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Abonamente neutru Austro-Uugariâ. 
Pe an ana 12 fl., pe șAee ioni 

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

Pentru România șl străinătate: 
Pe ună ană 40 fr«nol,pe șăee 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 
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poștale din întru și din atară 

și la dd. eoleotorl.
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Târgulă Inului Nr. 30 etagiulă 
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Cu duaulă în oaaă: Pe unu ană 
12 11., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
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tele o&tă și inaerțiunile nuntă 

a se plăti înainte.
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Din causa sfintei sărbători (le mâne, (11a- 
rulti nu va apără până Mercur! sera.

Gnvernnln și „Hpemliilî patTiuM'. • 
Brașovu, 19 Iulie st. v. 

„Tendințele adunării din Sibiiu 
„potă să fia încă odată așa de ațî- 
„țătbre și periculbse der decursulfi 
„esterioră ală adunării a rămasă în- 
„tre marginele legii și n’a pricinuită 
„nici cea mai mică conturbare a or- 
„dinei publice. Acum în ce colbre 
„se presentă națiunea maghiară — 
„pe partea căreia este puterea mai 
„mare și omnipotența statului — 
„decă unii se silescă a-i apăra causa 
„prin escese și prin turburărl de 
„stradă?"

Raționamentul^ acesta ală f<5iei 
de căpeteniă kossuthiste „Egyeter
tes" , trebue să recunoscemu, este 
motivată; elă se întâlnesce cu pă
rerea foiei guvernamentale „Nemzet", 
care 4i°e> sălbătăciile dela Turda 
„au compromisă ve4a, de care are 
lipsă, sratulă pentru esercitarea pu
terii sale suverane."

Der conclusiunile, ce le face pe 
basa acelei premise foia kossuthistă, 
suntă cu totulă nemotivate și peri- 
culose. In locă de a cerceta după 
isvorulă aparițiuuei atâtă de com- 
promițătore pentru Maghiari, cari 
esercită adl „omnipotența în stată", 
seu după „Nemzet", puterea suve
rană a statului, „Egyetertes" găsesce 
că totă răulă derivă mai cu semă 
de acolo, că guvernulă nu desfășură 
puterea statului cu destulă asprime 
și energiă spre a „sdrobi capetele 
de hidră ale agitațiunei antima- ‘ 1 J • Kghiare“ și ale pretinseloru „uneltiri
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tățl și fără delegi în detrimentulă 1 
pacinicei conviețuiri a popbreloră 1 
din acestă statu și idea dominantă 
că cetățenulă de nascere Maghiarii, 1 
are ună privilegiu față de concetă- 
țenulă seu românu, slavii etc., nu 
numai că nu s’ar combate, der s’ar 
întări din ce în ce mai tare și re- 
sultatulii ar fi, că dela unii timpii 
puterea statului, ce se află esclusivă 
în mâni maghiare, n’ar mai pute 
învinge de locă, curentulu care cum 
4ice „Nemzet", pretinde pentru ce
tățenii maghiari „privilegiulu de a 
nu fi pedepsiți*.

Pe calea indicată de „Egyetertes", 
regimulii ungurescă ar ajunge să fiă» 
pe deplinii jucăriă în mâna „hiper
zelului patrioticii11 ală masseloră fa- 
natisate maghiare, precum este în 
mare parte deja astăzi, și ar trebui 
se sferșescă prin a se închina și eld 
pe față — ca „Ellenzek11 din Clușiu, 
„înaintea adevăruriloru psihice, cari 
nu respecteză paragrafii/1

Pice foia guvernului „Nemzet" 
că cetățenii maghiari, cari în tur
barea loru pătimașă aruncă cu petrii 
asupra concetățeniloră lorii, n’ar tre
bui să aibă privilegiulu de-a rămână 
nepedepsiți.

Bioe. Der atunci e clarii, că 
trebue să se întâmple cu totulG alt
ceva, decâtă ca să se procedă în 
viitorii cu mai mare asprime și ener
gia în contra celoră cari nu numai 
că nu se bucură nici de celu mai 
micu privilegiu, nu numai că nu 
făcu parte din națiunea, care eser- 
cită esclusivu puterea statului, der 

1 mai suntă încă și în celu mai mare 
gradă asupriți, nedreptățiți și prigo
niți.

Nu se putea întâmpla ce s’a în- 
” * '' „cismarii

politici" de acolo, cum îi numesce 
„Nemzet*, n’ar fi de ideă, că Ro
mânii suntu unu poporu fără drep
turi și fără patriă și decă n’ar ceti 
(țilnică în foile maghiare, că suntă 
dușmanii cei mai înverșunați ai pa
triei și ai Maghiariloră.

Pentru ca să se pbtă crea o 
stare de lucruri, care să facă cu pu
tință și pedepsirea „hiperzelului pa
triotică" ală cetățeniloră maghiari, 
trebue mai întâiu să se delăture ano
malia posiției loră privilegiate în 
stată, trebue să fiă puși într’unu 
rându cu ceilalți cetățeni nemaghiari, 
realisându-se în modă sinceră prin- 
cipiulă dreptății, libertății și ală ega
lei îndreptățiri.

Cei dela „Egyetertes" ară face 
bine să mai cetescă odată broșurele 
politice ale lui Ludovicii Mocsary. 
Ei ară pute din ele vede, care ar 
fi mijloculă unică pentru a apera 
cu succesă interesele și ve4a statu- 

ma-

trădătbre de patriă".
Numai cu mare greu, pentru-că 

n’are încătrău, „Egyetertes" cere, ca 
statulă se suprime cu „deplină ri- 
gbre și escesele ilegale", ca cele 
dela Turda, der nu se sfiesce ale 
caracterisa în același timpă ca nisce 
„manifestații ale hiperzelului patrioticii^. 
Și pentru ca să înțelegemu și mai 
bine ce vrea să cjică, pune acestQ 
pretinsu „hiperzelă patriotică" față 
în față, cu presupusa „trădare depa
triă11 a celoră ce nu’sii mulțuțumițl 
cu stările actuale politice.

Cu alte cuvinte: trebue să pe
depsiți pe escedenții unguri dela 
Turda pentru ochii lumei și ca s’a- 
vețl apoi și mai multă cuvântă de 
a lovi fără de milă în „agitatorii 
români".

E învederată, că decă guvernulă 
ar urma după acesta receptă a fâiei 
kossuthiste relele esistente nu nu
mai, că nu s’ar delătura, ci s’aru 
înăspri. Și este ușoru de înțeleșii din 
ce causă: Escedenții maghiari, chiar 
de ar fi pedepsiți, narfî nici decum | jyj, precum și onbrea națiunei

tâmplatu la Turda, decă

± *
convinși, că au făcută unu lucru rău I ghjare 
și nepatriotică, ci ară crede celu 
multă, că n’au alesă tocmai mijld- 
cele potrivite și timpulă potrivită 
pentru manifestarea „hiperzelului 
loră patriotică". Urmarea ar fi, că 
acestă „hiperzelă" ar continua a 
se manifesta în altă formă sub masca 
„legalității", sub care se comită de 
4ecî de ani cele mai mari nedrep-

asupra Conferenței
titlulă „Pedepsă—credințaf 
Listiu dela 26 Iulie a. c. 

u articulă de fondă în

Voci
Sub

„Naroclni 
publică unu articulu de fondu in 
care 4i°e între altele:

Ca să evite ună mare soandală față 
ou lumea, guvernulă ungurescă a trebuită

sâ oonoedă oonferența română. Acesta i-a 
costată multă trudă și abnegare de sine. 
Ei mai bucurosC ar face ca Românii sâ 
disipară de pe fața pământului, mai alesă 
de oând ou mergerea loră la Viena. Cine 
nu-ișF aduce aminte de Dr. Rațiu, oum l’au 
prigonită pentru aoeea, oum a trebuită sâ 
fugă din Turda și oum a fostă trasă co- 
mitetulă în cercetare 
când Românii ar fi 
pentru-oă s’au dusă 
plânge.

Urmarea a fostă 
române, restrîngerea dreptului de întrunire, 
tragerea în judecată a patrioțiloră români; 
dâr cu tâte acestea guvernului ungurescă 
nu i-a succesă sâ îmblândescă pe Români, 
ei suntă prea venjoșl, oum au dovedit’o 
deja la 1848. Ei au dată atunol destulă 
de lucru lui Kossuth, cum putemă ceti în 
memoriile sale. Și atunci încă ei nu aveau 
la spate România independentă.

Și oe vorQ Românii dela Ungaria? 
Nimică decâtă dreptate. Ei nu voră, ca 
limba loră sâ fiă nedreptățită și desprețuită ; 
ei voră să aibă o representsțiune drâptă 
în dietă, în comitate: o’ună cuvântă, o au
tonomia corn o dă, de pildă, Elveția flă
cărui cantonă.

Der în aceeași măsură, îu oare poli
tica dela Pesta este o nebuniă, politioa co
loră dela Viena este nemulțămitâre. Să ne 
reamintimă numai, oe au făoută Românii 
în 1848, în emulațiune ou Croații și ou 
Slovaoii; ou deplină lealitate ei se împo
triviră energioă Maghiariloră. Foile ofioiaie 
austriaco îi numiau atunol eroi și le pro
miteau, că voră fi răsplătiți pentru acesta, 

. precum merită.
■ Și astăijl foile oentraliste vorbescă de
) deputăția Româniloră, cari au mersă ou 

Memorandulă, efioendă, oă Românii au fostă 
„fripțl“, n’au făcută niol o trebă, au făoucă 
ună mare fiasoo eto.

Românii însă pară aoum a fi lecui țt 
de ideile centraliste, ei înoepă a se rfidima 
pe puterile loră proprii și în solidaritate 
cu celelalte popâre nemaghiare.

Organulu oposiției croate „Ob- 
zor" se ocupă într’ună articulu cu 
oonferența nbstră. După ce spune, 
că adunarea din Sibiiu este de mare 
importanță și pentru celelalte națio
nalități din Ungaria, și după ce 
atacă fără cruțare pressa din Viena 
și Budapesta, care timbreză de „tră
dare de patriă" mișcarea naționali- 
tățiloru — organulu croată cjice:

Ce prive80e pe CroațI, Românii potă 
fi Biguri de simpatiile loră. Ei au dată es- 
presiune acestei simpatii în telegramele, cu 
cari au salutată adunarea română și cari 
au produsă mare însuflețire. Românii soiu 
fârte bine, că în monarchia acâsta Slavii 
le suntt aliațl naturali, și în primulă looă 
Slovacii, cari îndură aoeeașl sârte; apoi 
Croații, oarl mai biue au ocasiune să cu 
nâscă pe Maghiari; — apoi ceilalți Slavi, 
cari cu toții gemă sub greutatea afurisitei 
politice de ac|I. Când deră ne alăturâmu la 
Români cu totă sinceritatea inimei nostre și 
urmârimă activitatea loră patriotioă cu oea 
mai viuă atențiune și oelă mai caldă in
teresă, dorindă tendinței loră oelă mai bună 
succesă: dcrimă totodată nouă și celorlalți 
Si avi, ca si luămă pe poporulă română de 
esemplu. Da, să luămă pe Români oa esem- 
plu, și ca și ei și noi prmtr’o agitațiune 
legală să oucerimă opinia Europei și să

judecătorescă, ca și 
trădători de patriă, 

la Viena spre a se

persecutarea pressei

oâștig&mă simpatia ei; să ținemO deșteptă 
spiritulO naționalii și mândria națională, și 
si desvoltămu o acțiune neîntreruptă, viuă, so
lidară și hotăritd.

Organulu națională slovacă „Na- 
rodnie Noviny“ scrie între altele:

....SalutămQ pe Români. Goferența loră 
însemnezi mare pasă făoutQ în deslegarea 
oestinnii naționalităților^, îu politica internă 
a Ungariei — pasă mare înainte, cătră mai 
bine. Poftimă să urmeze înainte fără opriri, 
când poporule, despoiată de drepturile sale, 
desvbltă o așa mișoare puternică. Iuse-șl 
gazetele din Budapesta au trebuită să scrie 
că de Sâmbătă £încă trenurile cu direoțiă 
cătră Sibiiu, venindă din tâte părțile Ar
dealului și ale Ungariei propriu tjiae, locuite 
de Români, nu erau umplute decâtă cu de
legații conferenței din Sibiiu. Duminecă 
diminăța era să se scobâre grămecjl-grămecjl 
poporația din munți — acelă poporă, isolată 
de infiuința demoralisătdre, nedeprinsă a 
vedâ în viâța sa retrasă decâtă prin esoep- 
ție mare chiar orașele cele mai de aprope, 
poporulă acela, care atâtea nesfirșite năoa- 
surl rabdă în munți, poporulă e însă deș
teptată acuma....

Precumă vedemă, foile maghiare tare 
au muiată tonulă. Atâta vreme însă au 
operată ou minoiuna, încătă acum chiar 
decă ar voi, nu se sciu desouroa din ea. 
„Interesulă aoestui stată este, ca hă-care 
cetățdnă, fără deosebire de limbă, de nămă 
și de religiune, să-’șl afle ai ol patria sa 
soumpă", — aoum ei. Er despre ună 
astf'elă de adevără mai 'nainte nu sciațl? 
Acum vă crăpă în capă când poporulă ro
mână s’a pusă în mișoare, oa o lavmă... 
Apoi drepturile trebuie să le dubendeaol cu 

’ oâciulire, rugărl smerite, apropieri pline de 
încredere, cum le tăceți voi? Ore Maghiarii 

1 n’au soiută, că au confiscată totulu pentru 
sine din ceea-oe, pe lângă ei, aparține încă 
și Româniloră, Slovaoiloră, Serbiloră și 
Ruteniloră ? Toți aoeștia pârta sarcinile de 
cetățeni întoomai oa și Maghiarii, der din 
tolosințele statului suntă esclușl, din tâte. 
Românii — dioă foile — să caute a dobândi 
validitarea nemului, limbii și intereseloră 
lord în granițele statului și constituției. 
Cum să o facă, decă nemulă lord este es- 
oiusă din ori ce ramură publică, limba loră 
din șoole, judecătorii și administrație ohiar 
în limitele prescrise de legi? Ce au făcută 
Maghiarii din chiar fărîmăturile de drepturi, 
oodificate în așa cji8a leg® a naționalități- 
loră? Ore n’ațl sbierată dela începută inoă in 
anii șepte-cjecl ai erei nouă, oă legea acesta 
trebue desființată? Totă timpulu de 26 de 
ani perourșl, âr mai alesă în periodele ma- 
ghiarisăni desfrânate, slujbașii de totă so- 
iulă și de tâte treptele oăutau a-’șl câștiga 
merite toomai întru călcarea acestei legi, 
fârâ-ca vre-ună ministru sâ-’i fi pedepsită 
vre-odată. Nu e multă de oând ună minis
tru a esprimată laudă unui omă, oare pro- 
olamâ nebunesoe, că naționulitățile nema
ghiare trebuie nimioite. Și în astfelă de 
Împrejurări să se adreseze Românii și Slo
vacii plini de încredere oătră Maghiari? 
Cel-oe se folosesoe de proprietatea mea 
fiindă oonsoiu de luorulă aoesta; oel-ce m’a 
jefuită de totă ceea-ce-’ml este mai sfântă, 
de aoeea fără de oare nu e omă liberă, 
cum potă să am încredere oătră ună așa 
omă? Așa e și între popâre.

încă odată salutămă pe Români pen
tru lupta loră eroică înoinsă mai alesă prin 
oonferența loră actuală. Lupta în contra


