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Inserate mai primesofi In Vlena 
R. Morse, Haasmstcin <6 Vogler (O tio 
Maas), H. Schalek, Alois Hsmdel, M. 
buku, A. Oppelik, J, Sonneberg; in 
Budapeata: A. 7. Goldbcrger, Sck- 
itun Bernal: In Frankfurt: G. S, 

Uaube ; tn Hamburg: A. Sterner.
Proțuli maerțiumloru: o seria 
^armund pe o colină 6 cr. fi 
00 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifați învoială.
Reolame pe pagina a HI-» o 

aenă 10 or. v. a. sia 80 bani.

AHVX.XT ZZ^X.

„Qazeta“ eae In fiă-oaredi 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un ana 12 fi., pe șăsb luni 

S fi., pe trei luni 3 11.
N-rii de Duminecă 2 11. pe and. 

Pentru România șt străinătate: 
Pe unu ană 40 franol,pe nise 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se pronumără la tâte oficiale 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotori,

Abonamentrilu neutru Brason 
a adminiatrațiunn, piața mare, 
Târgulă Inului Nr. 30 etaglulă 
I.: pe ună anu 10 11., pe șăse 
luni 5 II., pe trei luni 2 fi. 50 ar. 
Cu dusulu tn casă: Pe uni ană 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 11. Ună esemplard 5 cr. v. a. 
său 16 bani. Atfttu abonamen
tele câtă și inserțiunile sântă 

a se plăti înainte.

Nr. 174. Brașovă, Limi-Marțl, 10 (2Z) Augustă. 1893.

Reflecsiuna un gureșei 
în ajunulu serbării sfanțului Stefan'.

In ajunulă serbărei Sf. Ștefană, 
foile unguresc! făcu reflexiunile loru, 
dictate de îngrijirile, ce le cuprinde 
pentru viitorufu „națiuner".

Acestă viitoru li-se presentă a<ți 
într’o lumină puțină îmbucurătdre. 
Nu’su mulțămite nicidecum cu starea 
de față a lucruriloru și optimismulu, 
cu care judecau ele acesta stare mai 
înainte a făcutu locu unei disposi- 
țiuni aprbpe pesimiste. Lucrulu se 
esplică forte ușorii, decă vomu 
ave în vedere faptulu, de care suntă 
ac|I convinși și contrarii noștri, că 
ei nici-odată nu au fostă așa de iso- 
lațl și încunjurațl de atâta nemul
țumire, ca acum, în nisce momente, 
când erau mai înclinați a se crede 
ajunși la culmea puterii loru.

iEste der posomorită icbna, ce 
o destășură foile guvernamentale, nu 
mai puținu ca cele oposiționale.îna
intea ochiloră „patrioțiloră" cătră 
cari se adreseză.

Foile guvernamentale manifestă 
aceeași neliniște, ca și cele oposițio
nale și vomă cita ac|i părerea ce- 
loru mai de căpetenia dintre ele, a 
guvernamentalului „Pester Lloyd" și 
a oposiționalului „Egyetertes".

Se vedemG mai întâiu, ce cuge
tări a deșteptată serbarea S lui Ste- 
fanu între cei dela foia oposițională 
kossuthistă:

„Ori încătrău ne aruncămu pri
mirile — 4ice Egyetertes" — nu 
„vedemu, ce ni-ar plăce se vedemu. 
„Necazuri grele de totă teliulu se 
.„grămădescu.; stările publice deș- 
.„teptă pe totîi loculu presimțiri ne- 
.„gre. Nu este liniște, nu e pace în țâră. 
.„Spiritulu publică e bolnăvicioșii și 
„acesta ee arată în aparițiunî fdrte 
.„îngrijitdre.... Se vedu pretutindeni 
.„urmele unui sistemă de guvernare 
rpăgubitorii, ușuraticii, superficială 
„și corpulu înttegu ală statului un- 

„gară e plinu de răn! grave. Inza- 
„daru așteptă mă vindecare; în za- 
„dară sperămu, căci tâte mergu pe 
„văgașulă vechiului sistemă și în 
„locu ca stările se se îmbunătățesc», 
„eie devină tote mai slabe, tobă mai 
„posomorite. In țera întregă se agită 
^luptedeiidționcditate. Statulu maghiare 
„este plinu de dușmani cari amenință 
„cu nimicire constituția de 900 de 
„ani a statului Sf. Ștefană. Statulu 
„maghiară se pregătesce se serbeze 
„esistența sa de-o miiă de ani, er uni
tatea statului 41 de 4i este totă mai 
„mult amenințată și autoritatea-i știr- 
„bită. Una ;după alta urmeză peri
colele, cari amenință pacea internă 
„a țării. Guvernulă nostru, ca și 
„când și-ar fi pierdută ori-ce simță 
„pentru interesele mari ale statului, 
„privesce cu indiferență la munca 
„negră a-curenteloru amenințătdre..."

Multă mai lămurită se esprimă 
asupra situațiunei guvernamentaluIu 
„Pester Lloyd". S’ar pare chiar unu 
momentă, că acestă f<5iă, care — 
precum bine a observată mai deună4l 
„Vaterland" din Viena — a nutrită 
necurmată șovinismulă masseloră cu 
tonulu ei ațîțătorși vătămător față cu 
naționalitățile și care împreună cu 
întregă partidulă guvernului și cu 
fișpanii a stată în fruntea acelei 
„mișcărei demagogice" maghiare, ce 
o înspăimântă astă4i, s’ar păre, 41- 
cernu, că acestă fdiă ar fi pe cale 
de a se mai cuminți. Der se o lă- 
sămu să vorbescă ea însă-șl:

„Ce folosesce—esclamă „Pester 
„Lloyd" — procesiunea solemnelă 
„cu mâna sfințită a regelui Ștefană, 
„cu tâtă pompa și strălucirea ei, 
„decă patima urei și a desbinărei 
„teresce prin strade moștenirea spi
rituală a regelui Ștefană? Ce ne 
„ajută îngenunchiarea înaintea re- 
„licuiei, decă ideile, ală căreia sim- 
„bolă ar trebui se fîă ea, suntă tă
găduite de milibne de .cetățeni ai 
„patriei nâstre?! Amenință se se 

„perdă cu totulu nexulă dintre for
mațiunea actuală a raporturiloră 
„nâstre politice și dintre tradițiunl, 
„cari prin vecuri plini de eveni
mente au susținută statulă ungară, 
„în mijloculă vijeliiloră celoră mai 
„pustiitâre istorice"...

Fâia guvernului găsesce acum 
deodată, că „generația de față pă- 
răsesce vechile și probatele cărări 
și pășesce pe cărări noue, ce au 
fostă totdeuna evitate de antece
sori"....  Fatalele aparițiunî ale tim
pului de față le vede ea în mișcarea 
naționalitățiloră și în continuatele 
escese ale spiritului șovinistă din 
patriă. Aceste rele, ce se condițio- 
neză unulă pe altulă, formeză simp- 
tomele poriculâse de bdlă, ce se ma
nifestă în vieța publică a Ungariei.

Se înțelege, că „P. Lloyd" con
sideră ca cea mai „uriciosă și peri- 
culosă" din aceste doue aparițiunî 
„asaltulă naționalitățiloră în contra 
ideei de stată maghiară".

Urmeză după acesta o espunere 
de idei, cu obicinuita falsificare a 
istoriei, prin care „P. Lloyd" vrea 
se dovedescă, că Ungurii au fostă 
totdeuna mai culțl și mai puternici, 
și că decă n’au absorbită pănă acum 
naționalitățile, causa este, că n’arfi 
avută nici-odată acesta intențiune și 
că au sciută sâ resiste ispiteloră 
unui „regnum unius linguae11, der că 
în schimbă s’au așteptată, că națio
nalitățile voră fi recunoscetâre pen
tru „toleranța națională ne mai po
menită, ce au întimpinat’o din par
tea loră de o miiă de ani". Oare 
acesta ideă generosă de toleranță 
se fiă de a4i încolo ună isvoră de 
stricăciune și nenorocire pentru na
țiunea maghiară? Nu, „P. Lloyd" 
nu se pote da unei cugetări atâtu 
de pessimiste, ci e convinsă, că po
litica de față a naționalitățiloră is- 
voresce numai dintr’o „rătăcire tre- 
cetâre“, care într’ună timpă nu prea 

depărtată va ceda unei judecăți mai 
înțelepte.

Pănă atunci fâia guvernului află 
de bine a ne mai desfășura încă 
odată icâna periculeloră, ce ne-ar 
amenința din partea Rusismului și 
4ice, că pentru politica de stată nir 
rămâne alta decâtă „aurma o atitu
dine expectativă, demnă, respectândă 
valorea suverană a legiloră, der ne 
lăsândă a fi scosă din țîținl prin nici 
o provocațiune".

Și acum trece la provocațiunile 
șovinismului, „care în pornirile sale 
nebune vrea să assimileze peste nâpte 
popârele resistente", Voră fi de lipsă 
retorsiuni față cu șovinismulă—4i°e 
„P. Lloyd", „trebue se dămă peptă 
și cu elă bărbătesce", „căci și elă 
pecătuesce în contra moștenirei spi
rituale a aceluia, care a creată acesta/ 
stată".

„Și șovinismulă..,. apelâză l’a 
„patimele masseloră, pe cari caută 
„ale aprinde cu ațîțări și ale mobi- 
„lisa cu suspiționărl. Pentru elă pa- 
„triotismulă e una cu intoleranța și 
„zelulă națională e numai ună si
nonimă pentru pofta de prigonire. 
„Aceea, la ce nisuesce, este domnirea 
„instincteloră vulgare, este „cauaillo- 
„crația", cum o numescă Francesii 
„în terminologia loră cea mai nouă 
politică".

„Netoleranța șovinistică provâcă 
netoleranța naționalitățiloră, ățîță- 
rile ei nască agitațiunile pe cealaltă 
parte și așa isbucnescă certele și 
zîzaniile interne, cari submineză țera. 
Ca să înceteze aceste, vieța publică 
are lipsă de ună adâncii și estinsu 
procesu de purificare11..

Ai crede, că cetesc! reflexiuni 
de-ale lui Ludovicu Mocsary, der 
suntu în adevălă reflexiunile lui 
„Pester Lloyd", care nu de multă 
îșî bătea jocă cu atâta perfidiă de 
„ilusiunile și fantasmagoriile" lui 
Mocsary.

Insă nu vorbele frumose 'hotă-

FOILETONULtT „GAZ. TRANS.u

..Trădători de patriă!“
„__ Au vedut’ațl ore

pisica lătrândii pentru ha- 
tîrulO. cânelui, ori cânele 
mieunândti de dragula pi- 
sicei? D6r natura solidă 
a Germanului nu stă în 
altă raportă cu cea ușu- 
ratecă a Velșului, decâtă 
câuele cu pisica, și voi 
totuși, mai iraționali de 
câtă dobitocele, îi imitați 
limba“.

HfoseJierosch cătră co
naționalii săi la 1650.

Cu tâtfi îmbulzela de materiă, ce 
avemfl, mai revenimC odată asupra broșurei 
lui Pituk. Amă reprodusă, oe e dreptă, păuă 
aouma multe bazaconii din ea, der totă au 
mai rămasă ; au rămasă tâte câte încă nu 
le-amă amintită, și aceste nu suDtă puține, 
căci broșura întregă e o bazaconiă.

„Cine ar fi crecjută — sorie Pituk — 
„că Șinoai și soții lui, când s’au întorsă 
dela Roma, voră desvolta o astfelă de reao- 
țiune în contra patriei și a limbei nâstre, 
încâtă astăzi e aprdpe imposibilă a stîrpi I 

din Valachime principiile loră nepatriotice, 
păgâne. Poporulă acesta, odinioră nomadă, 
oare era ounosoută prin munții Balcanului 
sub nume de „ciobani11, oine ar fi crezută 
să ajungă din „Vlachîa (Blochl), ce erau, la 
renumele cu oare se laudă aouma. că suntă 
adeoă strănepoții lui Romulă și Remă, des- 
oendenții lui Traiană, care i-a colonisată 
aici de sub oeriulă senină ală Italiei? Ce 
se ține de limba nostră națională (Pănă 
aoi vorbia stropșitulă de limba maghiară, 
oa de limba lui națională, acuma pângă- 
re8oe pe cea română. — R.), oare mai 
multă de jumătate (De oe nu întrăgă ?—R) 
e plină de elemente maghiare, er ce ră
mâne, e ună amestecă din limba daoioă, 
latină, grecă, slavă și din alte limbi; oine 
ar fi oreejută, oă acea limbă în urma so- 
fismeloră preoțiloră gr. catolici întorși din 
Roma, să șl vindioe dreptulă de a fi con
siderată de limbă română".

„Episcopulă Papp Szilâgyi ’șl uită de 
aceea, oă o parte însămnată a oredincio- 
șiloră săi e maghiară, elă îșî adresă oirou- 
larele sale numai oătră credinoioșii săi 
ValachI.

„Cine nu șl aduce aminte de Eso. Sa 
Vasile Erdelyi, fostă episoopă de Oradea, 

oare în epoca Bach, a căpătată, pentru șpio- 
nările sale rangulă de baronă și oruoea S-tului 
Ștefană.

„Unde amă sta noi, deoăn’am sci, oă 
aceste utopii le-au combătută la timpulă 
său, ou argumente nereBturnabile, Roesler, 
Miklosicb, Hunfalvy, Râthy, Moldovan Ger- 
gely, Alexi și alțf saranți ai noștri". (De 
acum înainte istoricii se voră provooa și la 
argumentele savantului Pituk. Tres faciunt 
colegium. — R.)

„La ce gradă înaltă de cultură ar fi 
astăcjl națiunea valahă, deoăoorifeii ei or
biți n’ară fi causată o astfelă de decadință 
ou fantasmagoriile loră! Prin alipirea cătră 
limba maghiară, oe terenă ar fi ooupată ea 
în tâte direoțiunile I...

„Der decă limba liturgică a unițiloră 
noștri din Ungaria ar fi fostă maghiară, 6re 
desbrăcaiu s'ar f ei prin acesta de naționali
tatea lorti?u (Mai la deală, pag. 8 identifioân- 
du se ou Maghiarii scrie. „Faotorulă prinoipal 
ală naționalității nâstre e limba nâstră na
țională!" Apoi să mai 4i°a cineva, că nu e 
nebună!—R)

„Națiunea valaohă nu era odiniâră 
atâtă de decăcjută) atunci adecă oând născea 
pe ună Olâh, pe Uniadesoii și Chinizescii. | n’are de istorîă, nu scie oă înșiși

Atunci Valachii gr. cat. n’au fostă, niol 
n’au putută să fiămaghiarofagl, oăol stăteau 
sub jurisdioțiunea Episoopiloră latini. (Pe 
vremea aoeea nici nu esistau gr. oatolicl, 
er de aoolo, oă Episoopii latini luau cjeoime 
dela Români și-i băgau înjugă, numai după 
logioa lui Pituk urmăză, oă Rouoânii n’au 
putută fi maghiarofagl. Credeâiă, oă toomai 
oontrarulă urmeză — Red.)

„D-<jeule mare! cere deoă te misol se 
sgudue bătrânulă pămentă, i-se outremură 
polii și oare porțl grijă de imperii mari, 
ce 8’aru fi întemplatu din poporele de aici, 
dâcă n’ai fi dăruită țâra aedsta, dela Car- 
pați pănă la Adria, națiunei maghiare vi
teze?.... Ar fi perită naționalitățile de aici 
pentru tot-diuna. Și când veniau torentele 
mongolesol și tătăresol.... dâoă sabia lui 
Uniade, (despre oare pe pagina anterioră 
constatase, că e Română.—R.) n’ar fi stră
lucită la Belgradă, decă n’ar fi oresoută 
eroi din șirulă Maghiariloră: 6re ar trăi as- 
tă^i națiunea valahă, care și-a păstrată li
bertatea cu prețulu sângelui Maghiariloră. 
Ar trăi ea ore, întrebă? Niol-odată? Poste
ritatea i-ar ounâsce numele ingrată numai 
din oronioe. (Se vede, oă Pituk nici ideiă 

Papii au 


