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BrașovQ, 21 Iunie v.
Era de prevecjutti, că articulii 

cfiarelorâ din România, cari bla- 
meză politica guvernului ungurescia 
față cu Românii din Transilvania și 
Țera ungurescă și o declară pri- 
mejdidsă pentru bunele raporturi 
dintre regatulă română și Austro- 
Ungaria, voru face cea mai rea im- 
presiune în tabera maghiară și a 
susțiitorilorâ, perciunați și neperciu- 
nați, ai șovinismului violentă ma
ghiară.

Cu deosebire a indispusă pe 
aceștia, articolulă cparului „înde- 
pendance Roumaine“, pe care l’amă 
reprodusă în numerulu de Sâmbătă. 
Deja în cjiua. după aparițiunea lui

prietenii suprematiștiloră noștri dela 
„Rumănischer Lloyd44 din Bucuresci, 
l’au semnalată ca ună „articulă ame- 
nințătoră în contra Austro-Ungariei44 
scrisă de-o „fdiă oficidsă44, și au 
adausă, că „lectura lui nu va fi 
tocmai plăcută veciniloră“.

Iute și de grabă s'a pusă în 
mișcare și corespondentulă din Bu
curesci ală lui „Pester Lloyd44 ca 
se denatureze sensulă și intențiunea 
leală a articulului intitulată „Politică 
primejdiosă“ ce-a apărută în „Indepen- 
dance Roumaine44, venindă erăși cu 
obicinuitele berfeli, despre „mâna 
rusescă, care mestecă cărțile agi- 
tațiunei daco-române în contra Un
gariei44. Fără a arăta cuprinsulă arti
culului din cestiune corespondentulă 
foiei jidano-maghiare îlă declară 
de „nerușinată și ațîțătoru contra 
Austro-Ungariei44 și încheiă c’unu 
apelă îndrăsnețu la adresa guvernu
lui română. „Independance Rou- 
maine“, cjice elă, fiindă ună organă 
ală vechilcrd conservatori și repre- 
sentându astfelă vederile unei părți 
a partidei guvernului, ar fi consultă, 
ca celă puținii guvernulă să se la- 
pede de orl-ce solidaritate cu acesta 
fdiă, „pe față și înaintea lumei în
tregi

Ridicululă unoru astfelă de pre
tenții nu mai are lipsă de nici o 
ilustrațiune din parte ne și nici că 
putemă da vre-o însemnătate espec- 
torăriloră corespondentului lui „Pes
ter Lloyd“.

Alta este însemnătatea ce-o are 
atitudinea pressei oposiționale ma
ghiare față cu prigonirile naționale 
dela noi și față cu mișcarea produsă 
în urma acestora în regatulă vecină 
ală României.

„Egyetertes“ se plânge amară 
în contra guvernului ungurescă pen
tru că „n’a făcută nimică ca se 
pună stavilă luptei înverșunate ce-o 
pbrtă întrâga societate a României 
în contra stăriloră din Ungaria44.

„Se vede44, (Jice foia kotsuthistă, 
„că guvernulă maghiară privesce

en bagatelle întregă lucrulă, și | 
pe lângă o astfelă de purtare a lui 
nesocotită se îngrămădesce din (ți 
în (ți materia esplosibilă aici în țeră, 
care cuprinde în sine chiar pericu- 
lulă ua.orfi isbucniri revoluționare44.

„Egyetertes44 se plânge mai de
parte în contra atacuriloră anti-ma- 
ghiare ale pressei și societății din 
România și încheiă prin a apela la 
guvernulă maghiară „să nu tolereze 
acestă răsboiu purtată de ună stată 
vecină, ce trăiesce cu noi oficială în 
raporturi amicale, în contra păcii 
interidre a Ungariei44...

Espectorărilefdiei maghiare opo
siționale se ’ntelnescă cu ună ală 
doilea articulă ală ,,Independenței 
Române*4 din Bucuresci scrisă la 30 
Iunie a. c. asupra cestiunei transil
vănene.

In acestă articulă ce-lă publi- 
cămu mai josă, (țiarulă bucurescenă 
constată și elă, ceea ce constată 
„Egyetertes44, că situațiunea în Un
garia a devenită nesuportabilă, nu
mai câtă, din punctulă seu de ve
dere mai corectă, ajunge la conclu- 
siunea opusă, că guvernului ungurescă 
i-se impune datoria, de a daeZw mai 
întâiu esemplu de moderațiune și 
de legalitate, înainte de a cere dela 
guvernulă și societatea din România 
ca se nu mai aibă semțu și inimă 
pentru suferințele frațiloră din re- 
gatulu S-lui Ștefană.

„A’Independance Roumaine11 în pri- 
mulă-Bucuresci de Vineri 18 (30) 
Iunie c., publică sub titlulă: Cestiu- 
nea transilvănenă, următdrele:

O depeșă sosită acțl diminâță la „Ligău 
anunță nouă esoese oomise de Unguri In 
oontra Româniloră la Nir-Adon. Acdstă nouă 
violență are particularitatea gravă, că a 
fosta eseroitată sub conducerea subprefec
tului (vice-comitelui) din Niră Adonă.

Din nefericire, deja suntemă obicl- 
nuițl cu brutalitățile elementului maghiari). 
Avemă chiar esemple, vail fdrte numărdse 
de parțialitatea autoritățiloră în raporturile 
lord cu frații noștri de peste munți. Pentru

ântâia-dră vedem, că un agentu superiorii alu 
forței publice să desoindă în stradă, oa să 
facă causă comună cu omenii, earl cadă 
sub peddpsa legii și să conducă o agre
siune îndreptată contra unei părți a oetă- 
țeniloră aoeluiașl stată.

Românii fi-voră ei dre în realitate afară 
din lege în Ungaria?

Acăsta este destula de deplorabili. Ori 
oine se întrebă cu mirare, cum guvernulă 
dela Pesta nu-șl dă sâmă de perioululă, ce 
este, atâta pentru paoea interidră a Un
gariei, oâtfl și pentru prestigiula acestui 
stata în afară, de-a tolera și pdte ohiar de-a 
încuragia pe sub mână acestă situațiune 
anarchioă. Va veni vremea, când perioo- 
luld va deborda și când oonsecințele nu se 
voră mai pută opri. Când se semănă venta, 
se culege furtună, oând ună guvernă se 
face complicele rău făoătoriloră, devine pri- 
sonieruld loră-

Pentru noi, România independentă, 
acesta speotacold este profunda de penibila 
și nu ne face, decâta să ne emoționămd. 
Totuși noi ounosoemă datoriile ndstre in
ternaționale și nu vomd șovăi. Politica, pe 
care amă adoptat’o în cunosoință de causă 
și la lumina unei esperiențe decisive, gra- 
viteză în jurulâ ligei de paoe, formată de 
puterile oentrale. Austro-Uugaria este unuia 
din faotorii principali ai acestei alianțe și 
noi suntemă astfeld aduși a colabora pe 
lângă Ungaria într’una soopă oomunâ. Gu- 
vernuld româna nu se va depărta de acestă 
liniă de conduită dictată de interesele bine 
înțelese ale patriei. Elă va continua a ti ooreot 
și va respinge nu numai ori ce tentativă de 
iredentismd, care ar fi o nebunia și o crimă 
de les-naționalitate, der chiar ori ce acta de 
natură a slăbi legăturile de simpatia, oare 
ținO strînsd unite puterile oentrale. Cabi- 
netula dela Pesta este de sigura oonvinsa 
despre aoesta. Deră într’o politică oorectă 
ar fi o rațiune mai multa pentru guver
nanții unguresc! de a nu abusa de aodată 
Bituațiune, de a nu orea astfelă dificultăți 
nnui stată amică. Din nefericire se întâm
plă oontrarulă.

S’ar (Jice, oă dmenii de stată din Uu- 
gana îșl înohipuesoă a împinge pănă la 
sfârșită pe congenerii noștri transilvăneni, a 
îmulți suferințele loră și a provoca în aoestă

FOILETONULU „GAZ TRANS.“

(1)

0 deputațiune maghiară, la IosifU II.
Din romanulă istorică „împăratulă Iosifă II 

ca autocrată”, de L. M u h 1 b a c h.

In sala cea mare de audiență a pala
tului împărătescă (Burg) are să se petrdcă 
astăcțl ceva însemnată. Cei mai de frunte 
magnați unguri au venittt la Viena, ca să 
oâră dela împăratulă o audiență, nu oa ca
valeri, cari voiesoă să-și manifesteze orna- 
giulă d-nului loră, oi oa o deputațiune a țării, 
care i-a trimisă să se jălbesoă și să oeră 
lecuire.

Era deja ună ană, de oând magnații 
unguri, în urma nouăloră legi și ordina- 
țiunl nu mai visitase palatulă; astăcjl însă, 
fiind-oă pretindea patria, au venită într’ună 
șiră solemnă, în vestmintele loră cele mai 
bogate de gală, să câră în numele țării dela 
împăratulă o audiență. Impăratulă Iosifă 
li-a aoordat’o buourosă și magnații aștep
tau acuma iu sala cea mare de audiență 
Intrarea iui. Cu fețe posomorite și ou frun
țile brăzdate steteau magnații în șire lungi 

și cu o espresiune fudulă a oohiloră pri
veau spre ușa, pe unde ar voi să între îm 
păratulă.

De-odatăse desohide ușa și Iosifă întră, 
der nu ou pompa unui împărată, urmată 
de o suită strălucitâre, oi într’o simplă uni
formă, singură și fără nici ună oeremonială. 
Cu privire desohisă, ună snrîsă blândă pe 
buze, salută nobilii, cari se închinară pro
fundă înaintea lui și apoi luară o ținută 
seridsă așteptândă, oa împăratulă să-i 
agrăâscă.

Iosifă îșl învârti privirea încetă asu
pra magnațiloră.

— O frnmdsă deputațiune îmi trimite 
Ungaria, cjise elă ou ună surisâ dulce. Așa 
se vede, oă-șl ounosoe fiii, căol mi-a trimisă 
totă nume alese, oa și oum ar voi a-șl re
presents prin ele istoria ei mare și fru- 
mosă. Aiol e d. e. contele Pâlffy, fiiulă 
aoelui Pâlffy, pe oare împârătesa, mama 
mea, atâtă de bucurcsă îlă numia cavale- 
rulă său, părintele sâu; aiol e și oontele 
Batthyany, fiiulă învățătorului meu de odi- 
nioră. Mâ buoură, oă vâ potă saluta pe 
toți și spereza, că ați venită oa supuși buni 

și oredinoioșl să vă aduceți omagiale împă
ratului vostru!

Elă îi privia amioabilă și oăldurosă, 
der întâlnia din tote părțile oăutăturl som
bre, amenințătdre.

— Amă venită oa depuțațl ai regatului 
Ungariei, oa să ne aduoemă plângerile, — 
începu după o pausă lungă oontele-Pâlffy 
eșindă din șirurile celorlalți și postându se 
în față ou împăratulă.

— V’ațI alesă pe contele de vorbitoră ? 
întrebă împăratulă—și răspuncjându-i-se ou 
ună „da“ unanimă, continuă : ei bine, vor- 
besoe așaderă! Vrâu să vă aeoultă plânge
rile și să vă dau răspunsă la ele.

— Noi venimă la Maiestatea Vostră, 
(jise oontele Pâlffy seriosă, să Vă facemă 
atenta, oă la începutulă domnirei vdstre în 
Novembre 1780, ni-ațl trimisă o deolarațiă 
isoălită ou mâna propriă, în oare Maiestatea 
Vdetră imperială ne asigurați, oă ne veți 
păstra neștirbite drepturile și libertățile, și 
nu ni-le veți sourta ou niol ună preță. Cu 
tdte însă, oă staturile se oredean pe deplină 
asigurate prin ouvântulă regesoă, trebue 
să oonstateze astăcjl ou durere, oă de atunci 
multe s’au întâmplată, ce stau în oontra- 

cjicere ou legile nostre. Ne apropiăma așa- 
dâră de prea înaltulă trouQ ală Maiestății 
Voatre, să ne plângemă pentru nedreptăți- 
rile suferite și sperămă, că jalba ndstră 
dreptă nu o veți considera de ună atentată 
oontra sfintei dignitățl regale.

— Și dâoă totuși o voiu considera de 
ună atentată ? esolama împăratulă ou vi- 
vaoitate. Dâoă eu—în deplina consojență, oă 
și de Ungaria portă asemenea grijă părin- 
tâscă oa și de celelalte provincii ale mele 
— vă voiu răspinge ou superbia și fudulia 
vdstră ?

— Deoă Maiestatea Văetră ne veți 
respinge astăcjl, ne vomă întdroe eră mâne 
și poimâne și în tdte (filele, căol noi amă 
jurata staturilor a unguresol, oă ne vomă 
aduce plângerile la urechile Vdstre și noi 
trebue să ne ținemă jurământulă.

— Dâr eu vă ounosoă plângerile îna
inte de a mi-le spune, (fise împăratulă răs
tită, și ca să vedeți, că sunt versată în 
istoria vdstră și vă ounosoă pretensiunile, 
v’oiu spune însu-ml oe voițl! Mai ’nainte 
voițl a vă jălui, că înoă n’am mersă la 
voi să mă încoroneză și să faoă jurămân- 
tulă. Așa e?


