi 
pe josă încă pdte eși omulă la muche, 
ba pe lângă mai mare băgare de sdmă 
potă eși chiar și cai de munte mai buni 
și deprinși cu atari locuri, der fără de a 

fi cineva călare pe ei, povară mai puțină 
însă potă duce.

Noi nu amă eșită pe „Poiana Ța
pului*, oi dela vama din Guțanulă amă 
apuoată hațașulă, oe duoe pe lângă mun
tele „Greotișulu*, la vama română dela 
Strungă, la aapătulă vestioă ală Buoe- 
ciului.

Nu înaintaserămă dela Guțanulă 
niol cale de unfi pătrarti de dră și etă 
oă ne întelnimă ou o oaravană de Bră- 
nenl, cari aduceau pe cai mălaiu (cucu- 
ruzfi) din România, latrebându-i, că 
de unde vină, ei ne istorisiră urmă- 
tdrele:

„Etă așa este vieța nostră, trebue 
să ne- aduoemă mălaiu din România, oăol 
la noi nu se faoe, și apoi acolo este mai 
ieftină, oa la Brașovă.

„Și acuma amă fostă după mălaiu, 
dâră amă pățită de astă-dată grozavă. 
Dincolo, pe partea României, unde cu- 
getamă, oă amă scăpată de năoază, etă 
că mai cătră marginea de din susă a 
pădurei ne esă înainte trei hoți, sohim- 
bațl în haine și smoliți pe față, cari în- 


