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pe nxvtx axi-o. 
pe șese ltxxii 
pe txei lixzii

40 fraxici
20
IO

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu.......................................... 2 fl.
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Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Conferența națională oprită!
Brașovu, 22 Iunie v.

Sub acestu titlu „Tribuna" de 
Marți publică în fruntea sa urmă- 
tbrele:

Astăcjl, Luni, primarule orașului Si- 
biiu a trimesă comitetului partidului na
ționalii o hârtiă, prin oare îlă înounosciin- 
țfiză. că nu se pote îngădui ținerea confe- 
renței, convocate pe 9 iulie n. După cum 
suntemă informați, mai alesă două motive 
se invâeă pentru acestă oprire și anume : 
de o parte tăma, că întregă poporulă ro 
mânesoă se va identifica cu Memorandulă 
și cu prooederea comitetului partidului na
ționale, er de altă parte agitația din 
regatulă României oontra statului ungaro.

Vestea acesta, se ’nțelege, n’a 
putută să producă aici la noi decâtă 
cea mai mare mâhnire.

Trebue se ne esprimămu regre
tele nbstre, că comitetulă centrală 
din Sibiiu nu a comunicată imediată 
tuturoră cjiareloru. naționale române 
acestă scire prin telegrafu. Aștep- 
tămă că o va face celu puțină în 
scrisă.

împărtășirea „Tribunei^ însăși 
nu ne lămuresce în de ajunsă asu
pra stărei lucrului. Sosit’a hârtia 
primarului din Sibiiu ca răspunsă 
la arătarea făcută din partea comi
tetului, că conferența se va întruni, 
ori independentă de acesta la ordi- 
nulă guvernului ? Și ce alte motive 
se învbcă într'însa pentru oprire 
afară de cele indicate de numita 
fbiă?

Nu ni-se spune mai departe, 
decă comitetulă a făcută ori voiesce' 
se facă pași în contra acestei vol
nice opriri și în ce direcțiune?

In totă casulă este neaperatu de 
lipsă, ca comitetulă se facă deplină 
lumiDă în acestă afacere, precum și 
în tdte cestiunile de urmărire din 
partea guvernului. Situațiunea este 
prea gravă și seribsă, decâtă ca se 
ne mai mulțumimă cu nisce comu
nicate vagi și unilaterale, umblândă 
mai multă prin întunerecă.

Comitetulă trebue se înțelegă 
odată, ce este datoră întregului pu
blică română și comitențiloră sei 
în asemeni împrejurări estraordi- 
nare.

Faptulă oprirei conferenței nds- 
tre naționale însuși este de-o gravi
tate atâtă de mare, încâtă nici că 
putemă acți prevede urmările lui.

Odată aduse lucrurile așa de de
parte, ca se fiă împiedecați și ale
gătorii români de a se mai întruni 
și de a se sfătui asupra afaceriloră 
publice ale partidei nostre naționale, 
nu mai este decâtă numai ună pasă 

pănă la introducerea stării de ase
diu, declarându se pe față regimulă 
discreționară, care în modă latentă 
s’a susținută și continuată față cu 
noi Românii, din vremile, când co- 
misarulă regescă conte Pechy Intro
dusese mai întâiu „starea escepțio- 
nală“ în Transilvania.

De atunci și pănă acți necurmată 
amu avută se îndurămă cele mai 
esorbitante volnicii din partea ce- 
loru dela putere, cari în cestiunea 
română dobândiseră dela dieta un- 
gurescă, încă în anii dintâi ai erei 
dualistice, deplină Indemnitate pentru 
faptele loră de opresiune, ceea ce 
se numea în limba parlamentară: 
„mână liberă“ pentru „pacificarea“ 
Ardealului.

Ei bine, nici acțî nu este decâtă 
acestă „mână liberă“, care se ridică 
se lovescă în dreptulă fundamentală 
cetățenescă ală alegetoriloru români, 
de a se întruni și de a discuta afa
cerile loră publice de partidă între 
marginile legale.

O nedreptate, o volniciă nasce 
pe alta. Așa amu ajunsă acuma pănă 
la secuestrarea totală a așa numiteloru 
„drepturi constituționale“, cu a că- 
roru esi&tență (pe hârtiă) se laudă 
atâtă de multă adversarii noștri!

Așteptămu se vedemă, cari suntă 
argumentele, ce le învdcă puterea 
publică pentru actulu seu celă mai 
nou arbitrară, căci cele indicate mai 
susă nu i-ară pute nici măcară în 
modă superficială servi ca argumente 
și motive justificative.

Inse pănă ce se va face lumină 
asupra procederei și a tendinței co
loră dela stăpânire se fimă cu tăriă 
sufletescă și se nu scăpămă din ve
dere, că datori suntemă a ne apera 
cu deplină seriositate bărbătescă 
dreptulă nostru de întrunire, care 
nu ni se va pute denega pentru 
durată!

CRONICA POLITICA.
— 22 Iunie.

In Crișulă-mare, deputatul!! Carol 
Eotvos și-a ținută, ieri, darea sa de 
s(5mă înaintea alegetoriloru. Eotvos a vor
bită despre proieotele politice biserioescl 
ale guvernului. ataoândă cu vehemență de
rula oatolioă superiori!. Elă efise, oă oine 
vră să importeze legi de altundeva, aoela 
său este una tirana, său una trădătoră de 
patriă. Vorbitorula ara voi să ia din ma
nile clerului tâtă puterea civilă. Eotvos a 
atacata și ar'stoorația maghiară, oare oom- 
bate reformele „salutare" ale guvernului. 
Apoi îndreptă o aspră critică contra par
tidei apponyiste. Ela puse întrebarea: ca 
a făcută partida apponyistă, ca să se nu- 
măsoă „națională"? Apponyi n’a luata nici 
o posițiă; ela aștăptă finitulă campaniei, 
pentru ca apoi să pună mâna pe prada 
partidelora oombatante. Eotvos termină cji- 
cenda, oă ela și ou aderenții săi vora spri- 
gini în totă cuprinsulă său programa libe
rală a guvernului, er la casa, dăoă alegă
torii lui nu aprdbă acesta, ela ’șl depune 
mandatulă; principiile sale însă nu și-le 
lapădă.

*

piarula „Kolnische Ztg" aduoe pro
gramed partidei oposiționale, oe s’a for
mata de ourenda în Bulgaria Din acesta 
programa estragema următârele: Desvol- 
tarea națională a Bulgariei sub dinastia 
Coburg, delăturarea tuturora măsunloră, 
cari nu corespundă oonstituției țării: în 
prima liniă desființarea censurei de stată, 
a violărei seoretului epistoleloră, internarea 
și espulsarea volnioă, influințarea alegeri- 
loră prin guvernă și orgaDele sale. „Poli- 
tik" din Praga la aoeete faoe următârele 
observări: Bărbați, oa Radoslavov, Toncev, 
Naceviol și Stransky adeveresoă, oă regi- 
mulă Coburg pănă aoum a fostă susținută 
prin mijlboele cele mai detestabile de co- 
rupțiune politioă și volnioiă. Ei adeveresoă, 
oă afirmarea foiloră din Viena și Pesta, că 
în Bulgaria domnesoă raporturi regulate și 
că domnia prințului de Coburg e susținută 
de simpatia poporului bulgară, nu e alt- 
oeva, decâtă o palavră.

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

(2)

O deputațîune maghiară la Iosifil II.
Din romanula istorică „împăratule IosifQ. II

ca autocrat!!11, de L. Miihlbach.

(Urmare).

— A doua plângere a nâstră este, oă 
spre rușinea națiunei maghiare, cu ignorarea 
limbei latine și a limbei țării, s’a introdusă 
limba germană în administrația civilă. 
Aoesta se opune diametrală constituției și 
practicei nâstre avitice, e în detrimentulă 
mersului dreptului și a bunei ordine. Din 
causa neeunoBoinței limbei germane, oare 
ori oum nu se ține de esența luorului, se 
escludă cei mai bravi și mai inteligențl băr
bați dela oficiile publioe, er alții, oarl nici 
nu se potă asămăna ou ei, vină în looulă 
loră numai fiindcă soiu nemțesce.

— La asta vă răspundă următârele: 
Limba germană e limba universală a im
periului meu! De oe să lasă a se traota le
gile și afaoerile publioe. numai într’o sin
gură provinoiă în limba națională? Eu 
sunt împăratulă impenulni germană ; ast- 
felă statele celelalte suntă numai provin
cii, cari in unire la olaliă formeză ună 

oorpă, ală cărui capă sunt eu. Dăoă ar fi 
Ungaria prima și cea mai însemnată țâră a 
mea, ași pune limba ei, oa limbă princi
pals ; așa însă trebue să fiă limba germană 
limba de frunte în tâte provinciile mele.

A treia plângere a vostră vi-oiu spune 
eu: acesta este, că am orânduită conscrip
ția bunuriloră vostre și că, în contracfioere 
cu oonstituția, oare asigură eliberarea vâs- 
tră de sub povara dăriloră, am poruncită 
să plătiți și voi dări oa și ori oare oetățenă. 
Aoesta am făcut’o cu preougetare seriâsă 
și sunt resolută a o eseouta ou conse
cință.

Privilegiile și libertățile nobilimei con
sistă în tâte țările nu în aceea, oa să nu 
oontribue nimioa ia saroinile publioe, — 
din oontră: în Anglia și Holanda ea pârtă 
mai multe greutăți, ca oii unde, — ci con
sistă în aoeea, ca nobilimea însa-șl să-și 
impună de bună voiă sarcinele necesare 
pentru susținerea statului. Libertatea per- 
sonei e a se distinge de ceea a bunuriloră, 

■ou privire la cari nu nobilulă oa atare, ci 
oa proprietară portă saroinile. In privința 
aoâsta proprietarulă, abstragendă dela per- 
sână, trebue să fiă egală cu ori oare altă 
oetățenă. Fiăcare trebue să-și aducă obo- 
lulă pentru binele comună: nobilulă, oetă- 

țennlă, țăranulă și împăratulă. Legea des
pre plătirea dăriloră, nu o potă retrage.

— Der, Sire, asta se împotrivesoe 
constituției nostre!

— Are Ungaria constituțiă ? întrerupe 
împăratulă răstită. O dietă tumultuantă, 
exempția nobililoră dela orl-oe saroinl io
băgia oea mai dură a trei cinoiml din Ra
țiune: e aoesta constituția ?

— E constituția Ungariei și Maies
tatea Vostră ni-ațl dată promisiunea so
lemnă de a ne observa neștirbite dreptu
rile și privilegiile cuprinse în aoâstă cons
tituția ; der chiar și fără asigurări speoiale, 
datorința conservării libertățiloră naționale 
stă în legătură nedespărțită și condiționată 
ou dreptulă de suooesiune a oasei aus- 
triace.

— Ah, voi cutezați a mă amenința? 
strigă împăratulă în tonulă indignațiunei.

— Ba nu, Sire, noi cutezămă numai 
a da eepresiune durerii nâstre și ne sim- 
țimă îndatorați a spune adevărulă curată 
unui monarohă iubitoră de adevără. Noi 
avusemă să suferimă, deja sub înăintașii 
Maiestății Vostre, unele lucruri, oarl nu se 
unescă ou oonstituția și ou legile nostre. 
Der celă puțină legile fundamentale au ră
masă pănă la mârtea Măriei Teresie nea

tacate, căci cu tâte că Maria Teresia în 
anii din urmă n’a oonvooată dieta ungu- 
rescă, privilegiile nâstre le-a observată ou 
sfințeniă. Ea s’a încoronată și a pusă jură- 
mentă. Asemenea și Carolă VI și Iosifă 
I. Dreptulă de suooesiune și libertățile na
ționale suntă oompatibile, preoum arată 
constituția altoră țări.

— In Ungaria însă nu esistă libertăți 
naționale, oi numai libertăți nobilitare; nu 
esistă națiune, oi numai domni și solavl, 
și toomai asta vreu eu să o schimbă, să o 
eisteză. Voi vorbiți de libertăți! Libertatea 
nu se unesce nicăirl ou solăvia și voi vreți 
libertatea numai pentru nobili, er pentru 
poporă solăviă!

— Și credeți Maiestatea Vâstră se- 
riosă, că libertatea generală câștigă prin 
oonsoripțiă ?

— Ah, aici vine ală patrulea punctă 
ală plângeriloră. Da, oonsoripțiă vă este 
ună spină în oohl, căol asta impune și no
bilului datorințe, face din elă cetățenă și 
fiu ală patriei sale. Ea îi pune sabia în 
mână și lă ohiamă în serviciulă patriei, nu 
pentru-că e gentilomă, oi pentru-că e omă, 
față de carele patriaîșl are drepturile sale!

— Noi nu amă denegată nicl-odată 
patriei brațulă nostru! esolamâ oontele


