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Nr. 255. Brașovii, Joi, 18 (30) Noemvre 1893.

Coalițiunea națiunilor! nemaghiare.
Brașovii, 17 Noemvre v.

Amâ vorbită erî de coalițiunea 
popâreloru nemulțumite în Austria 
cu scopu de a’șî apera autonomia și 
egala îndreptățire națională față cu 
noulu guvernă, care în programulu 
seu n’a luată de loco în considerare 
dreptele loru nisuÎDțe.

Intr’o posițiune multă mai ame
nințată decâtă națiunile negermane 
din Austria se află ac|I națiunile ne
maghiare din Transilvania și Unga
ria în ce privesce nisuințele loră na
ționale. Aici, m statulu ungară, pro
gramulu guvernului nu numai că 
ignoreză cu desăvârșire cestionea 
egalei îndreptățiri naționale, der se 
declară categorică în contra ei și 
pretinde desnaționalisarea și asimi
larea. succesivă a popdieloru nema
ghiare.

E învederată der, că la noi, mai 
multă ca în Austria, se ivesce pen
tru națiunile nemaghiare necesitatea 
de a-și uni forțele pentru o comună 
aperare față cu contrarul u comună.

Nu tiebue multă înțelepciune 
politică spre a cunbsce acesta și de 
mirată e numai, că pănă acuma nu 
s’a putută rcalisa acea conlucrare a 
națiuniloru nemaghiare în combate
rea msuințeloră de maghiarisare, ce 
de sine se impunea.

Din momentulă când s’a adusă 
așa numita „lege pentru egala în
dreptățire a naționalitățiloru“ în 
1868 de cătră dieta ungurescă, care 
este în deplină contrafacere cu do
rințele și nisiunțele naționale ale Ro- 
mâniloră, Slovaciloră, Serbiloră și 
Germaniloră din Transilvania și Un
garia, nu mai putea fi îndoielă, că 
interesele acestoră popfre pretin
deau categorică o concentrare a for- 
țeloră loră pentiu a zădărnici ten
dințele ascunse, ce se urmăreau prin 
acesta lege echivocă și asupritor©.

Deputății români și șerbi din 

dieta dela 1878/9 au înțelesu atunci 
gravitatea situațiunei și au presen- 
tată camerei în unire unu contra- 
proiectu în causa de egală îndrep
tățire a naționalitățiloru, der au re
cunoscută totodată și necesitatea de 
a lupta solidară pentru realisarea 
nisuințeloru loru naționale nu nu
mai în parlamentă, ci și afară de 
parlamentă.

La. începutulo anului 1869 con- 
ferența națională a Româniloră din 
Bănată, la care au luată parte și o 
mulțime de bărbați șerbi în frunte 
cu reposatulă Miletici, precum și 
conferența națională serbescă dela 
Becichereculă mare, au proclamată 
principiulă solidarității națiuniloră 
nemaghiare în lupta pentru egala 
îndreptățire și de o parte au primită 
ca basă a acțiunei amintitulă pro
iectă de lege ală deputațiloru români 
și șerbi, de altă parte au primită 
în programulă loră și sprijiuirea ni- 
suințeloră de autonomiă ale Tran- 
silvăneniloră, ba și ale Croațiloră.

Programulă acesta de luptă so
lidară fu salutată cu bucuriă de Ro
mânii din Transilvania, cari la ren- 
dulă loră enunciară, că dorescă con
lucrarea tuturoră națiuniloră asu
prite pentru combaterea sistemului.

De ce cu tote pornirile bune și 
salutare nu s’a realisată acesta ac
țiune comună ?

Deputății români și șerbi încer
cară a forma o partidă a naționali
tăților în dietă, care înse n’a dăi
nuită multă din jcausa neînțelegeri- 
loru ce au isbucnitu în sînulă Ro
mâniloră ca și în sînulă Serbiloră.

Va se 4’că, neînțelegerile intes
tine au fostă cea mai mare piedecă 
a realisării marelui scopu.

Ca și Sașii din Transilvania, 
Serbii au crecjută, că pbte voru 
ajunge mai curendă la vr’ună „Ex- 
trawurst“, decă se voru isola și voră 
căuta a afla unu modus vivendi cu 
Ungurii.

Partida națională slovacă pe 
atunci era încă în fașe. Ună singură 
deputată slovacă s’afla în dietă, care 

■simpatisa cu causa generală națio
nală, și aici se mărginea tdtă acțiu
nea sic vacă.

Astăzi Slovacii naționali, spre 
ondrea loră fia c|.isă, au devenită 
nisce infocațl susțiitorl ai ideei de 
solidaritate între națiunile nema
ghiare și i-au întrecută pe Șerbi.

In timpulă din urmă înse idea 
coalițiunei celoră asupriți a prinsă 
rădăcină și la Serbii din Ungaria, la 
o parte din ei celă puțină. Orga- 
nulă, a căruia fundatoră a fostă Mi
letici, „Zastava“ din Neoplanta a 
pledată cailele aceste cu multă căl
dură pentru acțiunea comună. S’au 
convinsă acuma și Serbii, că nu mai 
merge cu acțiunile isolate, că cuți- 
tulă a ajunsă la osă și că numai 
unindu-șl puterile cu Românii și cu 
Slovacii mai potă spera de a ajunge 
la țînta comună, la egala îndreptă
țire națională.

Noi amă stăruită tot-deuna cu 
tdtă puterea convingerei ndstre pen
tru realisarea principiului luptei so
lidare a națiuniloră asuprite și ne 
bucurămă veijendă, că ac|î acestă 
principiu salutară prinde totă mai 
multă rădăcină.

Ca se nu se întâmple înse ce 
s’a mai întâmplată, și ca se nu se 
compromită bunele porniri, trebue 
se ddrimă, ca în acesta gravă ces- 
tiune se se procedă din tdte părțile 
cu multă bunăvoință, cu multă tactă 
și cu multă seriositate și pricepere.

CRONICA POLITICĂ
— 17 (29j Noemvre.

Foile vienese se ocupă aprope tote 
cu proiectulă d-lui Wekerle despre curtea 
ungurâscă. „Neue Freie Presseu elice, că în 
urma acestei disposițiunl multe litere morte 
din legile ungurescl voră reînvia, și spiri
tual dualismului, care esistă deja de 25 ani, 

va fi introdusă acum și în susținerea curții 
maghiare, fără ca să se atingă câtuși de pu
țină dreptulă monarchului de-așl arangea 
curtea după propria sa voință. însemnăta
tea politică a acestui faptă, n’are lipsă de 
esplicare, cfice „N. fr. Pr.“ Aici n’a influin- 
tată bisantinismulă, ci cumpănirea politică. 
E de-o deosebită importanță, mai departe, 
din punctă de vedere socială, că curtea va 
av6 pe viitoră o representanță stabilă în 
Budapesta, în fruntea căreia va sta ună 
dignitară maghiară, seu se va numi o deo
sebită personă pentru acestă postă, care 
va fi ună felă de palatină ală Ungariei. — 
„Neues Wiener Tagblati“ numesce succe- 
sulă lui Wekerle „ună evenimentă politică 
de primulă rangă“, apoi continuă: „Peste 
Laitha progresâză pasă cu pasă, dincoce de 
Laihta însă de multă domnesce stagnațiu- 
nea, ba chiar regresulă. Noi însă luămăcu 
bucuriă scire, despre succesulă Maghiari- 
loră, și nu mai puțină amă fi făcut’o acesta și 
mai înainte. Gratulăm!! deci ortaciloră noș
tri din imperiu. Noi scimă, ce elementă 
importantă representă ei, nu numai pentru 
Austro-Ungaria, ci pentru tote poporele 
din Europau.

*
Secuii din comitatulă Ciucului au ți

nută să se facă vrednici de renumele ce-lă 
au în — prostii. Ei, ce-i dreptă, n’au făcută 
chiar prostia de-a trage taurulă satului pe 
verfulă turnului, ca să mănânce ierba, ce 
din mila luiDumnedeu crescuse acolo, dăr 
au făcută una și mai bocănă: vrendă să 
scotă cu cârligile luna din adenculă lacului, 
au înaintată o adresă cătră „tarka Jezusu 
ală loră, cătră guvernulă și dieta din Peșta, 
în care cu umilință de „ G-ob6“ se rogă de 
marii șachteri din „magyar fovâros“, ca să 
mântuescă „Szekely-fold“-ulă din ghiarele 
„agitatoriloră valahl“. Asemenea lui Bartha 
și lui Kapocsânyi, ei ceră să se schimbe 
toți acei paragraf! din legea penală, cari cu
prindă disposițiunl penale față de agitațiu
nea de naționalitate ; să nu se mai pedep- 
sescă asemeni „delicte“ cu închisore de 
stată, ci cu pușcăriă ordinară ; scrierile pe
riodice, cari cuprindă ast-felfi de „delicte“, 
să fiă oprite, ba să se secuestreze chiar și

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

Documentulu de unire
alfi boieriloru și nobililor!) români din Țâra 
Făgărașului cu biserica Romei dela a. 1711.

I
Subscriptiones Dominorum Boeronum et No- 
bilium unitorum Distr(ictis) Fogaras(iensis).

In anno 1711 die 20 Iuly.
(Urmare).

Felsb Szombatfalva^)
f Naciu Pălăță. 1. s. ț Ivașcu Pălățe 

1. s. ț Ionă Pălățe 1. s. f Ștefan Șolomon 
1. s. ț Popa Stan Pălățe 1. s.

Leszai5)
•}-....anil Paler 1. s. Ț....Șărban Gravul 

1. s. f Comșa Gravul 1. s. ț Coman Gravul 
1. s. t Mihail Gravul 1. s. ț Radul Gravul 
1. s. ț Radul Bătr(ân) Grăvul 1. s. j- Stan 
Chirțoroșan 1. s. f Cornilă Dochila 1. s. 
-j- Radul Dochila 1. s. f Cornil(ă) Popa 1. s. 
ț Nistor Popa 1. s. f Samson Boer 1. s. 
j- Aldă Dochia 1. s. f Radul Marcul 1. s. 
-j- Radul Ionaș 1. s. ț Tămaș Răduț 1. s.

42) Sâmbăta-de-susă. Numele fiindu scrise cu 
cirile s’au transcrisă întocmai.

43) Lisa. Numele fiindă scrise cu cirilice s’au 
transcrisă întocmai. 

f Radul Lupoae 1. s. ț Ion Păler 1.. s. 
ț Giurca Popa 1. s. j- Sava Ghiorghiu 1. s.

Dragus^)
Mithe Kodra 1. s. Laczkul Boer fiai 

1. s. Many Bobejka 1. s. Iuon Bobejka 1. s. 
Szteniszlav Băâr 1. s. Radul Andrâs 1. s. 
Tirmbitas44 45 46 *) Peter 1. s. Many Laczkul 1. s. 
Sztancsul Laczkul 1. s. Kirsztân Oncsa 1. s 
Ionâsk Onsca 1. s. Radul Szakacs 1. s. Dan 
Kodra fiaival 1. s. Dragusi Botul Sorban 
fiaival 1. s. Porz (?) Kodra 1. s. Tatar 
Iânos 1. s. Lazăr Boer 1. s. Many Rogoza 
ket bcseivel egjiit40) 1. s. Radul Boer eocse- 
vel 1. s.

44) Drăgușă.
45, Trimbitașă.
46) dimpreună cu doi fraț. ai săi mai mici.
4") Voila. Numele dela acestă comună, afară 

de celă din urmă, fiindă scrise cu litere cirile s’au 
transcrisă întocmai.

48) Crăciună ?
40) Voivodenii-marl.

VoillaF)
ț Miclăuș Boer 1. s. ț Ionașcu Boer 

1, s. f Creun48 *) Suteu 1. s. ț Simon Boer 
1. s. f Radul Boer Streje 1. s. ț Comșa 
Dobrin frați 1. s. f Meclăuș Nâgoe 1. s. 
ț Manlu Teșul 1. s. f Nyaguly Andras 1. s.

Nagy Vajdafalvai9')
Aldgja Popa fiai 1. s. Sorban Popa 

1. s. Thamas Diâk 1. s. Aldgja Popa 1. s. 
Radul Szinka 1. s. Komsa Sinka 1. s. Ra

dul Bika 1. s. Koman Csungan 1. s. Sorban 
Popa 1. s.

Kis Vajdafalva^)
Radul Kabuz 1. s. Simon Aides 1. s.

Ludisor5X)
Marcsinaj Laszlo 1. s. Farkas Boer 

1. s. Lalucz Mathe 1. s. Sztan Boer 1. s. 
Sztan Szakacsul 1. s. Bacsilla Bacsilla 1. s. 
Iuon Szinya 1. s. Radul Popa 1. s. Laczkul 
Consistos (?) 1. s. Illia Bacsilla 1. s. Radul 
Racoteszi 1. s. Birszan Szirbul 1. s. Radul 
Farkas 1. s. Raducz Laszlo 1. s. Iuon Grama 
Boer 1. s.

Dridiff'^)
Dridiffi Iannos 1. s. Miklos Opris 1. s. 

Andreas Opris 1. s. Lupul Opris 1. s. Komsa 
Popa 1. s. Komsa Reszpopul 1. s. Sandru 
Kapota 1. s. Aldia Szin 1. si Boer Ianos 
Ret: 1. s.

Luc«a53)
Luczai Sorbân Iânos 1. s.

Recse01)
Recsey Sorbân 1. s.

Possesio Shore55)
Szkorey Istvan 1. s. Aldia Istvan 1. s.
50) Voivodenil-mici.
51) Ludișoră.
52 > Dridifă.
63) Luța.
541 Recea.
55) Scorei.

Iliya Vulk 1. s. Szkorei Andras D. fiaj 1. 
s. Boer Miklos 1. s. Opria Istvan l.s. Opria 
Halmagi 1. s. Sztancsul Istvan notelen50) 
1. s. Huja Istvan 1. s. Sztreza Birsz 1. s.

Possessio Also Porumbak51)
Mihaly Dăak Komân Mâres 1. s. Sztan

csul pap 1. s. Sztancsul es Opra Mâres 1. s. 
Popa Ionn 1. s.

Possessio Falsb Porumbalc58)
Tader Giszkâ 1. s. Popa Gyorgy 1. s.

Possessio Also Arpas es Falsă Arpas5V)
Opre sasă 1. s. Szinn Dobrille 1. s. 

Boâr Boer 1. s. Aldâ Vasă 1. s. Radul Do- 
brile 1. s.

Possessio Also Vist55)
Pap Demeter 1. s. Aida Laszlo 1. s. 

Szimion Borza 1. s. Hangul Kerse 1. s. Gri- 
gorie Sztancsul 1. s. Grigore Sztancsul 1. 
s. Ivân Sândor 1. s. Sztojka Sândru 1. s. 
Radul Spiridon 1. s. Iuon Potka(v)e 1. s. 
Boer Gjorgj mpa 1. s. Radul Sztancsul 1. 
s. Ivân Borza 1. s. Radu Markul 1. s.

50) necăsătorită,
57, Porumbaculă de josă.
58) Porumbaculă de susă.
50) Arpașulă de josă și Arpașulă de susă. 

Numele celui dintâiu și ală patrulea subsriitoră 
se află scrise cu cirile.

C0J Viștea de josă.


