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tele câtă și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.
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la. care îiivitămu pe toți atatseii șl 
sprijinitorii foi ei nostre.
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pe txxx-ix azxia...................................... 12 r£L
pe șese luni . .................................... 6 fl.
pe trei luni ..................................... 3 fl.
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Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anti............................................ 2 fl.
pe șese luni ....................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unii anii.................................. 8 franci
pe șese luni .... . . 4 „

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate postate.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

Brașovu, 26 Iunie v.
Mâne era hotărîtă se se întru- 

nescă delegații alepătoriloră români 
din Transilvania, Bănată șiȚeraun- 
gureșcă în conferență națională în 
Sibiiu, ca să-și vedă de necazurile 
loră și să se sfătuiască, ce-i de fă
cută în fața prigonirilor^ și asupri- 
riloru, cari. în locă să înceteze, să 
totă mărescă și înmulțescă.

Ace^tă întrunire a fostă oprită.
Când, înainte c’unu anu de cjile, 

comitetulă centrală, alesă de con- 
ferența nâstră națională din Ianuarie 
1892, s’a dusă cu Memorandulă la 
Viena, foile maghiare strigau în gura 
mare, ca suntă numai „agitatori*4 
cari au pusă la cale plângerea la 
Trona, că poporulă română ar fi 
liniștită și mulțumită cu starea sa.

Și acum ? Totă aceia, cari stri
gau astfelu, vină și ne spună, că le 
e mare temă, că adunarea cea mare 
românescă va cțice, ca într’adevără 
plângerile, ce le cuprinde Memoran
dulă acela, suntă plângerile popo
rului română mâhnită și nemul
țumită.

Așa deră dușmanii noștri, prin 
aceea, că ne oprescă de-a ne aduna, 
recunoscă înșiși, că nu suntă numai 
câți-va „agitatori44 cari au născocită 
nemulțumirea, ci într’adeveră este 
îrtregă poporulă nostru, care rănită 
pănă în adânculă inimei de atâtea 
loviri și nedreptățiri, cere și pre
tinde dela puterea suverană a sta
tului o îmbunătățire a sorții sale.

Nu se putea ca ocârmuitorii 
noștri se-și dea ună atestată mai 
rău și mai tristă, decâtă prin acea 
încercare a loră de a sugruma și 
vocea alegetoriloră români.

Maghiariloră le este iertată a 
se întruni după placă, ei țină adu
nări câte vreau, în cari agiteză pe 
față în contra legii pactului dualistă 
dela 1867 și pentru independența 
Ungariei, în contra armatei comune 
și chiar a monarchului și a dinas
tiei, prin discursuri înfocate și adese
ori pătrunse de ună spirită revolu
ționară.

Nouă Româniloră însă nu ne 
este iertată a ne aduna nici atunci, 
când nu e vorba de alta, decâtă ca 
să aflăm ă din gura comitetului nos
tru centrală, ce ispravă a făcută cu 
acea jalba cătră Capulă statului și 
ce trebue să mai întreprindemă în
tre marginile legale ca glasulă po
porului nostru multă amărîtă se nu 
răsune totă numai în pustiă aici în 
patria nostră.

Pentru Maghiari e constituțiă, e 
libertate și totă ce numai le doresce 
inima, — pentru Români — e nu 
mai esecutorulă de dare, suntă nu
mai gendarmii, procurorii și pușcă
riile.

Și totuși se mai jăluescă foile 
maghiare, că lumea cultă a Europei 

își redică vocea în favorea poporu
lui română leală și muncitoră, sus- 
țiindă că li se face nedreptate, că 
este tractată în modă brutală și bar
bară de cătră stăpânire.

Au ajunsă lucrurile așa de de
parte, în câtă adversarii noștri înși-șl 
se rușineză acuma de purtarea volnică 
și brutulă a âmeniloru ocârmuirei, 
care face numai se se adeverescă și 
mai multă înaintea lumei, că sco- 
pulă loră este a nimici ori-ce viață 
românescă de sine stătătâre în acestă 
stată.

Acuma ei înșiși vină și țină de 
reu pe primarulă din Sibiiu, că a 
oprită conferență Româniloră, ca 
printr’asta se apere pe guvernă de 
Imputarea, că a voită se calce cu 
atâta cruzime libertatea de întru
nire a cetățeniloră alegători, prevă
zută în legea electorală.

Inzadară se încercă ei însă să-i 
spele pe cei dela stăpânire de pă
catele loră. Acestea suntă prea multe 
și prea grele, decâtă ca să mai pâtă 
crede omă cu minte, că ei păzescă 
legile și suntă cu dreptate și cu echi
tate cătră poporulă română. Inza- 
daru se folosescă ei de apucătura 
de a se ascunde după pretinsele 
„agitații41 ale Româniloră din rega- 
tulă română în contra Ungariei.

Sciu ei fârte bine și scie lumea 
tâtă, care se intereseză de noi, că 
agitații dușmănâse monarchiei aus- 
tro-ungare și integrității sale, nu 
esistă în România, der esistă o pu
ternică mișcare națională isvorîtă 
din simpatia cătră frații asupriți și 
din dorința de a-i vede și pe ei 
trăindă o vieță demnă națională în
tre poporele diferite ale acestei mo- 
narchii.

Le sciu și le vădu tâte aceste 
și Ungurii dela putere și decă to
tuși nu facă și nu întreprindă ni mică 
spre a îndrepta relele și a delătura 
nedreptățile strigătâre la ceră, causa 
este, că în orbia loră mai spereză, 
că doră dâră voră reuși să facă să 

amuțescă glasulă Româniloră, cari 
strigă după libertate și dreptate.

Der viu e încă Dumnecfeulu po< 
pâreloră și prea tare este înrădă
cinată în inima Românului iubirea 
cătră nemulă și limba sa și credința 
în viitorulă lui, decâtă ca să pâtă 
fi măcară și numai vorbă de reu- 
șirea unui plană atâtă de negru 
urzită în contra esistenței nâstre 
naționale.

Să scie dușmanii națiunei nostre, 
că ac|I ca și odiniâră au de a face 
cu acelă poporu, despre care scrie 
istoriculă, că’și iubesce limba mai pre 
susic chiar decâtu viața.

Gestiunea română și guvernului.
Săptămâna acesta a scosă ârăși 

la ivelă unu șiră de fapte, cari do- 
vedescă, că întrebarea despre starea 
Româniloră din Transilvania, Bă- 
nată și Țera ungurescă nu numai 
că intereseză astăZî, afară de Ro
mânia, întinse cercuri politice din 
streinătate, der ea a ajunsă pănă 
acolo, încâtă se vădă siliți și duș
manii nemului nostru de a se ocupa 
de ea cu mai mare băgare de semă, 
ca pănă acum.

Câtă pentru frații noștri din 
România, putemu 4lce, că nu mai 
este nici unulă, care să nu se fi 
mâhnită și indignată de asupririle 
și prigonirile, ce trebue se le îndu- 
rămă noi, Românii de aici, din par
tea unui stată, care pretinde a fi 
stată cultă și constituțională și ale 
căruia interese internaționale ceră, 
ca să susțină cele mai bune și mai 
prietinesci legături cu statulă română 
vecină.

Gazetele de căpeteniă din Bu- 
curescl tote de-arândulu și-au ridi
cată glasulă în potriva prigoniriloru 
și brutalitățiloră săvârșite de șovi- 
niștii maghiari. „Independența Română11, 
scrisă în limba francesă, a luată 
apărarea causei nâstre, în vre-o doi 
articuli, cu multă căldură și bună
voință, făcendu grele împutări ocâr-

FOILETONULU „G-AZ TR.AN.-V

No ke tăre-i minunate!
(lulian-Zsupân) în. Zigeunerbaron.

Vechiulă meu amică, d-lă Fran
cisca Hosszu Longinic, a bine-voită să-mi 
trimită ună esemplară din cflarulă 
maghiară koșuthiatu „Eggetertes1,1' dela 
29 Iunie a. c. st. n., neapărată în 
scopă, ca și eu, care sunt de ori
gine Moții, să am cunoscință de pros
tiile, pe cari le debiteză d lu Gyorffy 
Jozsef, unii capu de calic secuiescu 
(lâfejii szekely) la adresa Moțiloră 
din' Scărișora. Numele de capu de 
calic secuiescu nu e inventată de mine, 
paternitatea lui se găsesce în Siculica 
Hereditas și mai în specială în Apro
batele și Compilatele dreptului publică 
și privată ală Săcuilcră din Transil
vania

Vecjeudu, c’am a face cu unic 
capu de calic secuiescu, care își per
mite a face o schiță pretinsă etno
grafică, istorică, geneologică și le
xicală privitbre la Moți, involuntară 
mi-a venită în minte memoria ma-1 

relui artistă română, a decedatului 
Iuliană, la care decă ară străbate 
acestea prostii, elă, fără îndoială, ar 
improvisa în ceriu o piesă comică, 
despre prostia Ungurului, pe care ar 
înfățișa-o înaintea Cheruvimiloră și 
Serafîmiloră, esclamându pe scenă: 
no ke târe-i minunatei Der din fericire 
glasulă măgarului nu se aude în 
ceriu, și de aceea Ungurii suntă ți
nuți a se tace de rîsulă lumei nu
mai aici pe pămentă, er spiritiștii, de 
sigură, în cealaltă lume, le va des
tina ună locă de salahori la căza- 
nele și cuptârele de focă ale lui 
„Luciferu44 din iadă.

Decă ună scriitoră și ar permite 
în Germania, Francia, Anglia, Italia 
și chiar și în România, să se pre- 
sinte în publică cu asemenea scrieri, 
caritatea umană s’ar grăbi a-lă supune 
la unu tratamentă în casa de ne
buni (balamucă), de unde eșindă mai 
răcorită la capă, ar servi ca celă 
mai bună inspiratoră ală cjiareloru 
umoristice.

In Ungaria, se întâmplă con- 
trarulă; ună asemenea capii de calic 

provocă curente și se înalță la gra- 
dulă de conducătoră ală opiniunei 
publice maghiare, în locă să fiă tri
misă redactoră la „Bolond Miska*.

La noi în moțime însă asemenea 
curente bolnave n’au putută prinde 
rădăcini, căci Moții, credincioși da- 
tineloră moștenite dela Romani, 
nu dau nici o para chiâră pe unu 
capu de cală mortă, astfelă că decă 
ună cală cade într’ună șanță și 
crepă, îi iau capulă și lă acață susă 
într’ună vârfă de pară ală unui gardă. 
Așa ne spune și Mommsen, în anti- 
citățile sale, că făceau și Romanii!

In genere, e ună lucru de toți cu
noscută și anume acela: că Ungu- 
rulă e inaccesibilă pentru adevăru și 
frumosic în literatură și arte. In căr
țile loră istorice, minciuna și lauda de 
sine (șovinismulă) e la ordinea c|ilei, 
si apoi „eigenes Lob stinktu, 4ice Nem- 
țulă; er în ceea ce privesce artele 
frumbse, ajunge să vă spună, că în- 
su-mi am vă4ută în Clușiu portretulă 
Domnului nostru Isus Christos, zugră
vită în portă ungurescă: cu nădragi 
strîmți, cu pinteni la călcâele cis- 

meloră, cu kalpak pe capă și cu mus
tățile de ună cotă de lungi, răsu
cite ă la „lofeju szekely11. Așa fîindă, 
cine s’ar mai pute îndoi, că Săcuii 
n’au umblată cu scări lungi prin 
pădurile Ciucului, ca să prindă pe 
„Tarka Jezus“ (Christosă celă albas
tru) și pe care negăsindu-lă acolo, 
acum umblă căpiați prin munții Abru
dului, dâră! doră! îlă voră găsi în 
munții noștri cu aură plini și noi 
slugi pe la străini!

Și etă că acum, marele esplora- 
torit, Gyârffy, vestindă pe Unguri, 
pretinde că l’ar fi găsită în Scări- 
șâra, ascunsă în prototipulă Moți
loră, cari n’ar fi, decâtă nisce des- 
cendenți ai lui Atila și Arpâd, „seu 
nisce Secui valahisați11, ipslssima verba; 
„no ke târe-i minunate !u descoperirea 
marelui pretinsă etnografă, Gyorffy,

Afirmațiunea sa, acestic capii de 
eahe secuiescu și-o întemeiază pe iden
titatea portului ală Moțiloră cu ală 
Săcuiloră, că tipulă Moțiloră ar fi 
același, care numai în Secuime s’ar 
mai pute găsi, că din fire Moții aru


