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Pentru Austro - Ungaria:
unu anu ............................................
sese luni .......................................

Pentru România și străinătate:
unu anu................................. . 8 franci
sese luni.............................. 4

Abonarea se pote face mai
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

ușorii

„Panslavii** în Ungaria.
Brașovu, 24 Septemvre v.

Colânele foiloru maghiare ră
sună acuma de strigatului în contra 
pretinșiloru „panslav!44, cari aru ame
nința Ungaria.

Ce s’a întâmplată, ca să pâtă 
justifica aceste strigăte dușmănâse 
de alarmă?

Eată de ce se tracteză:
Nu de multă s’au introdusă pen

tru biserica evangelică de confesiu
nea augsburgică din Ungaria noue 
legi sinodale. Pe temeiulu acestoru 
legi s’a reorganisatu în anulu acesta 

și districtul^ bisericescu luterană de 
dincoce de Dunăre, în care elemen- 
tulă slovacă este preponderantly. Der, 
ce e mai semnificativă, aici se gă- 
sescu naționaliștii slovaci în numeru. 
mare și au câștigată multu terenu 
în anii din urmă. Resultatulu a fostu, 
câ în adunarea generală a districtu
lui au învinsă naționaliștii slovaci 
atâtu la alegeri, câtu și la celelalte 
hotărîrl, ce s’au luată conformă le- 
giloră.

împrejurarea acesta a conster
nată și a indignată pe Maghiarii și 
pe Maghiaronii luterani — căci din 
nenorocire Slovacii luterani n’au o 
biserică națională de sine stătătâre, 
ci suntă împreunați cu luteranii ma
ghiari — încâtă îndată au începută 
se strige, că „panslavismul^44 își 
ridică capulu în Ungaria și că „ele- 
mentulă panslavu44 a ajunsă de-a- 
supra în districtulă de dincâce de 
Dunăre, ceea ce ar constitui celă 
mai mare periculă pentru „ideia de 
stată maghiară11.

Celă dinteiu lucru, la care s’au 
gândită Maghiarii dela putere ve- 
4endă că Slovacii naționaliști au 
dobândită maioritătea în adunarea 
districtuală amintită, a fostă de-a 
chibzui cum se nimicescă acestă 
succesă, cu alte cuvinte, cum se 
spargă cuibulă acela ală „pansla- 
viștiloru.44

Celă mai bună espedientă, spre 
a dobândi acesta, li s’a părută a fi 
se pună în lucrare o agitațiune în 
sînulă bisericei luterane, pentru ca 
se se facă o nouă împărțire a cer- 
curiloru, așa ca se fiă pretutindeni 
preponderante numai elementele așa 
4ise „patriotice14, adecă maghiarâne.

Scimă, că cu acesta împărțire 
a cercuriloră a fostă amenințată „P. 
Llojd44 pe Slovaci, când a aflată de 
lipsă a’și liniști inima „patriotică44, 
mustrândă pe conducătorii loră pen

tru că facă causă comună politică 
cu Românii.

Ei bine, alaltă erî s’a întrunită 
primulu conventă generală alu bi- 
aericei evangelice din Ungaria în 
Pesta, în sensulă nouăloră legi sino
dale, și celă dintâiu obiectă, ce s’a 
desbătută, a fostă recursulă a trei 
protopresbiterate în contra decisiu- 
niloră adunării districtuale de din- 
câce de Dunăre, dintre cari unulă 
cere nimicirea acestoră decisiuni, 
eară doue propună ca pentru supri
marea „mișcării antipatriotice44 se 
se facă o nouă împărțire a cercu
riloră.

Firesce, că membrii unguri, în 
frunte cu A. Pulszky, au susținută 
propunerea din urmă, er membri 
slovaci, ca Ianușca, Mudron și Ma- 
teiu Dulia, au luată în apărare le
galitatea procedurei în adunarea 
districtuală din cestiune, precum și 
patriotismnlu multă calumniată ală 
Slovaciloru.

încă nu avemă scire despre de- 
cisiunea finală, ce a luat’o conven- 
tulă. Ceea ce s’a vorbită însă în 
prima ședință este de ajunsă spre a 
cunosce scopurile și tendințele un
guresc!, ce se îndreptă cu atâta fu
ria în contra desvoltării Slovaciloră 
în sensu națională în sînulă biseri
cei luterane.

„Nu voimă44 strigă Pulszky „ca 
organisația bisericei să se folosescă 
pentru realisarea unoră scopuri po
litice... nu merge ca sub scutulu bi
sericei să se agiteze în contra ideei 
de stată maghiară44 — și altele de 
aceste.

Ca să ’nțelegemu însă în ce 
constă acele scopuri politice și acea 
agitațiă, vomă aminti, că Ungurii 
din conventă s’au scandalisată for
mală asupra cererei, ce a adresat’o 
senioratulă din Turoță St.-Mărtină 
coaventului, ca să subvenționeze gim- 
nasiulă slovacă, cevoiescă din nou ală 

înființa în acelă orașă. Ună membru 
unguru s’a plânsă, că Slovacii au 
„degenerată44 într’atâta ca să ceră 
ajutoră pentru o școlă slovacă, pe 
când înainte cu 61 de ani acelașă 
seniorată ală loră a cerută o sub- 
vențiune pentru învățarea limb ei ma
ghiare la gimnasiulă din Turoță St.- 
Mărtinu și li-s’au și dată 500 fl.

Decă vomă adauge la acesta 
plângerile altoră Unguri laterani, că 
Slovacii, când desbată în adunările 
bisericescl, vorbescă totu de „noi 
Slovacii44 și că nu 4i°fi pdte mai 
bine noi Ungurii slovaci, că scopu
rile ce le urmărescă ei „nu suntă 
unguresc!44 ș. a. vomă ave o icână 
adevărată despre ceea ce numescă 
aeeșt! mici despoți „politică și agi
tațiune periculâsă în sînulă bi
sericei44.

Caracteristică mai este, că, re- 
plicândă lui Mudron, membrulă Szon- 
tagh i-a imputată ca „nepatriotismă44 
și aceea, că s’a dusă la Clușiu ca se 
apere „Replica44 studențiloră români.

Paul Mudron a respinsă cu 
multă demnitate insinuarea, că se- 
nioratele slovace, în contra cărora 
se plângă cu deosebire Ungurii, ară 
fi „nepatriotice44; Ianușca a declara- 
rată, că Slovacii voră respecta legea, 
der voru sci se apere și limba loră 
maternă, mai alesă după ce refor- 
mațiunea a fost, care a adusă la va- 
lâre dreptulă limbei materne; Dulia, 
în fine, le-a spus’o verde, că Slovacii 
luterani progreseză pe tătă linia și 
că cu t6te atacurile ei se’ntărescă 
totă mai multă, pe când ceilalți se 
slăbescă, că, în fine, elementulă slo
vacă va deveni preponderantă și în 
alte seniorate.

Și avemă firma convingere, că 
așa este și așa va fi, cum ati 4isu 
patrioții Slovaci. Va fi peste putință 
de a suprima desvoltarea națională 
a acestui poporu numerosu și vân-

FOILETONUL0 „G-AZ TRAN8.“

Prima visits a regelui Carolu 
la curtea din Viena.

Nu de multa, în. Nr. 141 ala fdiei ndstre 
din. anula curenta, ama vorbita de „memoriile din 
vieța regelui Carola“, ce apară în „Deutsche Re
vue" din Berlina. Este intre multe altele de inte
resa a cuuosce descrierea primei visite, ce o făcu 
domnitorula Caroia la 186;?, curții din Viena, pe 
când era incă principe și de jure vasala ala Tur
ciei. De aceea lăsăma sâ urmeze aci pasagele privi 
tore la acăstă visită:

29 Aug. (10 Sept.) 1869. Săra sosirea 
în Viena. împăratulă și-a amânată ou două 
cj-ile oăletoria sa la Isohl, oa să se potă în
tâlni ou prinoipele. La gară suntă de față 
mulțl Români și marohisulu Pepoli. In ho
tels, unde sunta postați doi gardiști de 
ondre, se presenteză maiorulă Conte Uex- 
kull, adjutanții alo împăratului, comandată 
oa atașată pe lângă prinoipe pe timpulă 
petreoerei sale în Viena, se mai presenteză 
și ambasadorulă Prusiei, baronulă Werther. 
înaintea hotelului s’a adunată o mulțime 
de curie șl. După o oră, luându-șl princi
pele dineulă, se duce cu marchisulă Pe
poli și ou baronulă Werther în grădina po 
porală, unde eoneerteză o musioă bună și 

este adunată multă lume elegantă. CoDtele 
Beust, care înoă e de față, se presenteză 
prinoipelui, oare găsesoe aoi și mulțl ounos- 
cuți oameracjl diu oampania dele Schleswig- 
Holstein din 1864. Asemenea se află aoi 
și numeroși Români.

30 Augustă (11 Sept.) Principele face 
o rdtă prin orașă, ca să ounâsoă monumen
tele vrednice de văflutO. La 12 dre se în- 
tdroe în hoteln, căol pe la 12’/2 este aștep
tată de împăratulă. Principele este însoțită 
de miniștrii Mânu și Boerescu și de suita 
sa. împăratulă îlă primesoe amabilă și cu 
multă interesare, er prinoipele fără să a- 
tingă mai de aprope politica, află ooasiune a 
asigura pe împăratulă, că se va nisui tot- 
deuna a oultiva buna înțelegere cu puter- 
nioulă imperiu vecină. Presentându șl după 
aoeea suita, se întoroe în loouința sa la 
hotelulă „Archiduoele Carolă44, unde împă
ratulă în sourtă timpă i-a întored visita. 
Împăratulă, oa să arete, că pe prinoipe îlă 
consideră, ca pe o rudă a oasei regale de 
Prusia, și-a pusă oordonulă ordului Vultu- 
rulă negru, pentru întâia dată dela 1866.

După aceea prinoipele, însoțită de 
agentulă său diplomatică, Steege se duoe la 
Contele Beust și la baronulă Werther. Cu 
oontele Beust vorbesce principele în detailă 

despre diferite oestiuul politice; constateză 
ou mulțumire, că raporturile austro-ungare 
față eu România s’au îmbunătățită și pro- 
testeză în contra învinuirii, ca și oum gu 
vernulu sSv, ar fi țavorisatu agitările din Ar- 
dâlă. Contele Beust efioe, că i-se pare, oă 
oheltuelile, ce le faoe România ou arma
ta, ar trece peste puterile țării, dr prinoi
pele răspunde îndată, că, durere, arsenalele 
sale suntă încă de totă gdle — o alusiune 
la o espresiune a ministrului președinte aus- 
triaoă, oă „totă România e ună arsenală". 
— Prinoipele aooentueză, că prinoipala sa 
nisuință este îndreptată asupra desvoltării 
economioe a țării, dreptă aoeea elă pune 
mare pondă pe juncțiunea oălei ferate la 
Veroiorova-Orșova, oare junoțiuue spereză, 
că se va realisa.

La 5 6re este prânefă mare la paiață. 
Principele șede de-adrepta împăratului, âr 
deadrepta prinoipelui contele Beust. Dintre 
diplomații streini suntă de față numai mar- 
ohisulă Pepoli și representantulă prusiană; 
celu turcescă n'a fost invitată’, ca să nu fiă 
ofensată România și oa să se înoungiure oes- 
tiunea difioilă a suzeranității, s’a luată ho- 
tărîrea, de a primi pe prinoipe, care și de- 
altmintrea călătoresoe incognito, numai oa pe 
ună principe de Hohenzollern. Dintre băr

bații de stată interni suntă de față, afară 
de oontele Beust, ministrul de resbelă, ba- 
ronulă Khun și oontele Taaffe, er dintre 6me- 
nii curț,ii: pnnțulă Constantină Hohenlohe, 
Contele Grimne, Conte Crenneville și ^adju- 
tantulă generala, Conte Bellegarde’, suita 
principelui este de față în numără deplină.

După masă, împăratulă se retrage cu 
prinoipele la o convorbire mai intimă; 
după aoeea își ia adio, căol în aoeeașl seră 
oălătoresoe la împărătăsa la Isohl. Prinoi
pele Carolă se duoe ou marohisul Pepoli și 
ou baronulă Werther la operă, a oăreia în
tocmire pomposă o admiră.

— 31 Augustă (12) Septembre). Prin
oipele se duoe dimineța la capela grecesoă 
unde aude ună ooră biserioesoă fârte bună; 
de aci merge ou contele Uexkull în oa- 
sarma Rudolf, unde privesoe la eseroiții, 
după aoeea visitâză în arsenală coleoțiu- 
nile bogate de arme și trofee și în fine 
șoâla de equitațiune și grajdurile împără
tesei. In absența sa a fostă la hotelă con
tele Beust, care i-a adusă în numele împă
ratului, ordinulă Leopoldină. După aceea 
principele primesoe o deputațiune de Jidovi, 
oare sub conducerea deputatului Kuranda, 
interoedâză la elă pentru coreligionarii loru 
din România. Pentru prinoipe e interesant^ 


