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Guvernului si naționalitățile. ■ ■ •
BrașOVU, 20 Septemvre v.

Comisiunea petiționară a dietei 
unguresci a discutată Vineri asupra 
cunoscuteloru petițiunl adresate ca
merei în afacerea respunsuriloru prea 
înalte dela Boroș-Șebișu și Giins.

Cei ce, — p6te în presupunerea 
că guvernulă ungurescu îșl va schim
ba măcaru întru câtva tactica sa de 
pănă acuma în cestiunea naționali- 
tățiloru și va fi ceva mai conciliantă 
în aprețiarea ei, — s’au așteptată 
la vre-o enunciațiune de natura a- 
cesta cu ocasiunea amintitei discu- 
siunl, au trebuită sS fia fârte des- 

amăgițl prin declarațiunile făcute 
din partea ministrului-președinte și 
a ministrului de interne.

Pe noi aceste declarațiunl nu 
ne-au surprinsă, după ce bine amu 
sciută, că guvernulă nu are nici o 
programă a sa propria în cestiunea 
naționalitățiloru, ci programa lui 
este programa șovinismului maghiară, 
ce predomină ac|l, atâtu pe guvernS 
câtă și corpurile legiuitdre.

Ministrulu» președinte Wekerle 
însuși a mărturisită acesta indirectă} 
cțicândă că guvernulă față cu națio»- 
nalitățile se ține de programulă celă 
vechiu, că problemele lui au rămasă 
aceleași și că în privința acesta elă 
(Wekerle) s’a pronunțată în discut 
sulă seu de anulă nou. „Ceea ce am 
4isă atunci — adause ministru-pre- 
ședinte — a și esecutată și esecu- 
teză guvernulă consecuentă, er în 
ce privesce principiile și direcțiunea 
nu pdte fi o deosebire nici între 
partidele maghiare/

Să vedemă acuma ce a decla
rată d lă Wekerle în discursulă său 
dela 1 Ianuarie 1893. „Cestiunea 
naționalitățiloră — c|ise atunci, 
— nu este numai cestiunea unui gu
vernă, a unei partide, ci a tuturoru 
politiciloru maghiari!... problema năstră 
(adecă a tuturoru politicianiloră ma
ghiari, fără deosebire de partidă) 
este ca cu totă energia și hotărîrea 
să stărui mă de a păstra și asigura pen
tru viitorii car ader ulii maghiarii aluna- 
țiunei politice a statului și atu vieții 
publice. Spre ajungerea acestui scopă 
nu vomă întrelăsa nici o ocasiune, 
ca decă ne întelnimă cu tendințe 
contrare, ilegale, să aplicăm deplina ri- 
g6re a legii și decă lucrurile voră de
genera nu vomă întârzia a pune in 
practică noue legi și a lua mesuri estra- 
ordinare afară de cele ce ne stau la 
disposițiune".,.

Așa a grăită ministrulă-preșe- 
dinte la anulă nou și atțl asigură 
repețită, că totă în direcția acesta 
va lucra și că și răspunsurile 

date clerului română dela Boroșă- 
Șebeșă au fostă conduse de aceleași 
idei; asigură mai departe, că „co
rtina niciodată n’a condamnată așa 
de aspru agitațiunile naționalitățiloră 
ca^acuma".

Față cu învinuirea, ce-o facă 
oposiționalii guvernului, că a degra
dată „națiunea maghiară" la rangulă 
de naționalitate, puindu-o în enun- 
ciațiunile dela Boroșă-Șebeșă alături 
cu aceste, Wekerle s’a văcjută con- 
strînsă de astădată a se provoca la 
legi, după cari națiunea politică un- 
gurescă o formtiză ttite naționalită
țile la olaltă și naționalitatea ma
ghiară genetică este pusă alături cu 
celelalte naționalități.

A fostă constrînsu, 4icemu> a 
se provoca la legi, pentru-că în răs
punsurile preaînalte în adevără nu 
s’a făcută amintire de „națiunea ma
ghiară", ci a fostă vorba numai de 
„naționalități" și de pacea și con
cordia între ele. Der, 4i°e Wekerle, 
idea de Btată și-a aflată espresiune 
în acele răspunsuri, detirece s’a ce
rută „necondiționata respectare a 
constituției și a legiloră".

Interpretarea acăsta legală a con
ceptului de „națiune politică" și de 
naționalitate, pe care s’a vă4ută si
lită a-o face ministrulă-președinte 
de astă-dată, ca să scape din strîm- 
tore, vine însă în conflicts cu prin
cipiile și cu direcțiunea politicei ma
ghiare, vine în conflicts chiar cu 
declararea lui Wekerle dela anulă 
nou privitore la „caracterulă ma
ghiară" ală națiunei politice.

E clară, că decă „națiunei poli
tice" i se atribue caracteră ma
ghiară ea se identifică cu națiunea 
maghiară genetică și atunci nu mai 
ptite fi vorba de-o naționalitate ma
ghiară, orl-că decă se urmeză strictă 
în sensulă legiloră, nu mai ptite fi 
vorba de caracterulă maghiară ală 
națiunei politice, în care se cuprindă 
ttite naționalitățile împreună cu cea 
maghiară.

Etă de ce interpretarea minis
trului-președinte a produsă cea mai 
mare indignare în tabăra șovinișta.

N’ar fi cre4utu nimeni la 1867 
— esclamă organulu apponyis.tu — 
că se voră pute afla vre-odată mi
niștri ungurescl, cari se vorbescă de-o 
„naționalitate" maghiară.... Au4l a- 
colo ună guvernă ungurescu se facă 
descoperirea, că Ungaria nu posede 
o națiune, ci numai naționalități! 
Acesta „teoriă periculosă" reduce 
Ungaria la nivelulă provinciiloră din 
Austria, unde nu esistă națiune ci 
numai naționalități, nu este o limbă 
a statului, ci suntă numai limbi ale 
țării....

E interesantă, că s’a pusă ces
tiunea acesta la ordinea 4ilei, chiar 
de cătră d-lă Wekerle și sun temă 
curioși a vede cum îșl va susține 
elă interpretarea legală cu ocasiunea 
discusiunei, ce se va face în dietă 
asupra memorateloră petițiunl.

Ministrulu de interne Hiero- 
nymi. în declarațiunea sa, asupra că
reia vomă mai reveni, s’a silită a 
sprijini pe colegulă său, susțiindă, 
că în enunciațiunile dela Boroșu-Șe- 
bișă s’a întărită numai politica de 
naționalitate a guvernului.

Respunsurile monarchului
în comisinnea petiționară a dietei.

Comisiuuea petiționară a dietei a des- 
bătută în 29 Sept. n. oele două rugărl ale 
clubului oetățeniloră independenți din Bu
dapesta, pe cari le-am publicata și noi în 
numărulă de alaltăieri.

.Raportorulfi comisiunei, deputatulă 
Horvath. Bela, după ce ceti petițiile, disc 
că cuvintele monarchului adresate în Guns 
deputațiunei munioipiiloră suntă spuse în 
generală, ele nu se referesoă la nici o par
tidă, oi la toți aoeia, cari amăgesoă, ori 
facă promisiuni deșerte.

Szentivâny Kâimân crede, că este 
deosebire esențială între cuvintele Majestății 
sale esprimate cu ooasia jubileului de 25 ani 
ală inooronărei sale, oa rege ală Ungariei,

FOILETONUL!? „GAZ TRANS.“

Din dojenele coconea Kaudel 
cătră bărbatulu său.

După Douglas Ierrold.
L

Kaudel a fostă c’ună prietină în birtă.

De bună stimă — tu ai dreptă ! Fru- 
mtisă vieță pentr’ună bărbată însurată, mi
nunată economiă! Și noi femeile, noi ființe 
slabe și sărmane, trebue să le răbdămă ttite 
acestea și nu ni e permisă să cjiocmii niol 
cârcO. De ar soi însă numai jumătate din 
ele ce io sciu, B’ar păcji de sigură a-șl lega 
vieța întregă de ună bărbate.

Femeia să ședă acasă, să se năcăjesoă 
și să lucreze, tir d-lă bărbată să se duoă 
unde-i plaoe, și aoesta în nepriceperea lui 
o găsesoe cu oale. Pănă ce elă ia de-arân- 
dulă ttite câroiumile și berăriile, oântă și 
bea, femeia trebuie să stea aoasă, ca și o 
adevărată rtibă.

Tu nu cânți? Hm, ce soii — tu tăgă- 
duescl, dtir cine te ar vedti și audb soiu, că 
s’ar oonviDge. că tu pretutindenea, în rele, 
mergi în frunte.

De astădl înoependă, vei merge ttită 
noptea prin birturi; te înșeli însă dtică oredl, 
oă eu te voi aștepta, pănă vei veni. Pe 
legea mea, Kaudel, eu nu mă voiu soula 
din patulă oelă caldă, să-ți deschidă ușa 
— și Raveca încă nu se va scula.

Ce? Să lasă ușa deschisă? Numai 
actista mi-ar mai trebui; să mă culoă, să 
dormă, să lasă ușa deschisă, ca să mă 
omtire cineva, ori să-ml jefuiasoă casa.

Pfui, draoe! — puttire de tutună — 
puttirea aoesta uesuferibilă e de ajunsă să 
bage în pămentă pe o muiere de ome
nia și oultă. Tu soii bine, câtă ’ml este 
de neplăoută mirosulă tutunului, ei der 
acesta nu te privesce numai să poți 
fuma.

Tu nu fumezi? Actista este egală, — 
deoă te înscțesel ou aoeia, cari fumtiză, e 
totă atâtă de rău, ba încă mai rău, 
decâtă decă ei fuma însuți. Și înoă 
mi-ar mai plăce actista din urmă, căol 
atunol n’ai aduce aoasă duhtire streină de 
tutună.

N’am auditQ în vitița mea, că ar fi 
avantagiosă, decă ună bărbată umblă prin 

birturi, oăcl aoolo numai de sooietățl rele 
dă, totă omeni cari ’șl țină de ontire a-șl 
traota femeile oa pe soiave și a-șl aduoe 
familia la sapă de lemnă.

Uite numai la prăpăditulă ăsta de bir- 
tașă, la Posăila, unde a ajunsă ? Niciodată 
nu vine aoasă înainte de tirele două. Și 
apoi Dumnezeu să fertiscă în ce stare vine! 
înaintea casei începe a faoe gălăgiă ou 
gardistulă de pe stradă, oa să-i fiă frică 
femeii și să nu cuteze a-i dioe ceva. Omă 
de nimica! — dtir să nu oredl, oă eu voiă 
faoe oum tace biata soțiă a lui Posăilă, nu 
niolodată, ohiar să fi tu oelă mai de trtibă 
omă din lume. De mine te poți certa ou 
gardistulă ună ctisă întregă, ba să te iai 
la păruelă ou elă — mie mi-e egală — pe 
mine nu mă sparii Kaudel, d^u nu.

Tu nu stai nâptea pănă la două âre? 
Acesta nu o poți afirma înainte. Cine se 
însoțesce ou astfelă de tioăloșl, nu ptite 
soi niciodată oe i se ptite întâmpla.

Ai grijă numai; mâne dimintița, tiră 
vei ave durere de oapă, seu mai bina as
tădl dimintița oăol medă nopte, trebue că 
a trecută de multă.

Nu vei avă durere de capi ? Asta o 
grăesoj numai așa în ventă, și nu soii oe 
spunl — eu îți dioă: mâne te va dure oa- 
pulă, să nu-il înohipuiescl însă, oă te voiu 
îngriji și guguli. Ah, Dumnedeule puttirea 
de tutună! — Mă nădușescă.

Sa nu, Kaudel, eu nu voiu fi așa de 
bună, să dormăl Chiar de ași voi n’așl pute, 
oă mă omtiră puttirea de tutună. Eu vădă 
înainte, Kaudel, — mâne o să fii tiră să- 
nătosă — der în pată n’o să-ți beai ca
feaua, asta ți-o spună îndată, dtimna Po
săilă, ptită s’o permită aotista bărbatulâi ei, 
dtir eu nu. Și-ți mai spună să nu trimiți pe 
Raveca după ună heringă, ca să aibă ve- 
oinii ce vorbi: „Kaudel tiră a fostă aseră 
chirchilită!“ Aotista nu e iertată să se în
tâmple din oausa bunului nume ală oopi- 
iloră! La amedl nu oapețl supă, nici oarne 
de vită nu-țl dau mâne, de aoesta te asi
gură pe parola mea.

Nu-ți trebue heringi și supă? Atâtă mai 
bine, nici nu vei oăpăsa. .Ah, Dumnedeule! 
puttirea de tutună!

Decă ar atârna dela mine, fumatulă 
ar trebui să fiă motivă de divorță. Der noi


