
Sedacțuiiea. Ataistrațiiiiiea, 
ji Tipografia:

Brațov,. piața, mare .
Scrisori nefranoate nu ae 

primesc. — Manuscripte nu se 
rotrimot,

INSERATE se primesc la Admi
nistrațiile în Brașov și la ur- 
matdrele Birouri de anunolurl: 

în Viena: Jf. Lukes, Heinrtch 
Schalek. Rudolf Mouse, A. Oppeltks 
Nachfolger; Anton Oppelt'k, J. 
Dann&ocr, în Budapesta: A. V. 
Qoldbergerg, Eckstein Bernat; în 
Bucuresci: Agence Havas, Suc- 
cursaie de Roumanie; în Ham
burg; Karolyt <6 Liebmann.

Prețul Insențluniior: o seria 
garmond pe 6 colânâ 0 cr. și 
30cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese dnpâ 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 8-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

JL. XT "CF L X^riZZu

„gazeta" iese în fifi-care di.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese -uni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoi 2 fl. pe an.

Pentru România si străinălaie;
Pe un an 40 franci, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tăte ofloiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. uoleotori-
Dvflajiimnil pentru Brasov 

administra ti unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe ș^fle 
luni 5 fi., jjfi trei luni 2 fi. 50 nr. 
Cu dusui în casă: Pe un an 
12 fi;, pe 0 luni 6 fi., pe trei lnni 
3 fl. Un esemplar 5 cr- v. a. 
sdu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 171. Brașov, Mercur!, Z (14) August. 1895.

Lela Congresul naționalităților.
(Raport special al „Gaz. Trans.")

Budapesta, 11 August n.
Mult s’au frământat și sbuciumat în 

ei Ungurii dela putere, că ore ce să facă: 
să concedă ori nu Congresul naționalități
lor, convocat pe c'iua de ieri. In cele din 
urmă, stând sub presiunea opiniei publice 
europene în ajunul Conferenței interparla
mentare dela Bruxella, cu care s’a adus în 
legătură întrunirea de ieri, și-au dis: dintre 
două rele, totuși e mai bine s’alegem pe 
cel mai mic: și ori cât de neplăcut ar fi 
pentru noi de-a. încuviința, ca Românii, 
Slovacii și Serbii să se înțelâgă împreună 
asupra unei acțiuni comune contra nostră, 
totuși mai mult rău ni-ar causa, dâcă s’ar 
lăți în lume părerea, că întru adevăr na- 
țienalitățile nu se pot niol decum folosi 
de dreptul de întrunire, pe care Maghiarii 
îl esercitâză în așa mare măsură.

Guvernul, în fine, a aflat un mijloc 
de-a eși din impas (jicend, că permite în
trunirea, dâr nu ca Congres, ci numai ca 
adunare poporală. D-l Perczel șl-a salvat 
astfel consciința față cu șoviniștii estreml 
și „nepgyules“-ul n’avea să mai vateme 
așa de mult orgoliul lor național.

Astfel se întâmpla, că ieri la 2 ore 
s’a putut întruni în totă liniștea Congresul 
în sala „Hotelului Național" din strada 
Vațului.

Ședința a fost deschisă din partea 
convocatorilor Vasilie Mangra, Dr. Gavrila 
și Paul Mudron, fie-care vorbind ’ în limba 
sa proprie.

V. Mangra a d.s, că Românii, Slo
vacii și Sârbii au venit aid în capitala 
țârii, pentru-ca în frățietate să se sfătu- 
âscă asupra oestiunilor, ce ating nu numai 
interesele lor deosebite, ci și interesele pa
triei, care trebue sâ formeze îngrijirea flă
cărui bun cetățân. N’am venit să agităm, 
n’am venit să provocăm (Nu ! nu !); nu vrem 
să gravităm în afară, și dovadă este ohiar 
alegerea locului de oonsfătuire aid în ca
pitala Ungariei. Avem drept să ne intere
săm de sortea nostră și suntem pătrunși 
de iubirea de patriă. Acâstă ne este țînta. 
Vă salut de bineVenire și vă mulțămesc, 
că venind în număr așa de mare ați dove
dit iubire de patriă.

In decursul vorbirei sale, întrebuin
țând cuvântul „Congres", consilierul poli
țienesc Hugo Chudy l’a admoniat să nu se 
mai folosescă de aoest cuvânt, căci este 
numai o adunare poporală.

S’au aclamat apoi ca președinți ai adu
nării: din partea Românilor d-l George 
Pop de Băsesci, din partea Șerbilor Dr. Mihail 
Polit și din partea Slovacilor d-l Paul 
Mudron.

Președinții au ocupat loc în fruntea 
mesei presidiale; la mijloc Dr. Polit, la 
drâpta Pop de Băsesci și la stânga Mu
dron. Apoi au ținut scurte vorbiri de des
chidere, arătând importanța și marele scop 
al întrunirei și urând succes lucrărilor ei. 
(„Să trăâscă" și „Zsivio" sgoinotose).

După acesta s’au ales notarii: Ro
mâni Dr. Stef. Pop și Dr. Stef. Petrovicl: 
Slovaci: Svetozar Hurban-Vajansky și An- 
dreiu Halasa : Sârbi: preotul Javanovicl și 
Dr, Adamovici.

Observ, că Mudron folosind în dis
cursul său cuvintele „representanții națio
nalităților" , representantul guvernului a pro
testat dicând, că cei de față sunt numai 
membrii ai naționalităților, însă nu repre

sentanții acestora, căci nu-i cu nimic do
vedit, că ar fi primit mandat.

Intr’aceea se iscă în sală o mare miș
care și sgomot. S’auairă strigări de : Abzug! 
și afară cu ei! Mai târd 1 am aflat, că 
strigările acestea au fost îndreptate contra 
redactorului „Controlei" din Timișora Bar- 
cianu și a redactorului Jovici dela „Straja", 
(darul fracțiunei radicale sârbescl, care s’a 
rupt de partida „Zastavei". Aceștia au tre
buit să se depărteze.

îndată după acâsta se născu un alt 
sgomot și mai mare. O cetă de Slovaci și 
Sârbi renegați, între cari și vre-o doi Ro
mâni voiau să între în sală, dâr n’aveau 
bilete. Ei au fost respinși de cătră cei trei 
membri ai comitetului pentru susținerea 
ordinei, pentru care aveau să garanteze 
convocatorii.

Când voiau să năvălâscă aceștia în 
sală, unul din funcționarii poliției a stri
gat: „a torontâliakat be kell bocsâtani". 
(Cei din Torontal trebue lăsațl să între.) 
El adecă sciea înainte, că au să vie și 
precum am aflat, au și fost aduși ex officio, 
cu trenul și încă pe clasa întâiu. Poli
țaiul Chudy a cjis, că nu pote lua disposi- 
țiune, ca ei să se depărteze, de ore-ce e 
„nâpgyiilâs". Cu tote acestea a trebuit să 
recedă și cei din Torontal s’au depărtat cu 
mare greu, pentru-ca să mârgă într’o ca
fenea și să-și dreseze un protest contra 
Congresului.

După-ce s’a făcut âră-șl liniște preșe
dinții au propus, și următorea adresă oma
gială cătră Majestatea Sa:

Majestăței Sale ces. și reg. apostolice 
Francisc Iosif 1.

„Românii, Slovacii și Sârbii adunați 
în capitala Ungariei, conduși de credința 
și devotamentul lor strămoșesc, rogă pe 
Majestatea Vostră imperială și regală apos
tolică, scutul și pavăza tuturor poporelor 
Monarchiei, să vă îndurați a primi prea 
grațios espresiunea devotamentului lor 
omagial".

S’a propus apoi alegerea unei comi- 
siunl de 4b membri, pentru a stabili pro
gramul de acțiune comună. Din fiă-care na
ționalitate s’au ales câte 15 membri, și adecă:

Români: Dionisie Vaida, Iuliu Vlădut, 
Vasile Mangra, Dr. George Ilea, Iosif Crișan, 
Dr. Stef. Pop, Dr. Stef. PetrovicI, Dr. 
Gavril Tripon, Dr. Silviu Moldovan, Dr. 
Demetriu Ciuta, Ioan M. Roșu, Dr. George 
Candrea, Mihail Popoviol, Dr. Dumitru 
Pop, Dr. Mangiuca.

• Slovaci: Dr. StefanovicI, Dr. Emil 
Stodola, Dr. VanovicI, Dr. Daxner, Dr. 
Sam. Daxner, Rujian, Veselovsky, Dr. Mat. 
Dula, Dr. Iosef Derer, Dr. Cyrill Horvath, 
Adolf Kallay, Dr. MarkovicI, Zajmus, Dr. 
Ian Slabey, Dr. I. Miuiohi.

Serbi: Dr. MalesevicI, L. Kaosanski, 
Proka MilosevicI, Arsen Pajevicl, Dr. Da- 
vidovicl, VI. Zsupansky, StaDisavlyevicI, Dr. 
Czvejcs George, Dr. Emil Gavrila, Petor 
PopadicI, B. MilosevicI, I. Maluseviol, Va- 
sicl Acsim, StojkovicI, Z., Dr. Iliu Brauer.

*
După alegerea comisiunei, s’a sus

pendat ședința, pănă-șl va termina lucră
rile. Membrii congresului au rămas cea mai 
mare parte în sală. Era interesant să pri- 
vescî la trăsurile deosebite ale fețelor, la 
Slovacii bălani, cari se puteau bine dis
tinge de fețele marcate ale Românilor și 
Sârbilor.

Sus pe o estradă, ridicată pentru mu- 
sică, se afla masa coriștilor. Erau aici re- 

presentate cjiarele ndstre române „Gazeta 
Transilvaniei", „Tribuna" și „Dreptatea", 
cea dintâiu prin proprietarul ei d-l Dr. A. 
Mureșianu, cele din urmă prin redactorii 
lor Bogdan Duică și Dr. G. Candrea. Au 
avut raportori tote foile ungurescl din Bu
dapesta, preoum și biroul telegrafic inter
național. Presa slavă a avut asemenea mai 
mulțl representanțl. Pressa din România a 
fost representată prin d-nii: G. Bursan 
(„Voința Națională"), G. Sion („Românul"), 
lonescu („Gazeta Poporului"), Dioghenide 
(„Voința Craiovei"). Presa italiană a fost 
representată prin d-l Roberto Fava, âr d-l 
G. Moroianu a fost raportor pentru foile 
francese. Pressa germană prin d-l Eigel 
(„Deutsche Zeitung" și „Deutsches Volks- 
blatt" din Viena). A fost și fostul deputat 
al Sașilor, d-l Steinacker, ca raportor a câ- 
târ-va foi din Germania.

*
Comisiunea de 45, care s’a fost re

tras la 3 ore într’o odaiă laterală, după o 
consultare de trei cvarturl de oră, a rea
părut pe la 3 ore și 45 de minute în sală, 
unde așteptau membrii Congresului.

Ședința se redeschise. Președinții Dr. 
Polit, Pop de Băsesci și Mudron anunțară 
în tote trei limbile, că comisiunea s’a unit 
asupra unui proiect de program și a ales 
ca raportori pe domnii Dr. Stefan Pop 
(Român), Dr. Miloș StefanovicI (Slovac) și 
Dr. Czvcics George (Sârb). (Să trăiască! 
Zsivio!)

întâiu vorbesce raportorul sârb Czveics 
și recomandă proiectul de program spre 
primire.

Notarul sârb Adamovici cetesce apoi 
proiectul de program*).

*) Observ aici, că punctul I. al programului 
(a se vede numărul de erl al „Gazetei Transilva
niei") s’a adus în ședința comisiunei la propunerea 
unui Serb liberal (partida lui Polit). Foile ungu
rescl au publicat numai proiectul presentat co
misiunei fără de punctul prim.

La un punct, unde se amintesce „Un
garia și Transilvania", notarul Adamovici 
a fost întrerupt de representantul guver
nului.

Hugo Chudy, consilier polițienesc: 
Pardon, trebue să vă întrerup. Acolo se 
dice „Ungaria și Transilvania" cu tote oă 
dreptul public unguresc cunosce numai un 
„Magyarorszag". (Reprobări).

Dr. Stefan Pop'. Acolo, în program, 
se vorbesce de „Ungaria și Transilvania" 
numai în înțeles mai strîns.

Cu acestă lămurire s’a mulțămit re
presentantul guvernului.

A urmat apoi raportorul român: Dr. 
Stefan Pop, care dise cam aceste: Oficiul 
meu, și distingător și greu, avea să-l în- 
deplinâscă acel preot....... (urmâză câte-va
cuvinte de laudă pentru d-nul Mangra) 
Lui i-se cuvenea să vă spună cu graiu viu 
de ce v’am adunat aici. Pare că privirile 
vostre mă absolvă de deobligământul de a 
accentua, că venirea vostră a fost o ne
cesitate, că este ora supremă, ora a 12-a, 
când poporele: Românii, Sârbii și Slovacii 
întind mâna ca frații pentru înaintarea pa
triei, pentru înălțarea tronului (să trăâscă) 
și pentru apărarea drepturilor lor. Nu agi
tatorii, nu turburătorii ordinei au venit 
aici, ci cei îngrijiți de sortea lor și de sor
tea patriei. Am venit aici din tote colțu
rile patriei ca s’arătăm ce voim. Dorim să 
fim ascultați de contrarii noștri și să-i pro
vocăm să stea cu noi de vorbă, pentru ca 
în acestă țâră să se restabilâscă pacea, li

niștea și buna înțelegere. (Trăâscă! sgo 
motose). In centrul țării ne-am adunat ca 
să spunem, cari sunt suferințele nostre și 
ce trebue să se facă pentru delăturarea 
lor... Ați suferit destul și nu voiu mai des
crie aceste suferințe.... numai una vă spun, 
că programul acesta este resultatul unei 
munci adencl. Nu venim cu lucruri impro- 
visate, nu venim cu frase. Voim să scie și 
străinătatea, să scie și frații noștri ma
ghiari ce ne dore, să nu dică, că gravităm 
în afară. (Aplause, să trăâscă!)

Raportorul cetesce apoi proiectul de 
program în limba română.

Ca cel din urmă raportor a vorbit 
Dr. Miloș Ștefanovicl, țînând o vorbire mai 
lungă și substanțială.

S a dat cetire apoi programului în 
limba slovacă.

*
Aici—în parentesă —voiesc să ob- 

servez că, după informația ce o am, când 
s’a retras comisiunea de 45- să delibereze, 
consiliarul polițienesc Chudy a dis cătră 
președintele Pop de Băsesci, că proiectul, 
ce se va presenta de comisiune, numai așa 
va permite să se cetâscă, decă i-se va da 
mai înainte lui să-1 censureze.

Comisia însă a aflat de bine să nu 
facă pe voiă representantului guvernului 
și d-l Chudy ârășl s’a mai gândit și s’a 
mulțămit a censura programul în decur
sul cetirei lui, când s’a lovit de cuvântul 
„Transilvania".

*

La program, în desbaterea generală, 
au vorbit numai doi inși, mai întâiu cunos
cutul patriot slovac Svetozar Hurban-Va- 
jansky și apoi încă un Sârb.

Pop de Băsesci: Onorată adunare! S’a 
cet t program..1 de acțiune comună. Prin 
aplausele d vostră i-ațl dat sancțiunea (Așa 
este!) In programul aoesta al comisiunei 
D-vostră se dice de repețite-orl: „Alianța 
Românilor, Slovacilor și Sârbilor enunță 
etc." Representantul guvernului însă nu 
consimte cu acâstă espresiune și stăruesce 
ca în loc de „alianță" să se dică: „Mem
brii națiunei române, slovace, sârbescl adu
nați enunță etc. etc." Nu ne recunosce 
cuvântul de „alianță"... și cere să facem 
acâstă schimbare.

După acâstă comunicare președinții 
pun la vot programul, care se primesce cu 
unanimitate între aplause și strigări de 
„Să trăiască" și „Zsivio" !

Pop de Băsesci: Programul este dâr 
primit de D-vostră. Acum vă întreb, dâcă 
primiți și aditamentul cu privire la elimi
narea cuvântului „alianță?" (Strigări: Pri
mim!) Enunț dâr, |că și aditamentul este 
primit.

Dr. Mih. Polit, întorcându-se spre es
trada, unde se aflau cjiariștii, a mulțumit în 
limba francesă representanților pressei 
străine pentru sprijinul moral ce-1 dau cau- 
sei drepte a naționalităților asuprite.

După-ce comunică acesta în limba 
română și slovacă Pop de Băsesci și Mu
dron, Dr. Polit se mai ridică odată și cu câte
va cuvinte amintesce pe aceia, cari sufer în 
închisorile dela Seghedin și Vaț pentru 
causa națiunei lor. Cuvintele și - le-a ales 
cu multă precauțiune, pe care o caracteri- 
sâză foia guvernului dicând, că a vorbit 
„cu un respect de lege diplomatic".

După acesta s’a întâmplat un inci
dent interesant și caracteristic. In logea 
diariștilor se afla și cunoscutul Jancsd Be- 



Pag 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 171—1895

nedek. După-ce Polit a salutat pressa în 
limba francesă, d 1 Jancso era fbrte agitat 
și se vedea, căjse pregătesoe la ceva. Irifine 
a pășit în fața estradei și cerând cuvântul 
a vorbit în numele pressei maghiare. Mai 
întâiu a vorbit moderat și ou vorbe mai 
dulci, eeea-ce a produs bun efect în aucp- 
torl, cari de câte-va ori l’au și aprobat. 
De-odatăînsă a dat’o pe corda șovinistioă, 
4icend, că nisuințele manifestate de acostă 
adunare pbte să oontribue la îmbucătățirea 
patriei maghiare. Atunci s’a iscat sgomot 
mare, strigări de: Patria acâsta nu e nu
mai maghiară! Abzug! Să nu mai vor- 
bâscă !—și nici nu l’au mai lăsat să vor- 
bâscă.

Dr. Polit, între aplausele generale 
a deolarat, oă el n’a voit să provoce des- 
batere, ci șl-a făout numai o datoriă de 
recunoscință, și niol n’a salutat presa ma
ghiară, ci numai pressa străină.

Jancso văcfend, oă nu mai e înoătrău 
și că trebue să se retragă, a mulțămit pen
tru deslușirea dată și a întins mâna lui 
Polit.

Cu acâsta incidentul s’a terminat spre 
marea mulțămire a raportorilor guverna
mentali, cari se buourau de nesucoesul lui 
Jancso Benedek.

Vă alătur aici ouvântar a aoestuia, 
precum și răspunsul d-lui Polit dat în limba 
maghiară, după însămnănle stenografice 
ale clarului „Nemzet4.

După aoest incident, d-1 Pop de Bă- 
sesd a cerut, ca să se redea în românesce 
oeea ce a 4is d-1 Polit cu privire la întem- 
nițații români. Gustav Augustini a tălmă
cit apoi vorbele lui Polit mai întâiu ro
mânesce și apoi slovăcesoe.

Chudy, representantul guvernului, a 
găsit, oă Augustini n’a redat cuvintele lui 
Polit așa oum le-a cjis, Ș1 că tălmăcirea 
lui conține o preamărire a oelor oondam- 
națl, ceea-oe Dr. Polit n’a făcut.

Dr. Polit: Eu am 4>3, că respectez 
legea, dâr după-ce fliua de ac|I trebue să 
fiă Qiua concordiei, doresc, ca acea neînțe
legere să dispară și respectivii să pbtă servi 
ârășl patriei și să nu fiă întemnițați! aces
teia. Eu dâră m'am esprimat fbrte ooreot.

Hugo Chudy: Da, însă cu totul alta 
este oeea-oe s’a 4'3 românesce.

Acum se citiră o mică parte din marea 
mulțime de telegrame, ce au sosit în tbte 
trei limbile, și din tbte părțile.

In fine, președinții au închis aduna-ea 
mulțămind celor ce au luat parte, și în 
special biuroului. Președintele român Pop 
de Băsescl 4ise între altele, că întrunirea 
de față a pus basa pentru o înțelegere oo- 
mună. Densul, oare de mulțl ani a stăruit 
în direcțiunea acâsta, privesce la aoest mo
ment ou satisfacere, oăol dragostea și în
țelegerea între cele trei națiuni s’a pe
cetluit.

Părintele Berinde din Seini a adus 
apoi mulțămite presidiului 4i°end, că legea 
de naționalitate dela 1868 este o datoriă 
față ou naționalitățile, pe oare guvernul nu 
și-a plătit’o. Aouma s’a făout primul pas 
în oomun, pentru a pretinde plata ei. Spe- 
râză, că aoest pas va avă suooes și că după 
ce vom soote capitalul, ne vom soooti apoi 
mai târ4iu și ou interesele. De aceea salută 
pe conducătorii adunării.

La încheiere, era tocmai la 6 ore, a 
răsunat de-odată în sală puternic cântarea: 
„Hej Slovane4, care s’a repetat între stri
gări de „Jivio4, dup’aceea s’a intonat și 
un „Deștâptă-te Române4 din partea Ro
mânilor, âr cei de față s’au depărtat în 
tbtă liniștea.

CRONICA POLITICA.
— 1 (13) August.

In 18 1. o. se va pune în Berlin pe
tra fundamentală la monumental națio
nal pentru împeratul Wilhelm. La acâstă 
sărbare este invitat și prințul Bismarck, și 
programul oficial îl pune în șirul acelora, 
oarl au să dea loviturile cu oiooanul, ime
diat după membrii caselor princiare dom- 
nitore, și înainte de actualul cancelar. Nu 
este însă sigur pănă acum, ore va lua său 
nu va lua parte Bismarck la acele cere
monii.

înainte cu oâte-va cpl® 30 vorbi a prin 
4iare, oă ministerul provisoriu austriac va 
avâ să aștârnă Reiohsrath-ului și bugetul 
pentru 1896. Față cu aoestea „Neue Freie 
Presse*  anunță ca sigur, că cabinetul pro- 
visor îșl va da dimisia la începutul lunei 
Octomvre și imediat atunci se va forma 
ministeriul definitiv. Viitor ministru-preșe- 
dinte austriao, oum se orede, are să fiă 
oontele Badeni.

*
Locuitorii slavi ai orașului Esseg, ca

pitala Slavoniei, înverșunați, oă guvernul 
ungar sistase anii treouțl representațiunl 
teatrale slave, acuma au arangiat la rândul 
lor demonstrațiuni oontra representațiuni- 
lor actorilor maghiari, pe cari guvernul 
ungar îi trimisese acolo, oa să lățescă „cul- 
tur maghiară11. Deja în prima 41 6e re_ 
presentațiune a trupei maghiare s’au înce
put demonstrațiunile, oarl a doua și a treia 
4i se oontinuară, pănă în fine fu provo
cată miliția să întrevină. Demonstranții 
n’au fost numai studențl său alțl omeni 
tineri, ci chiar burghesimea luă parte ac
tivă la demonstrări și produse prin asta 
un oomplet fiasc pentru trupa maghiară. 
Spre supărarea Maghiarilor a mai urmat și 
aceea, că consiliul oomunal al orașului 
Esseg, în urma demonstrațiunilor antima- 
ghiare, a intercjis trupei maghiare de-a mai 
da representațiunl teatrale. Directorul tea
trului a depeșat 4Lrului „Magyar Hirlap4 
spunând, că 40 aotorl maghiari prin asta 
au rămas fără pâne, și rugând să întrevină 
la ministrul de interne, piarul „Agramer 
Tagblatt*  asorie acestor incidente o însăm- 
nătate simptomatică, 4i00nd, că politioiami 
maghiari ar pută în fine să înțelegă, că 
lucrurile nu pot fi duse pănă la estrem 
față ou naționalitățile, și sunt momente, 
în cari simțământul național al acestora 
trebue să se revolte.

Pressa și Congresul.
„Budapesti Hirlap4, revenind în 

numerul seu dela 12 August asupra 
Congresului naționalităților, cjice în
tre altele:

„Așa-deră rămân pasivișțl, însă numai 
față de parlament, căci pe tote celelalte 
terene au primit activitatea. Și în ce stă 
aoestă aotivitate? In aceea, ca pe terenul 
oomitatens, orășenesc și comunal, partida 
să se nisuâscă a cuprinde teren, și pe basa 
legei de naționalitate să formeze comune 
și municipii de naționalitate, ou limbă ofi
cială slovaoă, valahă, ori sârbesoă. Ase
menea, în cadrul autonomiei bisericesol și 
școlare, să validitezo politica de naționali
tate, oeea-oe vor încerca mai de aprbpe la 
oele o seniorate luterane slovace. Mai de
parte, acțiunea vor face-o cu mai mare 
energiă pe teren social prin folosirea drep
tului de asociare și de. întrunire. Vor să 
agiteze înafară și înăuntru pe calea pressei. 
Vor agita pentru revisuirea legilor biseri- 
oesol politice. Gravaminele și-le vor duoe 
înaintea regelui prin un Memorand. Vor 
ține Congrese de naționalitate, ca acum. 
Și oeea-oe doră este mai însămnat, „pro
blema comitetului va fi eseoutarea organi- 
sărei disciplinate11, seu organisarea de oo- 
mitete ale partidei în oomune și orașe, oarl 
să fiă în strînsă legătură ou comitetul cen
tral și să funoționeze cu disciplină.

„Aoâsta nu este un bagatel, și aici nu 
folosesoe nimic politica de struț, aiol nu 
pbte ajuta, decât o politică națională ma
ghiară înțelâptă contra lucrării de submi
nare. Trebue luat posițiă ou legea, drep
tatea, bunăvoința și tăria... Nu este iertat 
să mai faoem greșeli. Cu siluire nejustă nu
mai strioa se pbte. Prin răsboiu religionar 
între confesiuni, stat și biserici numai pe 
uoi ne sfășiăm în buoățl. Nu este permis 
a-ue certa cu toți pentru idei predilecte 
de drept publio, oăol nu suntem atât de 
tari, ca să putem învinge și Austria și 
Croația, și Curtea, și armata și pe națio
nalități, c’un cuvânt pe toți. Trebue să sus
ținem libertatea, fiind-că acesta unesce di
feritele clase, religii și rasse. Să nu oăutăm 
însă libertatea în instituțiunea comitatensă, 
oare a devenit mijloo de forță a guver
nului și armă de sfredelire a naționalită

ților. Etă, prin autonomia comitatensă vor 
să nimioescă unitatea statului național ma
ghiar și să întroduoă, în looul parlamen
tului central, pe oaro-1 negă, federalismul 
de naționalitate organisat după comitate. 
Dâcă acâsta li-ar succede, atunol și dualis
mul l’ar doborî curând4...

„Nene Freie Presse*  publică un 
prim-articol asupra congresului na
ționalităților, care s’a întrunit Sâm
bătă la Budapesta; clarul vienez con
chide, vorbind de cestiunea națio
nalităților din Ungaria, în modul ur
mător :

„Pentru Unguri mișoarea națională 
este un avertisment, Inoeroarea eâtor-va 
4iare de oposițiă de a nega esistența unei 
ce8tiuni a naționalităților, e o încercare oo- 
pilăresoă. A fost o greșelă gravă a regimului 
Tisza, că a fost de aceeași părere și ignora 
cu desăvârșire mișcarea națională.

„Există, de sigur, numerose plângeri, 
mai cu sâmă looale, a oăror dreptate nu se 
pote contesta, sâu nu se pbte contesta cu 
totul. Când acâsta se întâmplă în regiuni 
loouite de Români, Sârbi și Slovaci, ele 
devin ușor plângeri naționale, și creăză un mi
lieu, in care agitatorii naționali au jocul ușor.

„A interveni aoi ou minte inteligentă 
și mână îndemânateoă,a îndrepta relele, ar 
fi datoria unei administratiunl cuminți, pre- 
vă4âtore și consciente de scopul ei. Și de 
aceea nu esistă astăcțl pentru Ungaria, după 
introducerea reformelor liberale, altă da
toriă mai importantă și mai urgentă, decât re
forma administrațiunei, trecerea administrației 
în mâna statului.

„Contele Apponyi nu a păcătuit nici 
odată mai grav față ou patria sa, decât 
atunci, când a împiedecat reforma admi
nistrației. Niol în Ungaria cestiunea națio
nalităților nu pbte fi cu totul distrusă; dâr 
pbte fi micșorată și condusă printr’o admi
nistrația puternică, oonscientă, oare apără 
drepturile statului contra unor atacuri ile
gale, dâr zădărnioesce în aoelașl timp, prin 
satisfacerea dorințelor legitime, opera agi
tatorilor.

„Dorim pentru binele Ungariei, ca ea 
să găsâsoă în curând pe bărbatul de stat, 
care să indepUnăscă reforma administrației 
din astfel de puncte de vedere11!

Politikf din Praga scrie sub tit
lul „Jjiua celor asupriți11 următorele:

După-ce domnii maghiari dela putere 
nu au outezat a opri simplaminte congre
sul naționalităților nemaghiare și a 1 zădăr
nici prin șioane polițiane, acum fiarele 
maghiare îneârcă în modul cel mai nedemn 
a detrage și a nega tbtă însămnătatea con
sultărilor. In punctul acesta ele tbte se 
unesc, fiă de orl-oe fraoțiune, așa oficiosul 
„Pester Lloyd*  ca și apponyistul „Bud. Ta- 
geblatt*,  ca și 4iarul stătător afară de par
tide „Neues Pest. Journal*  și oa și Szapâ- 
ryanul „Hazânli*.  Mai mult îi supără pe 
Maghiari faptul, că are să se creeze un 
4iar de însemnătate, valoros, oare să re
presents în feța lumei programul oomun, 
statorit în congres, preoum și lupta co
mună a naționalităților oontra Maghiarilor. 
Se tem Maghiarii de hotărîrile finale ale 
congresului, âr toți amioii adevărului și ai 
dreptății așteptă ou siguranță împlinirea și 
realisarea aoestora.

Conferența interparlamentară.
Astă4l, 13 August n., se deschide |în 

Bruxella, capitala Belgiei, conferența in
terparlamentară. Ungurii au făcut mari 
pregătiri pentru acâstă conferență, dându-șl 
tote silințele, ca ei să âsă „învingători11. 
Dbră niol-odată, oa aoum, politioianii ma
ghiari n’au fost mai îngrijațl de sorții „is- 
bândei11 lor, și de aceea și-au trimis la 
Bruxella „capacitățile11 cele mai „distinse4, 
oa acolo să validiteze „ideea de stat ma
ghiar4 contra mișoării de libertate și in
dependență din sînul națiunilor nemaghiare.

Adi mâne se va vedâ resultatul stă
ruințelor maghiare în a seduce opinia eu- 
ropână ou privire la raporturile naționale 
desolate de pe globul unguresc.

Constatăm inse și pănă atunci, că 
Ungurii încep a-se ameți ei pe ei, răspân

dind în lume scirl de felul oeled ce-o pu 
blicăm mai jos. Soirile acestea au aerul 
de-a prevesti o „sigură învingere4 a Un
gurilor la BruxellB.

Dâr să nu anticipăm nici o părere, 
ci să vedem, ce li-se vestesce foilor ungu- 
rescl dela Bruxella. O telegramă ou data 
de 11 August, publioată de tbte foile un- 
gurescl, spune următorele :

„Deputății maghiari: Apponyi, Veszter, 
Pazmandy și Jokai, au ținut o conferență, 
sub presidenția celui din urmă, la care a 
luat parte și generalul Titrr. Ei au hotărît, 
oa în comisiunea pregătitbre a Congresului 
să trimită pe Apponyi și Pazmandy; cel 
din urmă va ținâ în numele Maghiarilor o 
vorbire de salutare, âr Apponyi va răspunde 
Românilor, pe oând Jokai va invita Con
gresul pentru anul viitor la Budapesta.

„Punctul de vedere maghiar este, că 
cestiunea naționalităților nu se ține de Con
gres ; representanții maghiari sunt gata, oa 
după Congres oestiunea naționalităților să 
se pună obiect de liberă discusiune, însă 
oficial ea nu aparține Congresului.

„Urechiă umblă pe la membrii din 
străinătate ai Congresului, însă cu tbte 
acestea triumful intereselor maghiare este 
asigurat (??) Congresul se va ține in 1896 la 
Budapesta.

„In 17 1. o. Maghiarii îșl vor face 
onorurile la regina Belgiei, fiica palati
nului Iosif.

„Deputațiunea adunării poporale a 
naționalităților din Budapesta sosesoe aiol 
mâne, și va înainta un Memorand conferenței 
interparlamentare. Tote foile de aiol scriu 
despre Congresul naționalităților, luând 
posițiă contra nostră*  (a Maghiarilor).

Punctul acesta este cel mai nemân- 
găitor preludiu al „triumfului4 intereselor 
maghiare.

g.jCrescere și cultură**.
11.

Dreptul de esistență al unei națiuni 
nu stă, „decât în ougetare, în puterea de 
tnunoă a spiritului4. Numai in două feluri 
un popor ar putâ scăpa de pericolul: 
de-a fi outropit din partea dușmanilor: &) 
sâu cu puterea armelor, ou forța, și atunci 
trebue să fi mai puternic ca dușmanul și 
să ai arme de metal (acest fel însă este 
totuși forte problematic, âr la noi necu- 
getabil), sâu b) ou puterea culturii, când 
trebue să o aibl superibră, în tot cașul 
cel puțin egal celeia a dușmanului.

Dâr noi ce avem ? 1
Vrei să te cultivi, apelezi la Germani 

sâu FrancesI, în cașul cel mai rău chiar 
la popore, pe cari în privința oivilisației 
le oredem inferiors nouă. Nu ne mai să- 
turăm a spune, că suntem viță de un mare 
popor, oe a domnit lumea întrâgă; noi 
pigmeii!! „întunecat e însă al nostru duh 
atunci, când tbtă temelia pe spiță răzimăm4 
(Ant. Cantimir).

„Să presupunem4 — 4i°e soriitorul 
polones Okonski — „că în locul Boemiei 
s’ar găsi un stat iroohes de o miiă de ori 
mai puternic și dispunând de o armată 
enormă, dâr fără arte, industriă, instituțiunl 
sociale mai desvoltate; într’un cuvânt, un 
stat, oare s’ar afla pe același picior de ci- 
vilisațiă, oa tribul american amintit. Am 
putâ spune, oă un asemenea stat esistă t— 
Negreșit, că ar esistă, cât timp armata ar 
fi în stare să oorotâsoă independența aces
tei masse fără spirit civilisator, dâr îndată 
oe vecinilor le-ar fi ou putință să ridioe o 
armată mai puternică și să supună turma 
aoâsta de omeni, esistența ei, ca societate, 
ca națiune, va trebui să înceteze imediat, 
căci n’ar ave alte mijloce spre a-șl susținâ 
o esistență deosebită4.

Munca națională trebue să o îndrep
tăm deci în direoțiunea gândirei și a des- 
voltărei gustului pentru sciințe, cât da 
mult, dâcă voim să ajungem la nisce re- 
sultate mai sigure. „Să nu uităm, că în
dată ce silințele civilisatore ale Ungurilor 
ar covârși prea tare pe ale nostre, din fru- 
mbsele ținuturi ale Transilvaniei, Ungariei 
și Bănatului, și simpatiile Europei pentru 
suferințele nostre vor dispărâ în chip fatal 
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și vor treoe pe partea dușmanilor noștri. 
Afară de aoâsta, puterea nostră de apărare 
în luptele pentru desnaționalisare va slăbi 
și ea“. — „Națiunele nouă,—Z* ce eminentul 
filosof și economist Duhring — trebue să-și 
caute nouă impulsiunl inteleotuale în pro
pria lor ființă. Cu cât o națiune va fi mai 
în stare a-șl orea legături sooiale mai bune, 
cu atât va pută să-și prepare spiritul, ce 
trebue să formeze baea aoestor legături. 
Factorii celor mai nimerite forme de auto- 
educațiune a spiritului trebue să se cu
prindă în însa-șl ființa națiunei; e trâba 
cugetărei oonsoiente și a caracterului să-și 
dea sâmă de acești factorî“.

*) Scire oficiâsă ungurescă.

„Un lucru ârășl, a cărui importanță 
nu trebue să ne scape, este, că indepen
dența politică n’asigură nicl-odată pentru 
veoiă o societate, întru cât privesoe rela- 
țiunile ei esteriore. S'au văcjut perind state, 
dâr istoria omenirei a înregistrat fârte rar 
națiuni, oarl să-și fi pierdut esistența ca 
atare. Harta politioă se sohimbă din an în 
an; pentru a avă loo însă o schimbare în 
harta etnologioă, se cer seooll, pentru-că cea 
d’întâi este croită cu sabia, său trasă de 
noroc, pe când cea din urmă este resulta- 
tul civilisației, a munoei și a luptelor spi
ritului național“.

Avem deci lipsă de munoă spirituală 
și națională, de răspândirea culturei cât 
mai întinsă în tâte direcțiunile și în tâte 
clasele poporului nostru.

» * «
Și acuma, așa în trăcăt, a-șl voi să 

arăt câte-va pilde, oum se lucrăză în alte 
țări, nu în cele mari, ci în (eri »»îcI, la na
țiuni mai puțin numărose, ca a nâstră.

Spre pildă să aruncăm privirea în Is
landa, o insulă ou vr’o 70 mii locuitori Trei 
poeți vestiți, unul la mijlocul sutei aces
teia (Ionas Hallgrimsson), alțl doi moderni 
(Hannes Hafstein și Einar Hjărleifsson, 
1859), precum și Thorsteinsson, dela 1874 
prof, de limba latină și grecăsoă la gim- 
nasiul din capitala Islandei (Reykjavik), 
au produs în țăra lor o revoluțiune oultu- 
rală de oea mai mare însămnătate. Cest 
din urmă, pe lângă lucrări originale, a mai 
tradus din literaturile străine o mulțime de 
opere însămnate, precum din Shakespeare, 
■Goethe, Schiller, Byron, Burns ș. a.—Fru
mos se esprimă el în câte-va rânduri puse 
sub portretul, ce ornăză cartea lui din 
urmă „Ljâdmaeli“: „Și noi urîm orl-oe 
oprimare, ori dăcă se apără ou vorba, 
ori ou săbii de oțel, fiind-că spiritul este 
liber“.

Finnlanda, o țărișoră cu 2 milione lo
cuitori, supusă Rusiei, dăr care a soiut să-și 
mai păstreze puțină independență, lucrâză 
într’un mod atât de admirabil, înoât ne 
pote, nu numai nouă Românilor, oi și ce
lor mai culte națiuni, servi de esemplu. 
Intr’o luorare publicată la sfîrșitul anului 
espirat, numită: „Finnlanda in suta a 19-a, 
odată de soriitorl și artiști finlandesl" (Hel
singfors 1894, Costă 36 mărci) se oglio- 
deză munca și oaraoterul acestui brav po
por. Este o luorare grandiâsă acâstă carte, 
care ne pune în uimire. Ni-se presentă în 
acestă luorare, uriașă și artistic lucrată din 
tote punctele de vedere, soiritul cel înalt 
,scientific și artistic și un tesaur bogat în 
iubirea de patriă. Totul este într’o ordine 

>și eseoutare modernă și ireproșabilă. Și dâcă 
Fiunlandesii ar fi și din punct de vedere 
politic liberi, independenți și domni peste 
ei înși-șl, ar trebui să-i invidiăm pentru 
■bogatele lor daruri spirituale și morale, oe 
posed, pentru frescheța, veselia și hărnicia 
dor cea voinioă, precum și pentru oaracte- 
•tuI lor. Mergeți aoolo, Românilor, vedeți 
■cum lucrâză acest mic popor nordic, oum 
el viețuesce și îșl ordonâză munca sa în 

’fantasiă și realitate, în idealism și în viâța 
cjilnioă...

Dela Congres.
— Incidentul-Jancso Benedek —

Drept curiositate reproducem după 
„Remset*  discursul pe care l’a ținut Jane.so 
Benedek, ca răspuns d-lui Dr. Polit, care 
a mulțămit representanților pressei stră
ină pentru interesul, oe-1 portă causei 
naționalităților. înainte de-a reproduce 

■ după numita foiă discursul din cestiune 

observăm, că d-1 Jancso a voit să provooe 
o discusiune, ceea-ce însă nu i-a succes, de- 
orece d-1 Dr. Polit a sciut să-i taie pofta 
în mod fârte nimerit. Discursul, ce și-l pu
blică d-1 Janoso Benedek prin foile ungu- 
rescl și pe care noi îl reproducem după 
„Nemzet- ar fi următorul:

Prea Stimați Domni! Președintele 
adunării, d-1 Dr. Polit, a binevoit a face 
amintire în vorbirea sa despre pressă; a 
accentuat raportul în care stă pressa față 
de adunarea presentă. Dați-ml voiă d-lor, 
ca eu în numele colegilor mei, cari în pri
mul rând representă.pressa maghiară, dâr 
și în numele acelora, cari representă pressa 
străină, să mulțămesc pentru acestă atențiune 
președintelui adunării și tot-odată să esprim, 
că și cu acestă ocasiune pressa maghiară, 
îndată-ce aici în Budapesta s’a răspândit 
soirea despre adunarea naționalităților, îșl 
va ține de datoriă, ca cu cea mai mare 
obiectivitate (Aprobări sgomotose) și cu 
cea mai mare iubire de dreptate (Repețite 
strigări de „să trăâsoă) va raporta publi
cului maghiar despre ceea-ce s’a întâmplat 
în acâstă adunare.

Noi ne aflăm într’o posițiă nespus de 
grea, fiind-că acâstă adunare a decurs în 
diferite limbi, pe cari noi, durere, nu le 
posedăm în de ajuns; ne vom da însă si
lința, ca să tălmăcim cele petrecute aici 
cu deplină obiectivitate. Noi, d-lor, nu 
privim în d-vâstră pe dușman, ci numai 
pe adversar de luptă. (Vii aprobări). Insă 
lupta nu pote să aibă alt sfîrșit, decât fe
ricirea patriei nâstre. (Vii 8probărl). Se 
pote întâmpla, ce-i drept, oă în numele 
luptei depășim hotarul, acolo, unde se în
cepe durerea, însă ne servesce spre sal
vare împrejurarea, că e grea și apăsătore 
datoria, ce ne stă pe umeri. Nici nu vă 
considerăm pe D-Vostră ca pe inimicii 
națiunei maghiare, ai patriei maghiare; 
suntem convinși, că pe D-Vâstră vă con
duce cea mai bună intențiune. (Vii apro
bări). Dăr dați-ml voiă, ca eu să accen
tuez punctul nostru de vedere separat ma
ghiar, fiind-că la acesta eu nu pot renunța 
pe câtă vreme mă numesc Maghiar. Noi 
nu acceptăm punctul de vedere al d-vostră, 
ne vom lupta contra lui, cu arme cinstite 
(O voce: der cu arme cinstite), pănă când 
ne va succede a realisa deplina concordia. 
(Vii aprobări). Lupta acâsta va avă jertfe 
de amândouă părțile, der, domnii mei, nouă 
nu ne este iertat a uita, că jertfele aces
tea se aduc pentru un scop comun, în in
teresul patriei maghiare (Strigări: Nu „pa
triă maghiară!“ Trăâscă patria!) Sunt con
vins, că D-vostră voițl cu toții, ca statul 
acesta, ca atare, să-și împlinâscă misiunea 
în Europa și să-și achite datoria, ce i-a 
dat’o istoria milenară (Sgomot); suntem 
convinși, că cea mai bună intențiă a D-vos
tră este a lucra cu noi împreună în inte
resul unității și asistenței patriei maghiare 
(Adevărat, așa este!) Domnii mei, căile sunt 
divergente, dăr în cele din urmă ele se 
vor întâlni. Dăcă pe calea acâsta une-orî 
venim în situații contrare, ne vom lupta 
unii cu alții, noi ne vom împlini datoria; 
noi, (jiarișfii maghiari, ne vom lupta con
tra d-vostră, der vom respecta în d-vostră, 
chiar și între împrejurările cele mai rele, 
pe adversarul cinstit și serios (Aprobări). 
Și, dăcă, domnii mei, convingerea nostră 
ne va șopti, că calea pe care mergeți 
D-Vostri*  duce la sfâșierea și nimicirea sta
tului maghiar (Mare sgomot. Intrerumperl: 
Nicl-odată! Abzug!) Sousați-mă, eu vor
besc condiționat (O voce- Patria tuturora 
este acâsta, nu numai a Maghiarilor) și 
nici că ași fi vorbit, dâcă nu m’ar fi silit 
la acâsta o gravă datoriă. M’a silit împre
jurarea, că președintele adunării s’a pro
vocat la pressă; eu în tote împrejurările 
sunt dator a-ml spune părerea, a descrie 
punctul de vedere, ce-1 am. Eu cred, că 
Ziaristica și opinia publică maghiară, stând 
pe un punct de vedere hotărît, va fi si
lită a purta lupte lungi în acâstă cestiune. 
(Mișcare, sgomot. Strigări de: Jos!), dăr 
lupta acâsta, domnii mei (Sgomot prelun
git. întreruperi furtunos-" : A fost destul 
acum ! Jos ! Abzug !) Mă rog de nițică pa- 
ciință, void fi scurt (Sgomot prelungit).

Dr. Polit (Cătră vorbitor): Când am 
adus mulțămită pressei, n’am intenționat 

a provoca discuție (Vii și lungi aprobări). 
Am mulțămit numai prin câte-va cuvinte, 
și încă acelor d-nl, cart au venit din depăr
tare (Aprobări vii). De alt-mintrelea am 
ascultat fârte bucuros pe d-1 vorbitor, i-am 
primit cu bucurie cuvintele, ce le-a spus 
referitor la concordiă, la viitorul și uni
tatea statului...

Jancso Benedek: Stimați domni! (Mare 
sgomot) Mulțămesc... (Cuvintele lui nu se 
mai pot aucji). ’Ml iau perinisiune a cere 
mâna d-lui președinte, ca să-i mulțămesc 
(întinde mâna lui Polit) Mulțămesc frumos! 
(Strigări de „să trăâscă“ ! Sgomot)...

SCÎRILE DILEI.!
1 (13) August.

Aniversarea anulni 1870 în Francia. 
In 11 1. c. s’a desvălit în Remiremont sta
tua celor căcjuțl în luptele dela 1870 — 71. 
A asistat și ministrul de culte franoes Poiu- 
oare. Deputatul Meline ținu o vorbire în
suflețită. După el luâ cuvântul însu-șl mi
nistrul Poincare, cjioend, oă astfel de cere
monii dovedesc, că Franoia îșl aduoe 
aminte cu o pietate nestrămutată de jalea 
cea sântă, și scie onora atât vitejia, oât și 
nefericirea.

— o—
Superare patriotică. Este vorba de 

un tablou al lui Ludovio Kossuth dispărut 
din casina micei comune Kokova din comi
tatul Gomor. Foile maghiare spun, că acest 
luoru a causat mare indignare în cercurile 
patriotice de pe acolo și că cu tâtă silința 
gendarmeriei, nu s’a dat înoă de urma făp
tuitorului. Dâcă Maghiarii se indignâză așa 
de mult pentru dispariția unui tablou, ce 
vom 4i°e noi Românii, când ni-se oonfiscă 
banii pentru monumentul lui Iancu ?

—o—
Houvedi bătuți. „Kolozsvâr“ spune, 

oă o sângerosă bătaiă s’a întâmplat între 
nisce loouitorl din Clușiul nou și trei hon- 
vecjl. Bătaia s’a sfîrșit cu învingerea desă
vârșită a honvezilor, cari au fost isbițl rău 
cu sape și lopețl, așa încât au rămas lăți 
pământului.

— o —
0 hoțiă vechiă. Pote, oă cetitorii 

Ziarului nostru îșl vor aduce aminte de is
toria furtului postai comis încă la 5 Ia
nuarie 1884 în Budapesta, furt de un pă
trar de milioD. Vestea aoestei dibăcii ho- 
țescl surprinse la timpul său totă lumea și 
toți se descăroau pe polițiștii din Budapesta 
învinuindu-i în fel și formă, de-oreoe nu 
pot descoperi pe făptuitor. Furtul acesta 
se amintea sub numele: Furtul postkistli-lui. 
De atunci și pănă în Ziua de aZl s’au fă
cut ceroetări și arestări, dâr fără suoces. 
Abia acum după 11 ani s’a dat de urma 
adevăraților făptuitori în personele unui 
hotelier, fost servitor de postă și marinar, 
cu numele Csombor Imre, și un proprietar de 
pe insula „Selve“, nu departe de Zara, nu
mit Supisich Jozsef. Acești doi „feciori de 
bani gata“ au pus mâna pe postkistli și-au 
păstrat oonținutul cu grijă, ba ce-i mai mult, 
încă l’au înmulțit. Unul Csombor se făcuse 
hotelier bogat în Budapesta, celalalt 
proprietar respectat și membru în con
siliul orașului Zara. După multe opintiri 
însă detectivii, oarl țineau bine în ochi pe 
sus numiții domni, pe cari aveau de mult 
suspițiune, acum iau prins. Perchisiția 
a dat de urma banilor, suma origi
nală de 248,000, oât conținea „pos/AfsM“. 
Numiții indiviZi au mărturisit mai târZiu 
faptul și modul furtului învechit, âr aouma 
șed la umbră pănă li-se va aduoe o sen
tință, oare nu va fi chiar mole.

Vifor mare a fost în 6 1. o. în ținutul 
Devei, care a ținut mai mult de o âră, 
descoperind case și șuri. Mult a suferit 
casa comitatului din Deva.

—o—
Catastrofă pe apă. O telegramă din 

Brest aduoe soirea, că o naiă francesă a 
luat pe bordul său 41 de passageri de pe 
vaporul „Miranda1, care s’a cufundat, dm 
causa negurei, lângă Quessant.

—o—
Concerte. Musica orășenâscă va da 

Miercuri în 14 o. un conoert în restaura- 

țiunea Erdâlyi. Inoeputul la 7 */ 2 ore. In
trarea 30 or. Tot aoea musioă va da Joi 
în 15 o. un conoert în grădina „Otelului 
oentral Nr. 1“. începutul la 8 bre. Intrarea 
30 or.

Sciri telegrafice.
Bruxela*),  13 August 1895. Co- 

misiunea conferenței interparlamen
tare hotărî erî, prin votare secretă 
cu 14 contra 5 voturi, ca conferența 
din anul viitor se se țină în Budapesta. 
Propunerea o făcu Pâzmăndy. Contra 
lui vorbiră Urechiă și Poenaru. Mar- 
chisul Pandolfi se alătură la aceștia 
în numele Italiei. Apponyi combătu 
acusațiunile Românilor. Cu Românii 
votară numai Elveția, Danemarca și Ita
lia. Românii îșl vor reînoi astăc|I 
atacurile înaintea plenului. După 
votare Românii se depărtară. Pan
dolfi promise a merge la conferența 
dela Pesta. Primirea unanimă a pro- 
punerei maghiare în plen e asigu
rată.

Sofia, 13 August, Principele Fer
dinand a sosit asâră. La gară a fost 
primit de miniștri, corpul diploma
tic, mult popor și de trupele garni- 
sbnei. A lipsit numai metropolitul Cle
mente. Drumul pănă la palat a fost 
un adevărat triumf.

țDela conferența interparlamentară.
Dela corespondentul nostru din Bru- 

xella primim următârea telegramă:

Bruxella, 13 August. „Indepen
dența belgică“ publică un articol fa
vorabil Congresului naționalităților. 
In secțiuni nu s’a admis Budapesta ca 
loc de întrunire a viitorei Conferențe 
interparlamentare.

Dela băi.
Tușnad, 8 August n. 1895.

Tușnadul, afară de frumsețile, cu oarl 
l’a înZestrat natura, și afară de aerul să
nătos și plăcut, oe-1 dau pădurile de brad, 
de cari e înoungiurat, nu are nimio, ce ar 
putâ încânta mulțimea de ospețl, cari vin 
aid, oa să oheltuâsoă banii soumpl pentru 
distracții, pe cari însă de loo nu le pot afla 
aiol.

Dâr despre tâte aoestea vă voiu scrie 
cu altă ooasiune. De astă-dată voiu să vă 
raportez despre balul român, care s’a aran- 
giat din partea tinerimei române MerourI 
în 7 August n. o.

De când s’a început sesonul aoestor 
băi, âspeții români, oarl am putâ cfice, că 
se află în msjoritate, nu au avut nici o 
distraoțiă. Adevărat, că în tote Zilele cântă 
o musioă țigănâsoă, dâr aoâsta amusâză 
numai publicul maghiar, âr pe Români nici 
de cum, căci oântările unguresol nu pot 
amusa pe Român. Ospeții maghiari au dat 
și mai multe petreceri, la oarl putea să 
partioipe ori și cine, Românii însă în tot- 
dâuna s’au absținut, din simpla causă, că 
ei nu pot să-și petrâcă la un loo ou aoeia, 
oarl au jurat peirea lor.

împrejurările aoestea au născut în 
inima âspeților români de aiol dorința, ca 
să se întrunâscă și ei măoar odată la un 
loo, pentru-oa ast-fel, între frați, să petrâoă 
un oeas fără năcaz. Dorința acâsta s’a și 
realisat, mulțămită unor tineri, oarl în timp 
forte sourt au luat tâte măsurile de lipsă 
pentru arangiarea balului din 7 Aug. Am 
văZut la aoest bal familii alese din diferite 
părți ale României, Transilvaniei și Băna
tului. Ospeții români și-au petreout până 
după meZul nopții în cea mai armonioă 
veseliă. De sine se înțelege, că din pro
grama jocurilor a fost eschis „Csărdâșul-, 
âr anunțul de pe tabla nâgră, prin care se 
vestia publicului arangiarea balului, a fost re- 
daotat numai în limba română, oeea ce a pro
dus mult sânge rău la șoviniștii maghiari, dâr 
peste supărarea lor am trecut ușor și n’am 
f. st dispuși a imita cu nici un preț pe
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frații noștri dela Gherla, a căror „curtuasiă" 
slugarnică a scandalisat pe cetitorii ro
mâni de-aicl.

Ar fi pote necomplet raportul meu, 
decă nu a-șl aminti și pe unii dintre cei 
ce au participat la acâstă petrecere. Din
tre domni am observat pe : Dr. A. Isao, 
adv, în Clușiu. Dr. Nestor Opreau adv. în 
St.-Miciănșul-Mare. Lupan, căpitan în ar
mata română, Boanta comerciant mare în 
Brăila; N. Cosgaria căpitan pens. în Făgă
raș; S. Damian, proprietar în Orăștie; Tra
ian Mihaiu student, lancolov student (Bră
ila), Goga, directorul scolei oomerciale din 
Craiova, Nicolae Ionesou stud. în drepturi 
din Iaz, Gregeanu, N. Lupăcesou stud. în 
Brăila, Tomescu, intendent la ministeriul 
de finanțe din Bucuresol. etc. Er din cu
nuna frumâsă de domne și domnișore am 
cunoscut pe d-rele : Hortensia Mihaiu 
(Batiz), Luoreția Greoeanu (Craiova), Orescu 
(Bucuresol), Lucia Popescu (Brăila), Petrino 
(Bucuresol), Antina Rusăneseu (Bucuresol), 
Elisa Delogan (Slatina), Haritina Rusăneseu- 
(Bucuresol), Iosefina EliașI (Bucuresol) Ian- 
colov (Galați). Dintre dâmne: A. Gogu 
soția d-lui deputat Gogu Stefănesou din 
(Craiova), Triandafil, Mardan, Marinescu 
(Brăila) Dreosler (Slatina), Dona (Bucuresol), 
Kalerghi (Bucuresol), Valeria Bârsan, Mari
nescu (Făgăraș), Vîlcu (Brăila), Dimitriu 
(Caracal), Isao (Clușiu), Rusăneseu (Bucu- 
rescl), Rahotă (Giurgiu), Mihaiu (Batiz), 
Grecianu (Craiova), Tomoșoiu (Brăila), Pau
lina Tomescu (Bucuresol), Rița T, Stă- 
nescu (Slatina).

Am cjis, că petrecerea a durat pănă 

după miecjul nopții și pote că ar fi durat 
și pănă diminâța, deoă o societate de Un
guri nu ne-ar fi conturbat. Ne putendu-ne 
însă petreoe în săra aceea, am decis să 
continuăm petrecerea în <j>ua următore prin 
arangiarea unei escursiunl în partea de 
dincolo a Oltului, ceea ce s’a și făcut. Ne
am petrecut cum soie numai Românul să-și 
petreoă, oând se află în sinul unei adevă
rate sooietățl românesol.

Florin

DIVERSE.
O superstiția a marinarilor. Marina

rii au o superstițiune, care în unele împre
jurări e forte primejdiosă pentru noii că
sătoriți. Marinarii cred, că un vapor, care 
are pe bordul său tineri, cari îșl fao voja- 
giul de nuntă, trebue să fiă apucat de fur
tună. Intr’o c}' un mare vapor american, 
având pe bordul său vre-o 300 de pasa
geri, a plecat din New Jork spre Liver
pool. Intre pasageri se afla și un diplomat 
engles, care călătorea cu tînăra sa soțiă, 
o americană bogată. Cele dintâiiî 2 tjile de 
călătoria au fost liniștite și senine. In diua 
a treia pilotul află, că pe bord îșl fao vo- 
iagiul de nuntă nisce soți tineri. Vestea se 
răspândi, ca fulgerul, în tot vaporul și nu 
numai marinarii, dâr și bieții fochiștl (chi
nezi) fură cuprinși de o groză teribilă. Toți 
proroceau o mare nenorocire. In 4,ua a 
șesea a isbucnit în adevăr o furtună. Ma
rinarii și-au adus aminte de noii căsătoriți, 
și unul dintre ei propuse, ca tinerii soți 
să fiă aruncați în valuri. Din fericire, căpi

tanul prinse de veste, duse pe tineri în 
cabina sa, îi înouiâ acolo și puse de pază 
patru omeni de ai săi credincioși. Intr’acees 
pe bord isbuonise deja revolta unei părți 
din marinari. Căpitanul cu alțl matrozi au 
făcut us de arme și numai așa au putut 
să potolescă pe cei fesculafl. Cinci dintre 
ei au fost legați în lanțuri și ținuți astfel 
pănă când vaporul ajunse la Liverpool, 
fără ca furtuna să-i fi adus vre-o strică
ciune...

Literatură.
A apărut Nr. 7 (Din vieța poporului) 

al Bibliotecii de populari sare, editura Balian 
și Ignat Samitca, Craiova. De astă-dată avem 
o traducere de trei nuvele ale celui mai 
original scriitor polonez, Alex. Swiento- 
chowski, traduse de d-1 I. Hussar. Tendin
țele autorului erau de-a pune Polonia în 
legătură cu Europa apusană și de a răs
pândi cultura internațională. Autorul este 
un scriitor variat și a scris și drame. Ca 
nuvelist e original și realist, și e firesc să 
fie așa pe dată ce e în filosofie positivistă 
realismul lui Swientoehowski e curat și 
tendința națională, care se vede la basa 
lui, e întrebuințată tocmai pentru a scote 
la ivelă urmările triste ale luptei nenorocite 
dintre naționalități. Recomandăm cu plă
cere cetitorilor noștri procurarea acestui 
interesant număr din Biblioteca de popu
larisare.

Cursul la bursa din Viena.
Din 12 August 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.10

Renta de cordne ung. 4% • • • 99.80
[tnpr. căii. fer. ung. în aur 4y2% • 124.60 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 102.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.10
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.70 
Renta de hârtie austr.........................100.95
Renta de argint austr...................101 —
Renta de aur austr..............................123.25
LosurI din 1860   155.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1054.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 488.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 399.30
NapoleondorI........................................ 9.62 */2
Mărci imperiale germane . . < 59.35
London vista....................121.50
Paris vista................... 48.10
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.45
Note italiene.................. 45.80

Cursul pieței Brasov.
Din 13 August 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.58 Vând. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vând. 9.56
Napoleon-d’ori Cump, 9.60 Vând. 9.62
Galbeni Cump. 5.64 Vând. 5.68
Mărci germane Cump. 59— Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 129— Vând. ——
Lire turcesol Cump. 10.82 Vând. ——
Soris. fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Proprietar: Dr, Aurel Mure^iaiiw. 
Redactor responsabil: Gregoriu Hftaîor.

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

I Trenfl. 
român 
expr.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Mai 1^35
-............  i — i ——

Budapesta — Predeal (4 !i i r i s îi — Tu
Tren 

de 
persân.

10 -
8.30

11.31
2—
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8 34
8.49
9.06

10.14
10.32
10.59
11 07
11.31
11.48
12.25
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.47
4.09
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-'

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8 05
1 55
3.56

9.07
9.37

10.37

11.4C
11.55

1 —
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

8.05
5.45
9.27

11 53
1.48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40
9.08

10.40
11.25
11.54
12.04
12.34

1—
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25
11-
12.26

1 1T ~629
8 30 11.25

i

Tren 
accel.

4.17
4.50

Tren 
de 

persân.

Y
808. \

P1

Y
80B- [ Cluși5 55

6.11
6.27
7.27
7.50

3—
5.45
2.29

12.05

pl.

Brașov .

Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de sus 
Aiud

Timiș
Predeal
Bucuresol

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3.26

12.26
12.58' 
115Î
1.34
2.09i
2 13
3.01
3 31
9.30j

Trenu 
de

Trenu
mixtu persdn.

2.25
3 14
5.07
5.40
7.19

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny. 
Oradea-mare
Mezo Telegd 
Rev . .
Bratoa .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârbău

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorod 
Agoștonfalva 
Apața . 
Feldidra

5.40
4.52
2.55
2—
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.08
7.01
6— 
5 11

1.551 55
7.25| 7—
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9 30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

Tren 
român 
expr.

~ ’ I

7.20
1.50

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

Trenu 
_ de 
.. persân.

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cucerdea — Oțorheiu — Regh.-săsesc.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân

I

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

8.59
9.40

11.11

Cucerdea . .
Ludoșd. . .

pT'j • •

sos. Regh.-săs..
însemnate în stânga stațiunilor

pl. sos.

I p).
I sos.

. pl.

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele 
însemneză dreie de nopte.

sunt a se

5.25
4.48
4.23
3—
2.00
2—
1.51
1.23

12.54

10.26
9.39
9.12
5.35

Trenu. 
de 

persân.

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49

ceti

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6—
5.11

i

Trenu
mixtu

a
trenu 

de 
persân.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.
1MO âHU'l

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

7 33
7.53

11—
11.20

4—
4-20

Ghiriș 
Turda

10 30
10.10

3.30
3.10

10.19
10.39

5.10
4.50

9.12
8.52

Copșa-micâ, — Sihiiu -- Avrigu — Făgărasu
trenâ 

de 
persân.

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu'

trenu 
de 

persân

tren ii 
de 

persân.

pl. Copșa r
Ocna

T ) Sibiin

Avrig 
sos. Făgăraș

nică . sos.
• •

I pi.
■ ’ l sos.
• •
■ • pl- 1

9.34

8.11
7.44

7.28

6.02

2.20

3.57
4.19

4 36

11.34

1.03
1.25

1.46

7.10

8.59
9.15

6.20

5.12
4.49

12.35

11.01
10.36

8.33

6.546.16

8.42
3.31

6.08 3.28 4.05

Careii-mari — Zelău

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

Simeria....................
Cerna.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

Brasov— Zeruești
trenu 
mixtu

trenii 
mixtu

trenii 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenxi 
mixtu

8.35
10.28

4.55 9.15
10.35

BrașoT ........................
Zerneștî.........................

7.36
6.06

1.29
12.05

8.31
7.206.36

VS u r c ș - u d t» * - Bistrița

9.10
1.01
455

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagn-Budatelică . . .
Bistrița........................

6.464— 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

Arad — Timișora

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5. Aradu ........................
Vinga.........................
Timișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
6.14
7.39

trenu 
mixtu

ti enu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

Sighișora—Odorheiu-secuesc
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu1.18

12.32
10.35 
10^

8:251

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-niari . 
Zeiău . .

o.

9.06
4.20

7—
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


