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Prețuia inaerțiunilorn: o seria 
rarmund pe o colină 8 or. si 
tti or. timbra pentru o publl- 
ature. Publicări mai dese după 

tarifă pi Învoială.
Reclame po pagina a m-a o 

Senă 13 or. v. a. seu 80 bani.

„Gasetii* ese în fîĂ-careiți 
Abonamente jenim Anstro-Ungarla, 
Pe un ann 12 fi., pe șăse luni 

6 fl., pe trei luni 3 II.
N-ril de Dunținecă 2 fl. pe ana. 

Pentru România $1 străinătate:
Pe ună ană 40 franoj, pe eăae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-ril de puminooă 8 frânei. 

Se prenumără la tâte oficiele 
poștale din intru ji din afară 

și la’ dd. eoleotori.

■ Abonamentnlu. pentru Brasova 
a administrați unn, piața sa are, 
Târgalft Inului Nr. 80 etațiulu 
I.: pe unu ană 10 fi., pe ș6ne 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în oas&: Pe und anii 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unii ea e mp Iară 5 cr. v. a. 
b6u 15 bani. AtAtfi abonamen
tele eAtfi ți inserțiunile auntti 

a se pliti înainte.

Nou abonamente
la

Cu 1 Ianuarie 189-fi st. v.
ae «leselitde nou abonament^ 
la care invită mu pe toți amleli și 
sprijinitorii folei nostre.

Frețulu abonamentuluis
Pentru Austro-Ungaria:

pe txxivL aax-tm............................... 12 £L
pe șese luni ............................... 6 fl_
pe trei limaxi ............................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe iin-ii anâi..................... 40 fza3a.cî
pe șese lnxxxi ...... • 20 „
pe trei lvtxA , , , . . IO • „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria î
unu anii............................................ 2 fl.

pe șese luni ....................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu ........ 8 franci
p® șese luni............................. ■

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale. A

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Adresa Clușienilortl la Deva- 
Brâșovu 20 Decemvre v. .

Desbaterile din BÎnnlă congrb- 
gațiunei comitatului Uniădâra, ți
nuta Joia trecută. In Deva. —* des
pre cari primîî’ăiTiu ac|i unu Raportă 
amănunțita — aruncă o lu'tnină viuă 
asupra utieltiriloru maghiare dușmă- 
nose românismului.

Micii despoți ■din Deva n’au 
Voitu se rămână hideretulu celord 
din Clușiu și de ;aceea s’au grăbită 
a hotărî se înainteze și ei o repre- 
■sentațiune cătră dietă în sensulu 
■celei ce a făcut’o comitatulă Clu- 
șiului privitori! la așa 4’sele agita
țiuni române

Bartha Miklos este ac|i omulfi 
’situațiunei la Ungurii din Ardeală. 
ELu a 'dată semnalulu de a resboi 
pe „agitatorii români" fără de milă 
și fără de nici o cruțare, și cumcă 
își cunbsce bmenii și aspirațiile loră, 
o dovedesce faptulu, că propunerea 

‘lui este îmbrățișată cu pasiune de 
' conaționalii și compatrioții săi.

Șovinismulu agresivă și violentă 
' ală lui Bartha este din nenorocire 
espresiunea cugetăriloră și simțiri- 
loră, de cari se conducă ajl în ge
nere suprematiștii unguri din țâra 
Ardealului. 0 campania în contra 
naționaliștiloră români este ceva de 
haut gout pentru ei, și numai idea 
de a suprima ori ce mișcare româ- 
nâscă îi electriseză din creștetă până 
în tălpi.

E tristă der adevărată. Ungurii 
ardeleni trăiescu în idea, că asis
tența loră pote fi asigurată numai 
prin nimicirea românismului din Tran
silvania. Acesta ideă primejdibsă și 
nenorocită a condusă și conduce tbte 
fantele loră, totă purtarea loră po
litică față cu majoritatea română a 
poporațiunei țării. Numai pentru ca

Brașovti, Liwi-Marțl, 21 Decemvre

pS pdță distruge mai ușorQ puterni- 
culu națioDălÎBmu fomâ'nescO, ei au 
cerută la 1848, 1865 și 1868 ca 
Transilvania se fiă desființată și c*u 
totulu contopită cu Țâra ungurescă. 
Numai temerea, că nu voru pute 
să’șl ajungă scopulă nici așa, decă 
nu se voru lua măsuri despotice și 
escepționale în contra Româniloru, 
i-au făcută se stăruescă pe Jângă 
conaționalii loră din Ungaria, ca 
să susțină legile absolutistice și es
cepționale pentru Ardelu, cu totă 
uniunea proclamată.

Persecutarea naționalismului ro- 
mânescă, numită în limba supre- 
■matiștiloră unguri „agitațiune ro
mână" a devenită acum prin con- 
cuisulă directă ală Unguriloru dm 
Transilvania, cari î?i temă esistența 
seu; corectă 4^ă, egemonia în acesta 
țâră, un sistem de guvernament ungu
rescă. De aceea Bartha, care desfă
șura unu programă formală ală aces
tei persecutări, le a dată așa de bine 
în glasă și le-a interpretată așa de 
nimerită sentimentele despotice față 
cu romanismulu și cu dezvoltarea 
lui, De. aceea nici Satrapii comită- 
tiîlui Uniaddra hă s’au putută reține 
de a subscrie cu amândouă mânile 
programată de acțiune a lui Bartha.

Și chiar modulă cum ei au fă
cută acesta este de natură a întări 
ntimai. afirmările nâstre.

Asupra adresei, ce a sosită dela 
comitatulă Clușiului cu provocarea 
ca se se alăture și comitatulă Une- 
dbrei la pașii întreprinșl în contra 
„agitatoriloru români", a discutată 
mai întâiu comisiunea permanentă 
și a formulată o propunere, care s’a 
cetită în congregațiunea din Deva.

Și ce credeți că se 4i°e în 
acesta propunere? Se constată mai 
întâiu, că în comitatulă Uniădbrei 
pănă acuma nu s'au ivitu astfelu de 
„agitațiuni pentru a căroru suprimare 
representgnța comitatului ar trebui să se 
adreseze la dietă. De aceea ar fi de 
ajunsă se se ia numai la cunoscință 
adresa Clușieniloru. Deră — și 
aceste „deră" esplică totulu—fiind
că în alte părți ale țării „agitațiunile 
periculbse și antipatriotice" iau di
mensiuni totu mai îngrijitâre este de 
lipsă ca și comitatulă Uniădbrei bb 
îmbrățișeze programulă de persecu- 
țiune ală lui Bartha!

Va se 4icâ e principiu, e sis
temă de a se prigoni naționalismulu 
românescu în Ardeală; causa Clu
șieniloru e causa tuturoru Unguri
loru din Ardeală prin urmare tre- 
buesce sprijinită și de Ungurii din 
Uniădbra!

Eată der că cestiunea pusă de 
Ungurii clușeni se înfățișeză nu ca 
o cestiune basată în fapte și în îm
prejurări reale, ci ea o cestiune de 
politică militantă a maghiarismului 
violentă îndreptată în contra vieței 
naționale a Româniloru în genere.

Membrii români ai congrega- 
țiunei comitatului Uniădora au în- 
țelesă și au pătrunsă adevărata în
semnătate a pasului, ce-lă propu
neau Ungurii, și de aceea,protestându 
unanimă și cu totă bărbăția în con-

țra lui, au demascată tendințele și 
scopurile dușmănise ale egemoni- 
loră.

„D vdstră —4ise d-lă FranciBcă 
Hbssu-Longină — „cu propunerea, 
ce nl-o presentâți, ne aruncați* mă
nușa. Ei bine, noi o ridicămfl și vă 
asigură, că vomă ave și curagiulu 
a ve spune ceea ce simțimă’"

Și1 le-a și arătată cu totă dem
nitatea; și cu argumente tari și ne- 
răsturnâbile, că ceea ce făcu nu este 
basată pe fapte, căci „agitatori" și 
„agitațiuni", cum le califică legea 
penala, n’au esistatu și nu esistă nici 
în alte părți ale țării, că nici cei 
judecați pănă acum pentru „agita
țiune" nu au fostă judecați în sen
sulu adevărată ală legii, care pre
vede o ațîțare directă la ură în 
contra unei naționalități, ceea ce în 
nici unu casă nu s’a întâmplată. 
Atunci când fruntașii români pe cale 
legală își esprimă convicțiunile loră 
politice și ceră respectarea dreptu- 
riloru poporului, ei nu agiteză, ci se 
folosescă numai de uuu dreptă ce’lâ 
au chiar după legile și constituția 
ungurâscă.

Reiese deră din acesta, că nu
mai tendința de a face politică mi
litantă în contra desvoltării națio
nale a Româniloră, îndemnă pe Un
gurii din Uniădără a se alătura la 
ceta răsboinică a Clușieniloră. D-lă 
Hossu-Longină a documentată acesta 
cu cuvinte^Icouente și a pusă ast- 
felă cestiunea în adevărata ei lu
mină, arătându, că, în locu să vedă 
de administrația comitatului și de 
nevoile lui, conducătorii lui unguri 
umblă să ațîțe răsboiulu pornită în 
contra românismului.

Au mai vorbită la aceeași ces
tiune totă așa de nimerită d-lă pro- 
topopă Vasile Demiană, accentuândă 
anomaliile ce le-au creată legile es
cepționale din Ardelu și pledându 
în contra tendinței nenorocite de a 
restrînge și mai multă drepturile 
constituționale pentru Români. In 
fine a mai cuvântată d-lă Dr. Ale- 
sandru Hossu-Longină și d-lă Ro- 
mulă Crainică, combătândă din alte 
puncte de vedere propunerea comi- 
siunei permanente.

Lupta solidară a membriloru 
români ai representanței comitatense 
n’a putută se împiedece pasuîu fa
tală, căci maioritatea ungurâscă l’a 
încuviințată, der a avută resultatulă 
că a dată pe față miserabilele unel
tiri în contra pacinicei desvoltărl a 
nemului românescă din acesta țeră 
și astfelă au servită cu credință 
causa lui.

Ungurii huniădoreni potă să 
strîge câtă voră voi, că „patria este 
în periculă" și că dieta trebue se 
sară în apărarea ei, căci prin acesta 
nici ună patriotă dreptă și înțeleptă 
nu se va neliniști. Atunci numai, 
când Românii ară rămâne nepăsă
tori față cu acusațiunile, ce li-se 
facă cu tendință atâtă de reută- 
cibsă, ar fi patria într’adevără în 
mare periculă !

1893.

CRONICA POLITICA
— 20 Decemvre.

n-®Syetertes dela 31 Dec. aduce ur- 
mătorea notiță privitorii la regulare» Con- 
gruei: .„După o declarațiă a ministrului de 
culte și instrucțiune publică' și după însăși 
esperiențele corului episcopescă catolică, 
anomalia de ac}I în situația oierului nu se 
mai pote suferi. Decă vremă să facemă, ca 
preoții să-și împlinescă misiunea loră cul
turală, trebue să le asigurămă celă puțină 
esistența, ăr decă corulă episcopescă n’ar 
voi acăsta seriosă, atunci statulă trebue să 
ia afacerea în mânile lui. Insă corulă epis
copescă nu Se retrage dela acăstă problemă, 
căci 6tă, elă apucă ărășl firulă. . Primatele 
a convocată pe 17 Ianuarie 1894 o confe- 
irență la Budapesta, la care, afară de mem
brii corului episcopescă, voră fi de față și 
representanții ordineloră călugărescl și a 
parocbiilqră. Preoțimea subalternă așteptă 
cu mare încordare resultatulă conferenței".

*

în ședința dela 29 Decemvre a dietei 
provinciale boeme, deputatulă Engel a 
făcută, în numele partidei Oehiloră tineri, 
următorea declarațiă: Partida Oehiloră ti
neri nu stă nici într’o legătură cu eveni
mentele clileloră din urmă (alusiune la asa
sinarea lui Mrva), din care causă ea a 
fostă atacată cu vehemență. Atacurile aces- 
•tea nu potă atinge nici partida, nici cons- 
ciența membriloră partidei. Intru câtă noi 
avemă înriurință asupra crescerei tinerimei 
cehe, o și crescemă în iubirea de patriă 
și în tradițiile umanității. Pe când noi ne 
alipimă cu cea mai mare hotărîre la prin
cipiile nostre naționale, pe atunci de altă 
parte nicl-odată în programulă nostru de 
luptă n’a esistată tendința ea să reali- 
sămă independența regatului boemă a- 
fară de legăturile cu Austria. Dușmanii 
mișcării cehe vreu să ne facă nume rău 
prin aceea, că ne atribuescă tendințe cen- 
tri-fugale.

*

Privitoră la tulburările din Sicilia 
o telegramă din Livorno aduce scirea, că 
din Palermo ’i se trimite cfiaarului „Don 
Chiscioteu o telegramă, în care situa- 
țiunea e caracterisată ca fiindă forte 
seriosă. Sunt tăte semnele, că va is- 
bucni o adevărată revoluțiă. Poporația din 
Sicilia nu voiesce să scie nimică de dispo- 
sițiunile guvernului italiană. Deputatulă 
Colajani, care a fostă în Sicilia să stu
dieze starea lucruriloră, dice într’ună ra
portă înaintată guvernului, că situația s’ar 
îmbunătăți, dăcă guvernulă ar disolva au
toritățile comuneloră mici.

*
De .câteva dile, foile ungurescl din 

Budapesta aducă din nou vești despre ne
înțelegeri, ce esistă în cabinetulă We- 
kerle,înurma cărora miniștrii tsâky și Fe- 
jervăry se TOru retrage din cabinetă. Chiar 
oficidsa „Pol. Corr." confirmă acum fai- 
mele colportate de diarele ungurescl. 
Aceeași foiă dice, că și contele Ludovică 
Tisza, ministru ad latere, se va retrage, 
adauge însă, că toți trei miniștrii voră ră
mâne în cabinetă, pănă cândă guvernulă 
va vede oportună a consimți cu aceste 
retrageri.


