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Inului Nr. 30.
Inserate mai prime eoă In VI an a 
R. Bosse, Baerenstein & Vogler (Otto 
Maas), H. Schalek, Alois Hsmdel, M. 
Dakes, A. Oppeltk, J. Donneberg; în 
Budapesta: A. V. Goldberger, Eck
stein Bernat: în Frankfurt: G. L.
Daubs; In Hamburg: A. Sinner. ~ 

Pretulu maerțiuniloru: o seria 
z ax mo nd pe o ool6na 6 or. și 
SO or. timbru pentru o publi- 
oare. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Reclame pe pagina a IH-a o 

senă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

^.XTXTZu-cr X/TZI.

„Gazeta" ese tn flft-c.aretji 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un anâ 12 fi., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe anu. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe ună anii 40 franoJ,po ?6ee 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Bumineoi 8 frânei. 

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotori.

Abonamentulu mtn Brasovu 
aadministratiuno, piața mare, 
Târgul^ Inului Nr. 30 etaglulu 
I.: pe und ană 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu eaemplară 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atâtu abonamen
tele ofttă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 156 Brașovii, Sâmbătă, 17 (29) Iulie 1893.

Istoria se repetă.
Brașovu, 16 Iulie v.

Amil cjisu în numărulă de alal- 
tăerî alu fbiei nbstre, că istoria se 
repetă, și că toile maghiare, în con- 
sciința causei nedrepte ce-o repre- 
sentă, caută acuma în totu chipulă 
se slăbescă, prin născocirea de faime 
tendențibse, efectulă impuitoru, ală 
atitudinei solidare manifestate de 
conferența nbstră națională față cu 
asupritorii poporului română.

Cu tdte aceste nu credeamu, că 
după condamnarea nimicitbre ce i 
s’a făcută de tbtă Europa cultă șo
vinismului agresivă și violentă ma
ghiară în anulă trecută, se voră mai 
repeți și acuma barbariile dela Turda, 
dându lumei o nouă dovadă despre 
aceea, ce mare pericolă invblvă 
pentru pacea dintre națiunile acestui 
stată hrănirea sistematică a urei na
ționale din partea maghiară.

Proverbulă Zic®-' când Dumne
zeu vrea se bată pe cineva, îi ia 
mai ânteiu mintea. Patima orbă a 
urei în contra Româniloră, nutrită 
de agitațiunile neîntrerupte ale pres- 
Bei maghiare și ale corifeiloră po
litici maghiari, s’a înrădăcinată atâtă 
de afundă în inima masseloră ma
ghiare, încâtă ac|î stăpânitorii Zilei 
nu mai suntă în stare se înfrâne spi
ritele rele, ce le-au deșteptată.

Acesta o recunbsce acuma în
săși fbia guvernului din Clușiu, care 
în vera anului trecută se silea să 
scuze sălbătăciile comise de „popo- 
rulă suverană11 din Turda, când cu 
bombardarea casei lui Rațiu.

„Ale tale dintru ale tale44 jupâne 
„Kolozsvâr41!

Nu te mira, că „păturile de 
josă44 ale pope rațiunei din Turda, 
au comisă alaltă-erî „printr’ună atacă 
brutală ună escesă revoltătoră și 
nebună asupra caseloră Româniloră 
nevinovați44, cari s’au întorsă dela 
conferența din Sibiiu.

Nu te mira de „politica de na
ționalitate11, ce o facă fanaticii din 
Turda, „ajutândă44 causei asuprite și 
„stricândă interesului41 asupritorilor^ 
maghiari.

Nu te mira, că autoritățile din 
Turda n’au fostă în stare se vă mân
tuiască pănă acuma de „procedura 
nepatriotică14 a hordeloră sălbatice 
din Turda!

Vina cea mai mare pentru scan- 
dalulă celă mai nou, întâmplată în 
„patrioticulă44 orașă, este a vostră, a 
celoră ce conduceți pressa maghiare 
și nutriți Zilnică veninulă urei și alu 
disprețului între cetățenii aceleiași 
patrie!

Responsabilă în prima liniă pen
tru cele petrecute este însuși „Ko- 
lozsvar44, cu tbtă ceta Ziariștiloră 
maghiari, pentru-că ei au fostă aceia, 
cari au aprobată în anulă trecută 
sălbatica purtare a celoră ce facă 
„politica Ze naționalitate44 în Turda; 
ei au fostă aceia, cari în locă se 
ceră pedepsirea turburătoriloru ma
ghiari, au cerută se fiă dațl în ju
decată pacinicii și nevinovății Ro
mâni.

Ună rău se nasce dintr’altulă. 
Aprobarea ce au întâmpinat’o atunci 
au încuragiată pe fanaticii din Turda 
a se eternisa printr’o nouă ilustrațiă 
a culturei loră maghiare. Nu ve mi
rați der de nimică, ci mulțămiți lui 
DumneZeu, că ura ce o sădiți me
reu și cu sistemă în inima poporului 
maghiară contra Româniloră, nu a 
avută pănă acuma urmări și mai 
triste pentru „interesulă maghiară/

Vine cam târZiu astăZl cererea 
„urgentă44 a lui „Kolozsvâr44 ca se 
se pedepsescă urzitorii intelectuali ai 
scandalului celui mai nou. Și ori 
câtă amu crede în sinceritatea aces
tei cereri „în interesulă maghiară44, 
nu putemă suprima bănuiala, că ea 
nici acuma nu s’ar fi făcută, decă 
scandalulă n’ar fi provocată vărsare 

de sânge și încă și de sânge ma
ghiară.

Logica neesorabilă a fapteloru 
a adusă cu sine, ca puscile gendar- 
miloru se se descarce odată, cu voiă 
seu din greșelă, și asupra turbură- 
toriloră maghiari, nu numai asupra 
nevinovațiloră Români și eată-i pe 
gazetarii unguri indignați și cerândă 
pedepsirea urzitoriloră scandalului!

Der ce se veZi! Șovinismulu 
nu’și pbte renega firea nici pe unu 
momentă și ca nu cumva se se facă 
complice a păcatului, că s’a versată 
sânge de turburătoră maghiară, de- 
buteză în „Ellenzek44 cu faima, că 
gendarmulă, care a descărcată pușca 
și a rănită mai întâiu pe o calfă de 
mesaru maghiară, ar fi Română de 
nascere.

Și acesta faimă se va dovedi la 
rendulu seu mincinbsă, ca t<5te de 
felulu ei. Der este caracteristică pen
tru starea psihică a șovinismului ma- 
gniară.

Gendarmului aceluia, decă din 
întâmplare totuși ar fi Română, i-se 
interZice strictă de a se mărturisi 
ca Română, trebue să-și schimbe 
chiar numele și nu-i este iertată a 
ceti vre-o carte seu gazetă româ- 
nescă; acuma însă îlă declară chiar 
ostentativă ca Română, pentru că 
din întâmplare glonțulă lui a nime
rită pe ună turburătoră maghiară.

Etă unde duce patima și ura 
națională nutrită sistematică de con
ducătorii Maghiariloră !

„Politica de naționalitate44, ce 
o facă massele fanatice este politica 
loră, începândă dela Wekerle și 
Apponyi, pănă josă la celă din urmă 
funcționară din Turda.

Fruntașii români din Turda, 
cari au avută să sufere din nou 
ultragiulă acestei miserabile și ne
norocite politice de naționalitate, 
potă să se mângâie în inima loră 
cu gândulă, că simpatiile tuturoră 
Româniloră și a întregei lumi culte 

suntă cu ei, de astă-dată încă mai 
multă ca pănă acuma, și că justa 
indignare, ce-o voră produce nouele 
sălbătăcii în opiniunea publică dela 
noi și din străinătate, se va în
drepta cu îndoită vigbre în contra 
celoră ce propagă politica urei și 
a persecuțiuniloră, și cari suntă ade- 
vărații urzitori intelectuali ai barba- 
riiloră dela Turda.

Voci asupra Conferenței.
Piarulă Cehiloră bătrâni, „Po- 

litik44 din Praga, vorbindă de con
ferența din Sibiiu, scrie între al
tele :

Intre popârele aoele ale monarchiei 
austro-UDgare, cari au t6tă cauBa de a fi 
nemulțămite și a se vede amenințate în 
asistența loră națională, suntă și Românii, 
numai oâtă pe ei îi apasă pumnulă ma
ghiară, cu escepțiunea Slovaciloră, multă 
mai greu și mai apăsătoră, decâtfi pe ori 
ce altă poporă din monarchiă. Germanulă 
asupresce mai fără sgomotă, deși pbte pen
tru aceea e mai perioulosă, pofta lui de dom- 
nire se îmblâncjesoe >oelă puțină prin unele 
consideraționl esteridre de formă ; Maghia- 
rulă însă nu cunâsoe considerațiunl, elă se 
aruncă cu sălbătăcia asiatică asupra jertfei 
suie naționale și se orede, că e seosă de 
sub controla europdnă și că pote să între
prindă ori ce îi dicteză șovinismulă său. 
Cum a bântuită acesta șovinismă între Slo
vaci, amă arătată adese-orl ou indignare, 
der Româniloră nu le merge multă mai 
bine în Ungaria și decă Slovaoii au pe 
Hurban, Românii au pe Lucaoiu în înohi- 
sbre, unde respiră aerulă liberală ală Ma- 
gyarorszag-ului. Der Românii pară a ave 
mai multă putere de resistență, deoâtă fra
ții noștri Slavi, și Insuflă Maghiariloră mai 
multă respectă. încă la 1848, Românii s’au 
proclamată ca națiune de sine stătătdre.....
„Politik*  arată aid pe sourtă fasele politi
cei, prin cari au treoută Românii dela 1848 
înoboe și vorbindă de conferența dela 1881, 
aooentueză, că aedstă conferența a hotărîtă 
pasivitatea generală, pe oare națiunea ro-

FOILETONULtJ „GA.Z TRANS.“

Desființarea seminarului St. 
Barbara.

Renumitulă seminariu greco-ca- 
tolicu „St. Barbara44 din Viena e 
desființată. Resoluțiunea împerătescă, 
prin care se ordoneză închiderea 
acestui institute, fundată sub dom- 
nirea Măriei Teresia, dispune tot
odată și cassarea seminariului ge
nerală din Lembergă.

Disposițiunile aceste au inau
gurată așaderă reformele indicate 
în respunsulă Papei, dată la adresa 
peregriniloră ruteni, adunați cu oca- 
siunea iubileului la Roma.

Comentariele oficibse asigură din 
incidentulă acesta, că nu e vorba 
de latinisarea seminarieloră gr.-ca- 
tolice, nici de estradarea acelora în 
manile Iesuițiloru, după cum col
portară unele foi cu tendință vădită. 
Apără Dbmne! E vorba numai, ca 
candidații de preoți se fiă scoși de 
sub influința agitatoriloru, puși sub 
supraveghiarea imediată a episcopi- 

loră și crescuți de preoți zeloși față 
de chiămarea loru, însuflețiți pentru 
naționalitatea loru și devotați bisericei 
catolice.

In specie se Z* 00» că teologii 
din St. Barbara erau prea îndepăr
tați de patria loră mai strînsă și nu 
puteau cundsce esigențele și refe
rințele poporațiunei galițiene, er cei 
din seminariulă centrală nu puteau 
fi supraveghiați, cum voră fi în se- 
minariele decentralisate, așeZate sub 
inspecțiunea episcopiloră.

Causa Ruteniloră nu ne atinge 
mai deaprbpe; au ei ună seminară 
mai multă seu mai puțină, pe noi 
nu ne importă. De seminarulu St. 
Barbara însă ne legă și pe noi multe 
suvenir! frumose.

Timpă de ună veacă și mai bine 
aveamă și noi Românii în acelă se- 
minaru în fiăcare anu mulți tineri, 
cari în reședința imperială a monar
chiei nbstre, pe lângă sciințele teo
logice, ce le ascultau la celebra fa
cultate din Viena, aveau ocasiune 
a-și învăța și ritulă, cum se cade. 
Ună șiră lungă de preoți harnici, 

decorea clerului nostru, au eșită din 
acelă seminară, cari pe lângă sci- 
ințe frumose, mai aduceau acasă 
și ună capitală de însuflețire nemăr
ginită pentru causa națională.

Der pe la începutulă aniloră 
70, — tocmai 20 de ani înainte de 
asta—îi veni guvernului maghiară 
în minte, că clericii români suntă 
pre departe de patriă, nu potă cu- 
nosce „esigențele și referințele44 po
porațiunei ardelene și ungurene, și 
au transpusă tondațiunile la semi
nariulă centrală din Budapesta.

Profesorii facultății din Buda
pesta, afară de 2—3, și-au făcută, ce 
e dreptă, toți studiile în Viena, der 
sciința teologică de care ei facă 
părtași pe ascultătorii loru, este nu
mai o copiă palidă a celei din Viena. 
O comparațiune seribsă nici că se 
pbte face. Și într’adevără, decă con
sideri activitatea loră literară, trebue 
se compătimescl tinerimea scoborîtă 
cu sila de pe ună piedestală atâtă 
de înaltă. — Dintre actualii profe
sori numai doi inși au compilată 
ceva: unulă o dogmatică fundamen-1 

tală, copiată alocurea ad vocem din 
Bulsano și Schwetz, er cela-laitu o 
istoriă bisericescă; amândouă ungu- 
resce. Anulă trecută mai scrisese 
unulă ceva despre matricule,

Pbte vede așa-deră ori-cine, că 
nivoulă sciențifică, pe care îlă aveau 
preoții noștri studiați la universita
tea din Viena, era multă mai înaltă, 
decâtă acela, la care potă ajunge 
cei din Pesta. Atunci mai învățau 
teologii și limba germană, atâtă de 
bogată în literatura teologică, er as- 
tăZl suntă avisați la traduceri un
guresc! făcute „pe intențium44. Că și 
acuma esistă escepțiuni, cari din di- 
ligență privată — firesce cu greu
tăți neasemănate — suplinescă la
cunele și se folosescă de literatura 
germană, — o recunoscă bucurosă, 
și acesta le servesce spre onbre.

Decă universitatea din Pesta 
însă în comparațiune cu cea din 
Viena n’a adusă profită clericiloră 
noștri, cu atâtă mai puțină se pbte 
Zice acesta despre seminariulă cen
trală, unde-și au cuartirulă și provi- 
siunea.


