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tcwerate mai primescă în Vlona 
tL Mouse. Haasenstein & Vogler (Otto 
'(am), H. Schalek, Alois Semdel, M. 
Ihikts. A. Oppeltk, J. Danneberg; în 
BudnpBSta: 1. K Galdberger, Jtck- 
tițin Bernat: în Frankfurt: G. L. 

Danbe ; In Hamburp: A. Steiner.
Froțulu inaerțiunilorâ: o seria 
garmcnd pe o oolânâ 6 cr. și 
30 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifași învoială.
Reclame pe pagina a Hl-a o 

senă 10 or. v. a. s6u 30 ban7.

ILVI.

„Gazeta1* oua în fiă-care<ți 
ADonamenîe pentru Ausiro-Ungaita. 
Pe un ană 12 fi., pe ș6se luni 

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

Panîrn România și străinătate: 
Pe nnă anti 40 franol.pe ș6ao 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineoă 0 franol. 

Se prenumără la tito ofleiolo 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotorl.

Ahonameatulâ pentru Braso7u 
a administrațiuno, piața rua.re, 
Tflrgulă Inului Nr. 30 elogiulu 
I.: pe ună ane. J0 fl., pe oâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă în casă: Peună ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atfttu abonamen
tele câtă și inserțiunile suntu 

a Be plăti înainte.

Nr. 170. Erașovii, Mercur'!, 4 (16) August!! 1893.

Mărturisiri interesante
Voimă se urmărimu acjl firele 

destăinuirilor^ făcute cu privire la 
acțiunea secretă, întreprinsă în nu
mele stângei estreme maghiare pe 
lângă bărbații de statu din Peters- 
burgO.

Corifeii stângei estreme s’au lă- 
pedatu unulu după altulu de Rimler 
și au desavuatu memorandulu. ce 
l’a presentată elu în numele partidei 
sale, Rușiloru.

La declarațiunile lui CarolufEot- 
vos, conte Gabriel Karolyi și Ludo
vicii Hentaller, răspunde acum în 
„Pești Naplo“ deputatulu Dionisie 
Pazmandy, făcendu unele mărturisiri 
forte interesante.

Pazmandy constată mai întâiu 
în scrisorea sa, că de 20 de anî elu 
luptă în contra strînsei amiciție cu 
Germania și că față cu influința es- 
clusivă germană caută puncte de ra- 
zimti contrare pentru patria sa. Este 
convingerea lui, că tripla alianță ne 
causeză mare pagubă, ne impune 
mari jertfe în avere și sânge și că, 
din punctulfi seu de vedere, Ger
mania, posiția de putere mare ger
mană și intoleranța rassei germane 
suntu cele mai mari piedeci pentru 
nisuințele de independență ale Un- 
gurilorâ. Antipatia lui față cu Ger
mania și simpatia lui față cu Fran- 
cia totdeuna a arătat’o pe față.

De aci urmeză, 4i°e elu, că a 
căutată necurmată se găsescă ună 
modus vivendi cu Rusia. N’a voitu 
nici-odată se încheiă o alianță ruso- 
maghiară, der a erecjutu și crede a 
fi necesară de a câștiga poporulă 
rusescă, conducetorulu celoru 140 
milione Slavi ce încunjură pe Un
guri, pentru idea de stată maghiară. 
După a lui părere sortea Ungariei 
atârnă dela modulă cum va pute 
ea se deslege cestiunea slavă.

Elă respecteză părerile acelora, 
cari credă, că Viena și Berlinulă 
voră suferi măcară, ca Ungaria cu 
supremația rassei maghiare să de
vină ună stată independentă — der 
pretinde totu asemenea și respecta
rea păreriloră sale contrarie.

După acestă introducere Paz
mandy trece la detailuri. Recunâsce 
că Rimler n’a avută mandată dela 
partida stângei estreme, der critică 
acea parte a declarației contelui Ga
briel Karoly, în care acesta se pre
face a nu sci nimică de nisuințele 
de feliulă celoră din cestiune. Le 
revdcă în memoriă celoră ce acum 
se lapedă de tote, următdrele fapte 
caracteristice:

„Este faptu“ — cjioe fajzmâncly 
— „că atâtă Gabriel Karolyi, câtă 
și Hentaller și încă și alții de par
tida independențiloră încă de multă 
au putută trece ca contrari ai tri
plei alianțe. Este faptă, că noi amu 
avută cu Pichon și Rimler o con
vorbire privităre la desființarea tri
plei alianțe. Este faptă, că eu amă 
scrisă în foia lui Hentaller înainte 
cu câți-va ani la cererea lui doi ar- 
ticull asupra împăciuirei ungaro-ru- 
sescl. Este faptă, că noi trei amă 

stată buni pentru Rimler pănă la 
suma de câteva sute florini și că plă- 
timă din ea și acuma. Este faptă, 
că s’a dată în onârea lui Pichon 
în otelulă „Hungaria“ o cină, la 
care amă fostă de față 15 (depu
tată) și că cu ocasiunea acesta con
tele Gabriel Karolyi a ținută ună 
grandiosă toastă în contra triplei 
alianțe și pentru amiciția cu Francia. 
Este faptă că câte-va cUle după aceea 
s’au întrunită vre-o 40 deputați la 
ună ală doilea banchetă în otelulă 
„Iăgerhorn“, când s’au rostită aici 50 
de toaste fulminante pentru Francia 
și ne-amă declarată cu aderenți a 
unei noue direcțiuni politice. Este 
faptă că ună membru ală partidei 
a declarată .înaintea nâstră, că la 
viitdrea desbatere budgetară va pune 
cestiunea unei eventuale apropiărl 
de Rusia. Și în fine este faptă că 
C. Edtvos în manifestulă nostru elec
torală dela 1892 a primită pasagiulă 
„că susținerea triplei alianțe este a 
se lua în seribsă considerațiune...“ 
Nu mergă mai departe. De aici fiă- 
care pbte se judece, întru câtă eu 
stau isolată cu politica mea este- 
riâră!....

Aceste mărturisiri ale deputa
tului . kossuthistă suntă prețiăse și 
instructive. Le recomandămă deose
bitei atențiuni a foiloru germane, 
cari, cu puțină escepțiune, și-au alesă 
ca problemă de a lua în apărare 
nisuințele suprematiste ale Maghia- 
riloră față cu celelalte naționalități 
din statulă ungară, a le lua în apă
rare sacrificândă chiar și interesele 
naționale ale Germaniloră din acestă 
stată, și tâte acestea pe cuventulă, 
că Maghiarii suntă celă mai credin- 
ciosăantepost al puterii germane în Eu
ropa centrală, că suntu stâlpii triplei 
alianțe în Austro-Ungaria!....

Foile germane despre noi.
De ună timpă încoce pressa 

germană se ocupă erășî mai multă 
cu afacerile nostre ale Româniloră. 
In pressa acesta înse suflă astăcjl alte 
vânturi și mai reci și mai streine, ca 
altădată. Prilegiu la acestă manites- 
tațiă a „prietiniei44 pressei germane, a 
dat’o pe lângă conferența română și 
broșura „Politikai szedelges“ a re
negatului Moldovân Gergely.

„Leipziger Tageblatt1,1, scrie din in- 
cidentulu acesta următârele:

Moldovan a ruptă țesătura de min- 
oiunl după oare s’a ascunsă marele patriotă 
română Rațiu și soți; elă a rupt’o cu mână 
cutezătore, reducendă la adevărata loră va- 
lore acusele mincindse ale Memorandului 
despre „tirănia maghiară14, cari țîntesoă a 
seduce străinătatea. Nimică nu ilustreză mai 
drastică pretinsa apăsare a Româniloră, de- 
câtă împrejurarea, că Românii, sub soutulă 
constituției ungurescl, au putută ține o adu
nare monstră, în acăsta au putută să agiteze 
după bunulă loră placă contra puterii de 
stată maghiară și au putută păși la alianță 
ou Slovacii, alianță, care are dreptă scopă de
clarată a descompune statulă maghiară. Pro
clamarea alianței slave, care șl-a pusă de 
țîntă nimioirea triplei alianțe, pote înoă să 
coste multă pe d-lă Rațiu și soți (Măi, măi! 
— Trad.) Față cu aceste elemente e de

• •
țipsă oea mai mare trezviă, și unde e neoe- 
șară, este oorectă apărarea cea mai ener
gică. Pănă când Românii nu se voră eli
bera de influența hypnotioă a aotualiloră 
oonduoătorl, pănă atunci, — după judeoata 
tuturora acelora, cari suntă introduși în si
tuația politică a Ungariei — despre o în
țelegere cu ei niol vorbă nu pdte fi.

O altă foia germană, „Frankfur
ter Zeitung“ care încă se arată forte 
„prietinosă“ Româniloru, cjice între 
altele:

Regretămă, că broșura lui Moldovâu, 
conformă sorieriloră române agitătore, n’a 
fostă tradusă în tote limbile culte, fiind-că 
chiar în Ungaria însăși nime nu mai are 
lipsă să fiă lămurită asupra aoestoră domni 
(„agitorii14 români). Numita fdiă reproduce 
apoi din broșura lui Moldovân oâte-va 
pasage, în cari se arată câte „jertfe44 aduce 
Ungaria pe teremulă culturală pentru Ro
mâni. Poporația română din Ungaria s’a 
sporită în anii din urmă cu mai multe sute 
de mii, și dmenii aceștia totuși de plângă 
de apăsare, pe când poporulă română, aoasă, 
în România, (După teoria sorintită a foiei 
germane, noi Românii din Transilvania și 
Ungaria, nu suntemă „aoasă44, în patria 
ndstra — Trad.) o milionă de jidani suntă 
lipsiți de drepturi politice, pentru-că suntă 
jidani. Soopulă acestei agitații, după măr
turisirea lui Papiu (Ilarianu), fundatorulă 
ideiloră daoo-române, este luarea Transil
vaniei și ruperea ei de oătră Ungaria. Eu
ropa — sfîrșesce „prietina44 nostră germană 
— ar trebui să fiă orbă, decă ar sprigini 
astfelă de tendințe, chiară și numai mora- 
licesoe.

Cevași mai domolă se esprimă 
despre mișcarea de naționalitate 
„Hamburger Nadir ichten“. Ea scrie 
între altele:

Este esagerată părerea, că mișcările 
de naționalitate din Ungaria ară cuprinde 
în sine perioulă seriosă pentru rassa dom- 
nitdre maghiară. Cu tdte aceste dămă ore- 
oare atențiune mișcărei, și din aparițiunile 
ei de până aouma cerourile influente din 
Budapesta potă scote învățătura, că trebue 
să se împace ou elementele mai moderate 
a naționalitățiloră. Astăcjl, oe-i dreptă, suntă 
neliniștiți numai Românii și Slovacii, der 
nime nu pote ehezășui, că în celă mai 
apropiată viitoră nu se voră mișca și Serbii. 
Căușele principale ale mișcării de naționa
litate suntă succesele federaliștiloră slavi 
din Austria, cari au încuragiată și pe Slavii 
din Ungaria. Maghiarii și-ară asigura mai 
bine posiția loră suprematistă, dăoă și-ară 
câștiga elementele mai moderate prin apli
carea legei de naționalitate.

țliarulG. „Fost11 din Berlinu scrie 
asupra mișcării române următorele: 

„Așa numita conferență română din Si- 
biiu a aflată deosebită atențiune și în străi
nătate, pote mai multă decâtă merită. Ro
mânii au adoptată metoda de-a striga în 
lume, că Ungaria îi strîmtorăză politioesoe 
și naționalioesce, oă suntă asupriți și aeu- 
priții totdeuna află asoultare. Astfelă și 
unele cjiare din Germania au dată guver
nului ungurescă sfatulă, de sigură bine- 
voitoră, ca să facă paoe cu Românii, să se 
împăoiuăscă cu ei. Dăr durere, (Șiarele 
amintite n’au arătată cu cine se încheie 
guvernulă ungurescă acăstă pace? Doră cu 
acea Românime, care negă basa oonetituției, 
n’alege deputați în parlamentă și în gene
rală se lapădă de statulă ungară? AoeștI 

omeni niol nu se gândesoă de-a faoe pace 
ou Ungaria, ci loră le ardă oălcâiele să 
esă din Ungaria. Totă așa de bine s’ar 
pute sfătui guvernulă germană să se împace 
ou partida franoesă în Alsația și Lotaringia, 
oum se p6te recomanda guvernului ungu- 
resoă, de-a se înțelege ou domnii Rațiu și 
soți. Cu Sașii din Araeală, oarl au fostă 
destulă în oposițiune, guvernulă ungară a 
putută să ajungă la ună „modus vivendi44; 
căol Sașii ardeleni n’au părăsită niol odată 
terenulă constituției. Cu Românii guvernulă 
ungurescă, ori oe nume ar purta elă, va fi 
totdeuna gata a se ’nțelege, îndată oe va 
afla o partidă română moderată, care 
ar sta pe basa legii. Astăcjl nu esistă 
o asemenea partidă. Conduoătorii de acjl 
ai Românimei din Ungaria au chiar de 
gândă se încheie o alianță ou Cehii tineri 
și pentru-oă aceștia pretindă, oa basa ori 
oărei legături; oposițiune în oontra triplei 
alianțe, Românii din Ungaria suntă gata, 
de-a primi în programulă loră resistența în 
oontra triplei alianțe. „Mai bine Ruși, de- 
câtă Unguri,44 tjise Or. Rațiu, și trecu apoi 
în tabăra contrariloră triplei alianțe. Pressa 
germană va cundsoe din aoestă singură tră
sătură, ce 8oiu de politici su.ntă aceia, că
rora le-a dată până aouma dovecjl nemeritate 
ale simpatiei sale44.

CRONICA POLITWA.
— 3 (15) Augustă.

„Neues Pester Journal14, vorbindft des
pre demonstrațiunile dela Oradea mare, faoe 
elogiuri poporului inagluaru, oare în oon- 
eoiința suveranității și a hegemoniei sale 
n’are lipsă să se dimită la soandale de 
stradă. Și dăoă totuși au demonstrată la 
Turda și Oradea, aoesta arată iritațiunea 
supremă, ce domnesce la poporulă ma
ghiară față de acei „oâțlva44 agitatori. Ma
sele cele mari ale poporațiunei române nu 
multă ’șl bată capulă — cjice fdia jidană 
— cu visurile daco-române propagate de 
oâțlva popi, dascăli și advooațl. — „Pester 
Lloyd44 cjice într’ună articula de fondă, oă 
să se aștepte sentința judecătorului, oare 
va arăta, decă este Episcopală vinovată 
seu nu. Desaprobă scandalurile din Oradea 
mare.

*

Sub titlulă „agitațiune de naționali
tate44, „EgyetertAs aduce soirea din Roma, 
că o fdiă olerioaiă. italiană, oare stă în in
time legături cu oercurue din. Vatmană, 
„Moniteur de Rome14, îndemnă pe oatolioii 
din Auetro-Ungarin să sprijinescă tendințele 
Slaviloră, Româniloră și Ruteniloră, și să 
caute în tote aceste popc-re a.b'ațl în lupta1 
contra liberalismului.

Cetimă în „Figaro14 dela 9 Augustă, ’ 
într’o sorisore adresată din Vieha. „Aiol — 
<jice scrisdrea între altele nu suntă prea 
îndestulițl cu prințnbl Bismak'di. In fiă- 
care vâră ’10 apuoă o adevărată mânoărime 
de vorbă; atunci ține disoursurl pretutin- 
denea: în grădina sa, pe la ga 8, de pe 
balconele hoteluriloră, și în alocuțiunile 
sale nu întârcjm niol odată de a cj>oe 
ouventă neplăoută Ia adresa Austro-Unga- 
riei. A-i crede, că de ară ave putere ar 
distruge alianța austro-germană oreată toc
mai de densulă. De ună timpă înoooe — 
cjice „Figaro44— atacă cu multă vehemență 
tratatulă de comerciu făoută anulă treoută 
între oele două imperii. Bismarok ține, că 
aoestă tratată aduoe prea multe avantagii 


