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Prețulu inserțiumlorâ: o seria 
(țarmond pe o ool6nă 0 or. și 
80 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și Învoială.
Reclame pe pagina a EU-s, o 

Benă 10 cr. v. a. s<Su 30 bani.
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„Gazetau ese în fiă-care^i 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un anu 12 11., pe șâse luni 

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

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii anii 40 franol,pe ?6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol. 

Se prenumără la tăte oficiale 
poștale din intru și din afară 

iiiși la dd. ooleotorl.

Abonamentulu pentru Brasovu: 
a administrațiuno, piața mare, 
Tfirgulu Inului Nr. 80 etagluld 
I.: pe ună ană 10 fl., pe șăse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe ună anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună exemplară 5 or. v. a. 
s6u 15 bani. Ațâță abonamen
tele oătă și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.
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Nou abonamente
la

EAZETA mBSILVOISF
Cu fl Iulie fl$93 st. v. 

deschide nou a. b o n a meniu 
care invitămii pe toți amicii

se
la 
sprijinitorii l’oici nostre

abonamentului!
Austro-Ungaria:

BrajovH, Joi, 24 Iunie (5 Iulie)
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Abonamente la numerele cu
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
unu anu ...............................................
sese luni ..........................................J

Pentru România și străinătate:
unu anii....................................
sese luni ....

Abonarea se pdte face
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei"
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Din causa sfintei sărbători de mâne, dia- 
rulfl nu va apără până Vineri sera.

Brașovu, 23 Iunie v.
Celu ce va fi cetită articululQ 

din „Pester Lloyd" de Marți, 4 Iulie 
n. c., va fi aflată fără îndoielă în- 
trînsulu superlativulu insolenței ji- 
dano-maghiare.

Pentru a scusa înaintea lumei 
culte procedarea despotică a guver
nului „constituțională" ungurescu 
față cu cetățenii de naționalitate 
română, f6ia guvernamentală tace 
unu asaltă pe câtă de înverșunată, 
pe atâta de ridiculă, în contra 
„haitei dacoromâne", care prin pre
tinsele ei „agitațiuni criminale" îi 
causeză atâta amărăciune și bătaiă 
de capă.

Se jăluesce „Pester Lloyd", că

„agitatorii daco-români" nu se ocupă 
de Românii din Basarabia, Serbia 
și Bulgaria, ba nu se înfierbântă nici 
pentru „frații neliberați" diD Buco
vina, der critică cu atâtu mai aspru 
sortea Româniloră de pe teritoriulu 
corânei s-lui Ștefană.

Și tocmai Românii de aici, sus
ține foia șovinistă, suntă mai bine 
situați decâtu toți cari trăescu afară 
din regatulă română. E încă mirare, 
că admite celă puțină, că nu le 
merge mai bine și decâtă frațiloră 
loru din regatulă independentă !

„Nicăiri" — 4i°e „?• Lloyd"— 
„nu le merge Româniloră, cari tra- 
iescu afară de granițele regatului 
română, așa de bine, ca tocmai pe 
teritoriulă corănei s-lui Ștefană." 
Și acuma fiți atențl și ascultați mo
tivarea acestei pretinse stări înflo- 
ritâre:

„In biserică și șcdlă naționali
tatea Româniloră se pdte desvolta 
liberă și neîmpedecată" (Bravo !)

„Pe teremulă economică și în 
administrația comunală se bucură de 
favorurile legei" (sic!).

„Legea de naționalitate a re
gulată drepturile diferiteloră ele
mente ale poporațiunei c’unu libe- 
ralismă neîntrecută și naționalitățile 
suntă egale înaintea legii". (Escelent!) 

„Omenii iubitori de adevăruri, 
conchide „P. Lloyd", nu voră pute 
arăta der nici unu singură momeDtu, 
ce i ar îndreptăți a numi pe Ro
mânii din Ungaria o naționalitate 
asuprită"-

„De-o asuprire a vr’unei națio
nalități ar pute se fiă vorba numai 
atunci, când membrii ei ară suferi 
vre-o ignorare, ori scurtare în viața 
publică, în șcdlă și în biserică, în 
administrațiă și înaintea judecății, în 
urmărirea [intereseloră loră mate
riale seu în aspirarea loră de-a do
bândi funcțiuni publice".

Cu-o nerușinare propriă numai 
purtătoriloră culturei maghiare, „P. 
Lloyd" afirmă, că de-o astfelă de 
ignorare seu scurtare a naționalită-

țiloru nici vorbă nu pdte fi în re
gatulă S-lui Ștefană.

Și ca argumentă aduce consta
tarea uimităre, că se află și Români, 
(câți, se foresee de a spune) în nes- 
lârșita hierarehiă a funcționariloră 
unguri și că domnii dela putere au 
degândă se numescă în viitoră, 
după Introducerea administrației de 
stată, mai mulți Români în func
țiuni.

Nu vede foia șovinistă, că prin 
afirmarea din urmă nimicesce și acest 
singură argumentă, ce se încercă 
a’lă produce pentru susținerea afir- 
măriloru sale mincindse și reută- 
cidse ?

Der „P. Lloyd" nici c’a voită 
sâ aducă dovecjî, sciindă bine cum 
stau lucrurile în realitate, ci a voită 
numai s'ajungă la conclusiunea, că 
Liga culturală din Bucuresci este 
rece față cu ceea ce se petrece în 
Basarabia, și în Bucovina chiar, și se 
mărginesce a critica numai stările 
paradisice din regatulă ungară, unde 
domnesce o „mare și generală li
bertate", sub a căreia scută s’ar face 
agitațiile.

După „P. Lloyd“ esistă der o 
gradațiune în sortea Româniloră, cari 
trăiescu afară de granițele regatului 
română.

S’admitemă acesta. Der decă 
în Bucovina, Serbia etc. le merge 
Româniloră mai reu, er în Basarabia 
multu mai reu, — urmeză dre de 
aici, că pe teritoriulă cordnei S-lui 
Ștefană le-ară merge bine, că n’au 
de ce se mai plânge, că nu suntă 
asupriți și că Românii din regatulă 
independentă n’au nici ună motivă 
de a se interesa de sdrtea celoru 
31/2 milione de frați ai loră?

(3)

0 deputațîune maghiară la Iosifti II.
Din romanulă istorica „ImpSratuld Iosifă II

ca autocrata”, de L. M u h 1 b a c h.

(Fine.)

Una murmura amenințătoră trecea 
prin șirele magnațilorfi ; cu ochi schînteie- 
torl priveau la împăratulă, cafele singura, 
față ou aceștia, stetea în dignitatea sa de 
domnitora înaintea loră.

— Ah, — strigă împăratulă ou ună 
rîsă desprețuitoră, — domnii oredă, că se 
află în dieta polonă și oredă, că ună mur
mură de „veto" e de ajunsă pentru a anula 
voința unui rege. Regele Poloniloră a pe- 
rită rușinosa în urma acestui „veto" ală 
nobililora săi, der eu nu vreu să pieră și 
dreptă aceea nu vreu să audă nici ună 
„veto"; murmurulă, ori plăcerea vdstră, nu 
o să aibă nici o influință asupra decisiu- 
niloră mele ! Voința mea este a faoe Un
garia put-rnică, tare și mare, nu însă prin 
nobilii, ci prin întregă poporulă ei! De

Der cine mai pdte cere logică 
și cugetare dreptă dela despotismulă 
crudă ală unoră egoiști înrăutățiți 
în sufletulă loră?

Cătră domnii membri
ai conferenței naționale.

Primarulă orașului Sibiiu ni-a 
încunosciințată ieri, că din partea 
autorității nu se pdte permite ține
rea conferenței naționale convocată 
pe 9 Iulie nou. Protestândă contra 
acestei dispesiții ilegale, amu făcută 
numai decâtă pașii necesari pentru 
a se revoca oprirea. Inse, în consi
derarea timpului scurtă, ce ne des
parte dela c|iua întrunirii, și pentru 
a nu pricinui domniloră delegați 
jertfe zadarnice, ne vedemu necesi
tați a amâna ținerea conferenței pană 
la alții terminu, care se va stator! ul
teriorii, decă vomii isbuti a obține re
tragerea opririi.

Sibiiu, 4 Iulie n. 1893.
Delegațiunea comitetului de 25 a parti

dului națională românu:
Dr. I, Rațiu, D. Comșa,

președinte. secretarii,
2 Albini,
secretară.

Dela președintele comitetului oentrală 
electoralii din Sibiiu primirămă atjl, prin 
telegrafe, următorea înounosoiințare :

Oprirea conferenței naționale.
Comitetulu publică în „Tribuna" 

textulu decisului, prin care prima
rulă Sibiiului a oprită conferența na
țională. convocată pe 4iua de 9 Iu
lie n. c.

Elă este următorulă :
Mag. Presid. Z. 49—1893.

Cătră
Onorabilulă comitetu esecutivă alu partidului 
naționalii românii, la mâna presidentului său, 
d-lui JJr. Ioană Rațiu,

Sibiiu.
ConeiderândO, că conforma ordinai de 

4i preBentată prin hârtia din 24 Iunie a. o. 
obieotula principala ala oonsultărilora și 
ala hotarîriloră adunărei extraordinare a 
alegătorilori) români, convooate la Sibiiu 
pe 9 Iulie 1893, vora fi evenimentele, cari 
au resultata din așternerea petiției oătră 
Maiestatea Sa, cunoscută sub titlula „Me- 
morandula Română", prin urmare și urmă
rirea criminală, introdusă pe temeiulă §. 
173 ala codioelui criminală contra comite-

FOILETONULU „GAZ TRANS.“ 3 aoeea am abrogată barbaria sistemului feu
dală, fiindcă împediecă luminarea și desvol- 
tarea țării. De aoeea am aședa^ă locote- 
nințele în centrulă țării; de aoeea am in
trodusă o nouă ordine la judecătorii și am 
orenduită oonsoripția ; de aoeea ordinațiunea 
referitdre la plătirea dăriloră, oare asemenea 
conscripției face egali: nobili, oetățenl și 
țărani, — și ridică privilegiile singurati- 
oiloră în emolumentulă întregului; de aceea 
vreu eu în fine a aduce mai aprdpe Un
garia de țările germane, ca să primâsoă 
moravuri și oultură nemțesoă, să se desbraoe 
de barbariă și să între în șirul c» popdreloră 
oivilisate.

Der voi, voi, nobililoră, vreți să-mi 
puneți piedeol. Voi strigat!, că se vatămă 
privilegiile, constituția, libertățile. Vă pro- 
vocațl la pergamentele vostre veohl, pe 
oarl stă scrisă de trei sute de ani, că Un
garia n’are să se abată ună firă de pără 
dela barbaria sa, oă acestă poporă puternioă 
și mare să fiă inaccesibilă pentru orl-ce îm
bunătățire și înoapabilă de ori-ce progresă. 
La o parte cu aceste arme ruginite ale 
barbarii medievali! Ună nou seoulă s’a 

începută, a răsărită o nouă lumină pentru 
toți, nu numai pentru oei privilegiațl și no
bili, ci și pentru aceia, pe cari voi i-ațl 
lipsită de orl-oe fericire și demnitate ome- 
nesoă, și pe cari i-ațl făcută solavl, numai 
ca să puteți domni voi. Acestă lumină e 
oultura, care lumineză spiritele și înalță 
și pe celă de josă la demnitatea omenimei 
libere.

Cultură vreu eu să aduoă Unguriloră, 
și ddcă aodsta nu se împaoă cu veohile 
vostre privilegii și ou ceea oe voi numiți 
constituția, oultura le va da la o parte și, 
de va fi lipsă, le va sfâșia, ca să-și potă 
ține triumfulă liberă într'o țeră loouită pănă 
acuma numai de nobili și de iobagi, der în 
oare trebue să fiă în viitoră ună poporă 
liberă, ferioită și supusă regelui și domni
torului său!

Acesta este răspunsulă meu nestrămu
tată la tote plângerile vostre. Intorceți-vă 
aoasă, Maghiariloră, și dațl de scire statu- 
riloră, fișpaniloră și nobililorC, oarl v’au 
trimfsă aid, că voința mea e nestrămutată 
și tote legile și ordinațiunile, emanate dela 
mine, rămână în valdre deplină, nimică să 

nu se strămute în ele, căci niol-odată nu 
retragă, oe am deoisă și am poruncită eu 
după oumpănire matură! Eu sunt acuma 
rege în Ungaria, nu Maghiarii, eu sunt 
oare dau legile, eu sunt constituția vdstră, 
mie îmi sunteți datori ou supunere. Mar- 
gețl aoasă și spuneți, că impăratulă a dată 
legile, oa să fiă și observate; datorința 
vdstră e să ascultați de ele!

Cu aoestea făcendă din capă, li-a în- 
torsă spatele și înainte de a se fi reoulesă 
magnații, oonsternațl, din uimirea loră — a 
dispărută prin ușa laterală.

Maghiarii priveau unulă la altulă cu 
căutături scânteietăre de mâniă.

- Elă nu-șl retrage vorba niol odată ! 
efise contele Pâlffy după o pausă lungă. 
Ați aucjită, Maghiariloră, împăratulă nu re
trage nicl-odată, și dăoă constituția nostră 
stă în oalea reformeloră sale, o va da la 
o parte, și de va fi lipsă, o vă strivi. 
O să răbdămă noi aoesta, Maghiariloră?

— Nu vomă răbda! strigară ou toții 
entusiasmațl. Cine se atinge de constituția, 
se atinge de noi, și oine se atinge de noi, 
de aoela ne vomă apăra pănă la ultima 
răsuflare!


