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Inului Nr. 30,

Inserate mai primoaoă In Vlona 
B. Mossc. Haasenstein & Vogler (Otto 
Maas), H. Schalek, Alois fferndel, M. 
Dukes, A. Oppelik, J. Danneberg; în 
Budapesta: A. V. Goldberger, Kck- 
gtein Dernat: în Frankfurt: 0. L. 
Daube: In Hamburg: .1. Steiner. 

țrețulH inserțiuniloru: o soriă 
garmond pe e ooldnă 6 cr. și 
bl) or. timbru pentru o publi- 
oore. Publicări mai doae după 

tarifă și învoială.
Reolamo pe pagina a Id-a o 

senă 10 or. v. a. său 80 bară.
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„Gazeta11 ege în fitL-oarefli 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un anu 12 II., pe șAae luni 

6 fi.» pe trei luni 3 11.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe unu. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii ană 40 franol,pe șăso 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 frânai.

Se prenumără la tdte ofîciele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentul pentru Brasovn: 
a udministrațiuno, piața mare, 
rOrgulii Inului Nr. 30 etaglulu 
1.: po unu ană 10 fi., pe ș6se 
iunJ 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă în caau: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
s6u 15 bani. Atâtă abonamen
tele cfttă și inserțiunile suntu 

a ae plăti înainte.

Nr. 179.—Anxxlu LVI. Brașovii, Duminecă, 15 (27) Angliștii 1893.

GBasulu unui mamefiucu.
Brașovii, 14 Augusto st. v.

Intre cei patru sute și mai bine 
de deputați, cari făcu legile în dieta 
ungurescă, suntă fbrte multi de aceia, 
despre cari nu se aude nimica. Ședu 
acolo cu anii întregi și tragă plata 
de deputată, der din gura lord nu 
se aude nici o vorbă. Aceștia suntă 
mai alesă deputați din partida gu
vernului , cari nu cunoscfi decâtu 
cuventulu: „igenu, când voteză pe 
sprencenă ca mameluci ascultători.

Astfelu de deputați se alegă 
mai cu semă prin cercurile naționa- 
litățiloru și scimu, că se alegă la 
poruncă, se impună ec’așa de domni 
în mânia pasivității nbstre.

Cerculă de alegere Lăpușulă 
ungurescă, locuită aprâpe numai de 
Români, humeră astfelu ca depu
tată ală seu pe d-lă Simo Lajos, 
despre care n’arnă aucfită nici odată 
se fi grăită ceva în dietă. Acuma 
cetimă însă prin foile ungurescl, că 
venindă acasă, a adunată la băile 
din Stoiceni, din apropierea Lăpu- 
șului, pe vre-o 200 de bmeni, îna
intea cărora d lă deputată și-a dată, 
vecji Dâmne, semă despre „activi
tatea44 sa din dietă.

Nu-i vorbă, despre isprăvile sale 
n’a avută să spună mai! lucruri, căci 
ce să grăescl, despre ce nu este ? 
Der în schimbă pentru acesta a 
aflată de bine d-lă Simo a vorbi 
despre cestiunea naționalitățiloră, la 
care tocmai așa se pricepe domnia 
sa, ca și haiducii la turnarea de 
clopote.

Cu vorbe gole învățate de 
rostă din toile șoviniste, „sbiciu- 
esce“ pe „agitatorii41 cari ară voi se 
amâgescă poporulă și să-lă ducă pe 
căi nelegiuite, și „în contra cărora 
guvernulă va trebui să ia măsuri 
aspre44 măcară că — cțice elă — nu 
vedeți, câtă libertate au Românii în 
Ungaria ?

N’are idea d-lă deputată de 
ceea ce va se 4’c§- libertate, când 
vorbesce așa. Ori dâră, crede elă, se 
mai pomenesce unde va în lume, 
ca cineva se fiă în adevără liberă 
și totuși să fiă nemulțumită? De ce 
nu se plângă Elvetianii și Americanii, 
că suntă asupriți?

Der d-sa ne vorbesce de legile, 
cari ară asigura autonomia nbstră 
și nearierta se ne folosimă de limba 
nostră maternă și să promovămă 
cultura nbstră, vorbesce de avanta- 
gele dreptului de întrunire, de așa 
4isa libertate a presei și de „egala 
îndreptățirea tuturorăînaintea legii44.

Frumbse vorbe, der cum stămă 
cu faptele? Adusu-s'au la 1867 și 
legi mai îngăduitbre față cu națio
nalitățile, der nu s’a adusă nici una, 
care se asigure în adevără măcară o 
părticică din libertatea loră. Der ce 
ar folosi chiar și legile cele mai 
bune, decă nu se respecteză și nu 
se esecută, decă numai Ungurii po- 
runcescu în țeră și nu voru se scie, 
decâtu de interef-ele raseei loru, ale 
limbei și culturei loră?

Ce autonomiă și libertate este, 
când mereu ’ți încalcă dreptulă, me
reu ești împedecată în tote între
prinderile pentru înaintarea ne- 
mului tău, când ești prigonită pen
tru sentimentele și pentru limba ta, 
când cei ce sară în apărarea ei sunt 
clevetiți ca trădători de patriă, trași 
în judecată și înfundați în temniță? 
Ce folosesce dreptulă de întrunire, 
când ți-se oprescă adunările și când 
te v-W urmărită, ca ună făcătoră 
de rele, pentru că ai luată parte la 
vr’o adunare, care în cele din urmă 
cu mare greu totuși s’a concesu? 
Ce libertate este pentru Românii din 
Turda și Oradea-mare, când li-se 
dărîmă casele cu bolovani și cu să- 
curi, pentru-că au luată parte la o 
adunare românescă seu au luată în 
apărare autonomia bisericescă și 
dreptulă limbei românesc!?

Și apoi ce crede d-lă Simo, că 
pentru a fi liberă, ajunge să nu fi 
tocată în capă? Atunci suntă liberi 
și sclavii din Africa, nici pe aceștia 
nu-i mai omdră așa numai de bu- 
nulă placă.

De ce nu erau mulțumiți și Un
gurii înainte de 1848, căci aveau și 
âtuncl dietă și guvernulă loră? De 
ce n’au fostă mulțumiți în anii 1860 
și de ce nu suntă mulțumiți nici 
astă4b când li-s’a dată pânea și cu- 
țitulă în mână?

„Mergeți în Basarabia44, — 4i°e 
d-lă deputată, — acolo veți vede Ro
mâni asupriți. Acolo li-s’a scosă 
limba din biserică, scblă și comună!44

Ei bine, asupritorii noștri încă 
n’au ajunsă așa departe, der suntă 
pe cale s’o facă; guvernulă, dieta și 
societatea maghiară nu se gândescă 
la altceva, decâtă cum să ne scotă 
mai ușoră și mai iute limba de pre
tutindeni.

Și totuși deputatul dela Lăpușă 
pretinde ca Românii să sufere în tă
cere prigonirile în contra limbei și a 
culturei loră, ba mai multă, pretinde 
să fiă mulțumiți și să dea cu petri 
în acei bărbați, cari le ieau în apă
rare cele mai sfinte interese națio
nale.

E fărte șugubeță d-lă Simo, și 
decă crede, că prin aceea, că și-a 
sfîrșit cuvântarea sa cătră alegători 
în limba română, i-a și câștigată 
pentru pacea, ce li-o pregătesce ma- 
ghiarismulă violentă săpând mormen- 
tulă nației loră, se înșelă amară !

Mai bine să fi vorbită d-lă Simo 
numai unguresce, der să fi vorbită cu 
dreptate și cu adevărată dragoste 
cătră conlocuitorii lui români, căci 
atunci ar fi avută celă puțină cuventă 
se apeleze la concordiă și buna în- 
țălegere!

CRONICA POUTKMn
— 14 (26) Augusta.

Dumineca rtecută amil arătată, ce va 
sS Țoă pacificarea naționalitățilorfi în în- 
țelesulă plănuită de MaghiațI. Cu pacifica
rea acesta s’au ooupată foile ungurescl și 
în oursulă săptămânei acesteia. Foia kossu- 
thistă nEgyettrtes“ dice, că stau fdrte râu 
trebile în Ungaria. „Nu este liniște, nu e 
pace în țâră, corpulă întregă ală statului 
ungară e plină de răni grele și în loch ca 
stările sâ se Imbunătățesoă, ele devină totă 
mai slabe, totă mai posomorite; în țera 
întregă se agită lupte de naționalitate, sta- 
tulă maghiară e plină de dușmani etc. etc. 
E neapărată de lipsă deci pacificarea na
ționalitățiloră. Oelă dintâiă mijlocă pentru 
a< estă pacificare ar fi, după „Egyetertes14, 
luarea tuturoră școleloră din mana națio
nalitățiloră și maghiarisarea loră, prefăcen- 
du le pe tdte în șcâle de stată unguresol; 
ală doilea mijlocă de pacificare ar fi înfi
ințarea unei armate naționale ungurescl, 
care să nu mai stea sub puterea celoră dela 
Viena și cu oare iute sâ potă astupa gura 
celoră ce ară cuteza a șl mai apăra limba 
și legea loră strămoșescă în potriva maghia- 
risărei.—Vecjl, asta-i npaoifijare„ nu glumă! 
Cui îi trebue pace, să vină numai aici, în 
„țera Maghiariloră44, c’apoi se va sătura eltî 
de paoe, de-i va sări ochii.

*
încă și mai minunată este ună altă 

mijlocă de paoificare, oe-lă plănuesce mi- 
nisfrulă ungurescă de interne Hierouymi. 
Acestă ministru a adunată pe toți fișpanii 
diu țeră la Budapesta, ca să se sfătuescă 
despre trebile de prin comitate. In confe- 
rența ținută cu ocasiunea acesta cu fișpanii 
din Ardeală, după cum ni-se împărtășesce 
nouă, s’a plănuită, ca în luna lui Septemvre, 
când se va deschide dieta, fișpanii să oeră 
dela dietă, ca să-i dea ministrului de intșrne 
împuternicirea, oa pe calea ordinațiuniloră 
să Introducă de pe-acuma administrația de 
statu în Transilvania. Acestă stare escep- 
ționată pentru Ardeală ar rămânea așa 
pănă când mai târefiti, printr’o lege adusă 
de dietă, administrația de stată se va în-

..FOILETONULU „GAZ TRAN8.“ datura tuturoră localitătiloră din 
t6te regiunile locuite de Români, e 
imperiosă reclamată. Ună asemenea 
dicționară însă numai așa s’ar pută 
compune, decă cărturarii noștri ară 
descrie și ară publica monografiile lo- 
calitățiloră pe unde trăescă, imitândă 
în acestă privință pe d-lă 1. Turcu și 
pe d-lă L Gr. Babeșu, autorulă cărții 
numite: „Din Plaiulu Peleșului11.

Stilulă, în care e scrisă acestă 
carte, e forte românescă, frumosă și 
accesibilă pentru ori și care cetitoră 
mai puțină, seu mai multă instruită. 
Se apropie și semănă în multe cu 
stilulă frumbseloră escursiuni ale d-lui 
Turcu, din care asămănare reesă, 
că ambii autori suntă din aceeași 
regiune și anume din țera Bărsei, 
unde se vorbesce totă așa de bine 
românesce, ca și în România.

D-lă I. G. Babeșă, de origine 
fiindă din Brană, după terminarea 
șcbleloru comerciale la Brașovu, s’a 
devotată acestei carieri și actual
mente e șefă-contabilă la marea fa
brică de postavă Schesser Rhein & 
Comp, din Azuga.

Astu-feliu d-sa, avendă ocasiune 
să cunbscă cu de-amăruntulă frumâ- 
sele posițiunl dela obârșia Prahovei, 
a dată la ivelă o interesantă și im
portantă lucrare, la care este ane
xată și o hartă topografică împreună 
cu 10 ilustrațiuni și în care descrie 
cu cea mai bună credință și since
ritate resultatulă cercetăriloră și stu- 
dieloră sale făcute la fața locului în 
Predeală, Azuga, Bușteni și Poiana 
Țapului.

Cartea e dedicată M. S. Regelui 
Carol 1 „în semnulu unui adencu senti- 
meniu de credință, supunere și devota- 
mentuu.

E împărțită în cinci părți și fîă- 
care parte e totă așa de interesantă 
pentru istorică ca și pentru filologă, 
pentru etnografă ca și pentru folclo
ristă, pentru comercianțl ca și pen
tru economiștii politici, cărora, cu 
deosebire, le atragemă atențiunea 
asupra ei.

Pentru dovedirea afirmațiunei 
ndstre relativă la stilulă frumosă, 
corectă și curgătoră, în care e scrisă 

| cartea, lăsămu pentru astă-dată se

urmeze aci din partea IlI-a următo- 
rulă capitolă:

Nesiguranța publică din trecuta.

Păduri seculare și mulțimea de văi și 
văgftune potrivite pentru ascunsă, au favo- 
risată de minune încuibarea hoțiloră pe 
valea Prahovei, traversată fără întrerupere 
de călători.

„Malulă Ursului", „Geanonea44 și „Tres
tia44 (astăcțl tunelulă oălei ferate) erau cu 
dreptă cuventă temute de călători, căci 
aici se făceau cele mai neomenose călcări 
și chiar omoruri.

O fată de neamă mare din BucurescI, 
a căreia familiă fusese călcată nâptea de 
tâlhari la câroiuma dela Trestiă, voindă 
să scape cu fuga, a trecută Prahova, spre 
a se refugia în pădure, der a fostă ajunsă 
de tâlhari și omorîtă.

Valea, unde s’a întâmplată faptulă, se 
numesce și astăcțl „Valea Fetei44.

Spătarulă Cantaouzino, în așeejămen- 
tulă său de fondațiune pentru mănăstirea 
Sinaia, încă pomenesce de hoți: „... și ue- 
putândă trăi de tâlhari, de vreme ce pe 
acele vremuri locașurile tâlhariloră, mai 
osebită din alte locuri, acolo le era44.

Din Plaiulu Peleșului
de

Ioană G. Babeșfi.
Am cetită cu multă plăcere ad

mirabilele escursiuni ale d-lui I. Turcu 
făcute în munții Făgărașului, ai ță
rii Bârsei și ai Branului, și publicate 
de D-sa în foiletonulă „Gazetei Tran
silvaniei44.

Descrierile autorului escursiuni- 
loră au ună interesă deosebită pen
tru literatura nbstră toponimică și to
pografică, atât de săracă, încâtă aprbpe 
mai tbtă nomenclatura indicată în 
harfele murale întrebuințate în șco- 
lele ndstre din România e străină și 
greșită tipărită, așa că, vecjendă ase
menea barbarisme Introduse în limba 
română, rămâi ca opărit; de esemplu : 
Olso Tomis (Timișulă), Schanz (Prede- 
lușulă); Bodza (Gura Buzăului); Terz- 
borg (Branulu) etc.

Chiar și numai din acestă punctă 
de vedere, ună dicționară românescă 
toponimică, care să cuprindă nomen-


