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Inului Nr. 30.
Înnorate mai primescă In Vîena 
IL X.osss, Haawurtein & Vogler (Oița 
.tfaas), H. Schatek, Alois Hirndtl, 
Ihikss, A. Oppelik, J. Danneberg; în 
Budapesta: A. 7. Goldberger, Eck
stein Bernat: în Frankfurt: &. X.
Băute ; în Humburp: 2. Sistncr, 

I*retulu inserțiumloru.: o neriâ 
•ptfmond pe o eolĂnă 8 er. și 
to or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifa și Învoială.
Reclame po pagina a IH-a o 

seria 10 or. v. a. s6u 30 bani.

„Gazeta" cae In flft-car»<|i 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fl., pe șăee luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumineoă 2 fi. pe ană. 

Pentru România și strălnătata: 
Pe unu ană 40 franoțpe șise 
luni 20 fr.jpe trei luni 10 fr. 
N-rit de Duminecii 8 franol.

Se prenumără la tdte ofioiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. oolootorl.

ADonamentulii pentru Brasovu; 
a adminiatrațiuno, piața mare, 
TSrguia Inului Nr. 80 etaglulâ 
I.: pe unu anii 10 fl., pe șiee 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu duoulu In casă: Pe unti anii 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplard 5 or. v. u. 
sâu IE bani. Atâta abonamen
tele o&tu și inserțiunile suntu 

a ae plăti înainte.

Nr. 214. Brașovt, Luni-Mar^i, 28 Septemvre (10 Octomvre) 1893.

Nou abonamente
la

Cu 1 Octomvre t.MD3 st. v.
«e deschide nou a b o n a. meniu, 
la care invităm ti pe toți amicii și 
sprijinitorii fotei ndstre.

Pretulu abonamentuKuss
Pentru Austro-Ungaria:

pe nr.-j. azi-iă.................................. 12 £L
pe șese ltxxii ....... S fl.
pe trei lxuni ................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe irn-a. an-Cu...................... 40 franci
pe șese ltxxii ..... 20 „
pe trei ltxxxi ..... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
pe unu and......................................... 2 fi.
pe șese luni ..................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu................................ 8 franci
pe șese luni........................... 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
,,Gazetei Transilvaniei1*.

--- - - ------- — - -. ■ --

CestiuBiea nationaflitătifioru■ «
în dieta ungurescă.

Precum amfi prevec|ntu, s’a în- 
cinsu în dieta ungurescă, din inci- 
dentuh'i respunsunlorO preaînalte dela 
Boroș-Sebiș, o discusiune mare asu
pra cestiunei naționalitățiloru și în 
specială asupra cestiunei române.

Se’ațelege de sine, că ceea ce 
s’a vorbită și se va mai vorbi în 
camera ungurescă despre naționali
tăți și despre politica, ce voiesce sS 
o urmărescă guvernulu față cu ele 
în viitorO, ne intereseză în așa mă
sură, încâtu ne-amu decisă a publica 
în totă estensiunea loră desbaterile 
din dietă privitore la acestă cestiune.

A făcută enunciațiuni forte im
portante ministrulă-președinte We- 
kerle și ministrulă de interne Hie- 
ronymi despre politica și intențiu- 
nile guvernului față cu naționalită
țile. Ministrulă Hieronymi s’a ocupată 
în deosebi multă cu Românii, des- 
fășurândă ună programă completă 
privitoru la resolvarea cestiunei ro
mâne.

Idea conducetbre, care formeză 
firulă roșu ală enunciăriloru miniș- 
triloră, este că massa cea mare a 
poporului română, „care e inteli
gentă, muncitoră, blândă și ușoră 
de guvernatătrebuie scăsă de sub 
înrîurința agitatoriloru și de aceea 
aceștia trebuiescă se fiă combătuți 
cu tătă asprimea legii.

Pentru ajungerea acestui scopă 
ministrulă Hieronymi propune trei 
remedii capitale: întâiu să i se dea 
ocasiune inteligenții române de a-și 
câștiga aici pânea, ca să nu fiă si
lită a trece în România pentru a-și 
asigura esistența; alu doilea să se 
îmbunătățescă starea materială a 
preoțimei române și a învețătoriloru, 
nisuindă ca să fiăcrescuți în spiritu 

patriotică și se devină „apostoli ai 
ideei de stată maghiară4'; ală treilea 
să se îmbunătățescă administrația 
în ținuturile locuite de naționalități, 
pentru-că nimică nu mână pe po- 
poru mai ușoră în brațele agitatori
loru, ca decă plângerile lui nu în- 
tîmpină dreptate și lecuire grabnică 
la autorități.

Ministrulă pretinde mai departe 
dela societatea maghiară, ca să-și 
eserceze „influința ei contopitdre", 
devenindu mai puțină esclusivă ca 
pănă acuma.

In fine condamnă d-lă Hiero
nymi programulu nostru națională 
dela 1881 în totalitatea sa <4icen<li5, 
că cu cei, cari stau pe basa lui, nu 
se voră putea întelui nici-odată, căci 
ei, Ungurii, stau pe o basă cu totul.ă 
alta; ei ceru recunbscerea necondi
ționată a ideei de stată maghiară.

Intrega pressă ungurescă, fără 
deosebire de partidă, face elogiurl 
d-lui Hieronymi pentru discursulă- 
programă, ce l’a rostită.

Noi nu ne putemă pronunța 
asupra acestui însemnată discursă, 
pănă ce nu-lă vomă pute comunica 
în întregulă său cetitoriloru noștri 
și ne mărginimă pentru acțî a lăsa 
se urmeze raportulă despre desbate
rile dietei:

*
In ședința de Joi a dietei unguresol 

s’a începutd faimosa desbatere în afacerea 
râspunsuriloră preaînalte dela Boroș-Sebișă 
și Guns.

Cetindu-se mai întâiu petiția clubului 
oentralO ală independeuțiloră din Budapesta, 
în afacerea răspunsului dela Boroș-Sebișă, 
raportorolă Bela Horvâth, după ce cetesoe 
textulâ răspunsurilor!! preaînalte ofitră Epis
copului Pavela și Mețianu, 4’oe: n® torte 
greu a conohide din aceste cuvinte ale re
gelui, oi aid ar pute fi vorba de o enunoia- 
țiune anticonstituțională. Cum-că Maiestatea 
Sa a coudamnatii demonstrațiunile de stradă, 
nu trebue motivată, căci toți suntemă de 
părere, că aoestă manifestațiuue de stradă 
e periculdsă.“ După ce ddr nu este niol ună 
motivă obiectivă, oare ar justifica cererea 
de a trage la răspundere pe guvernă pen
tru acele răspunsuri, raportorulă propune 
de a depune petiția din vorbă, după des • 
batere, în archiva dietei.

Nioolae Bartha: Mai ’nainte d-lă ra
portori a oetită acele răspunsuri, pe cari 
le-a dată Maiestatea Sa în Boroș-Sebișă 
deputațiuniloră clerului greco-catolioă și 
greoo-orientală. Mă rețină așa-deră dela re
petarea acestora. In amândouă răspunsurile 
se țîntesee lămurită la acele agitațiuni, oarl 
se manifestă în timpulă din urmă, în modă 
neîufrânată : în biserioile române, în so
cietatea română și mai alesă în pressa ro
mână. Răspunsulil regescă face ună bine
voitori apelă, în interesulă soutirei păcii 
dintre naționalități. Așa-deră ascuțișulă cu
noscutei agitațiuni române, ataculă și ca- 
lumnia acesteia, nu este îndreptată oontra 
vre-unei naționalități, ei directă contra na- 
țiunei maghiare. Dâcă răspunsulă regescă, 
țîntindă la aoeste agitațiuni, totuși doresce 
a accentua numai pacea dintre naționali
tăți, atunci răspun8ulă regesoă degradeză 
națiunea maghiară la naționalitate.

Tote păturile națiunei maghiare iau ou 
durere ounosciuță despre acesta, și e no- 
ro'.ă, că în tenâreu constituției nostre, gu- 

vernulă este datoră ou răspunsă pentru 
cuvintele și faptele Oordnei, oăcl altfelă 
fiindă, s’ar sgudui acea alipire sinceră și 
cinstită, oare o nutresoe fiă-care Maghiară 
față de coronă, și acâsta nu numai diu fi
delitate obligătdre, oi și pentru oonvingorea 
neolfitinată, oă tocmai așa Ungaria are lipsă 
de dinastia Habsburodoă, preoum dinastia 
Habsburgică are lipsă de noi. (Așa! așa! 
în stânga). Deoă dâră în vorbirea mea se 
cupriude aousațiune, acâsta privesoe esclu- 
sivă pe guvernă.

Insămnătatea și ponderositatea espre- 
siunei vătămătdre, după credința mea, nu
mai așa se pdte judeca, decă vomă lua pu
țină la esaminare natura cestiunei române. 
(S’aucfimă ! S’aucjimQ !) Niol una dintre oes- 
tiuuile politice nu este a cărei înțelegere 
și tratare, să fiă așa de grea, ca oestiunea 
de naționalitate, fiind-oă aid trebue să ne 
tragemă sâmă cu alipirea oătră limba ma
ternă, cu tradițiunile trecutului, ou credința 
în viitoră și ou puterea iubirei de rassă. 
Așa deră trebue să arunoămă în cumpănă 
astfelă de factori, cari răsară din lumea 
spirituală a poporului, așa dâră cari torte 
cu greu să potă măsura ou cumpănă jude
cății sănătose. In oestiunea acâsta se con- 
gloroereză o întrâgă mulțime de seutimente, 
de doriuțe și de suferințe, și o îuouroă, 
fiind-că atragă în ea momente justițiare, 
administrative, de guvernare și economioe. 
Der decă vomă separa de fondulă cestiunei 
tote elementele, cari nu se țină de ea, 
atunci vedemă, că oestiunea română se 
ivesce îu patria uostră, ca o aparițiune so
cială și politică.

S’a întâmplată, On. dietă, ceea ce 
n’ară fi fostă iertată să se întâmple pe 
lângă o guvernare și eduoațiune Jnțeieptă, 
că adeoă în cei din urmă trei-cjeol de ani, 
s’a formată înaintea oohiloră noștri o so
cietate română. Sub soutulă guverneloră și 
ală legiloră, ei (Românii) și-au creată vieță 
biserioesoă, șoolsstică, eoonomică, culturală 
deosebită. Pe tote ramurile activității pu
blice ei au apăsată oaraoterulă de rassă: 
bală românesoă, kulturegylet românesoă, 
maială românesoă, reuniune de cântări ro
mânesoă, institută de bani românesoă, is- 
tonă românesoă.

Ooiomauă Thaly: Și colori românescl 
pe stindarde.

Nioolae Bartha: Colori românescl; și 
într’aoesiea ei oompută ou mare băgare de 
sâmă, oă în organismulă statului maghiară, 
câți funoționarl româul suntă aplicați, și îu 
armată câți ofițeri româul servescă ? In 
acestă ieolare de raBsă, ei nu mai țiuă 
sâma, decâtă de aoele ramifioații ale vieții 
publioe maghiare, cari sa potă aduce în 
imediată atingere cu rassa loră ; însă ei nu 
iau absolută nici o ounosciuță despre soi- 
ința, arta, desvoltarea literaturei maghiare 
(Așa e! Așa e! în stânga estremă), oi ei 
între ei nutrescă în sufletele loră cea mai 
desfrânată ură față de totă ce e maghiară 
țAșa e! Așa e! în stânga estremă). Pen
tru a îuțelege gradulă aoestei nra voiu 
aduce o singură faptă înaintea On. diete, 
care s’a publioată de ourândă și intr’ofoiă 
de <fi. In comuna Săcalulă de Oâmpiă din 
comit. Turda-Arieșă a murită nevasta unui 
Maghiară, ca numele Vas Kâroly. Femeia 
de origine era Română, dâr pe lângă băr- 
batulă ei s’a maghiarisată; ea însă și-a 
păstrată religia gr. or. Bărbatulă așa-deră, 
voi să-și îmormenteze femeia după ritulă 
gr. orient. După-ce cosciugulă a fostă as
tupată, bărbatulă voi să pună crucea pe 

mormentă, eând preotulă gr. or. observă, 
că insoripția de pe cruoe este maghiară. 
Elă, îutr’ună modă necuviinciosă unui oreș- 
tină, a isbuonită în amenințări și a oprită 
hotărîtă de-a se pune în cimiterulă valahă 
o cruce ou insoripțiă maghiară. Bărbatulă 
maghiară a făoută repețite încercări, să li- 
niștescă pe preotă, der nu i-a suooesă. A- 
tuncl elă a reoursă la fisolgăbirăulă, caro 
numai ca forța braohială a putută liniști 
pe preotă și a pune crucea. Ei așadâră no 
urgsoă și dincolo și dinodoe de mormâută. 
(Adevărată! Așa o! în stânga). Ei n’au cu 
noi nici măoară ună singură sentimentă 
oomună; alta este suferința loră, alte bu- 
ouriile și alta credința în viitoră (Adevă
rată ! Așa e! în stânga.) Astfelă e în păr
țile ardelene societatea română: ou astfelă 
de ooncepte, ca astfelă de isolare. Șt eu 
vădă în acâsta o aparițiune torte îugriji- 
tore, p-ntru-că dela societatea împărțită în 
teritorii de rassă — decă noi nu vomă fi treji
— pănă la dărimarea unității politice a 
patriei ndstre, este numai ună pasă. Și po- 
litioesoe ei nici n’au altă soopă, decâtă de- 
rîmarea acestei unități. In nisuința acesta 
a loră le stă în cale oordna maghiară — 
ei, dâr ei mergă la impăratulă austriacă 
(Mișcare în stânga estremă); le stă îu cale 
legislativa maghiară —ei, der ei nu se în- 
fățișeza aici, oi mergă înaintea forului opi- 
niunei publice europene ; îu calea loră stă 
îatregă organismulă guvernării maghiare
— ei, dâr ei oalumniâză peste măsură tdtă 
ramificația aoestei guvernări, așa că d. e. 
în „Replica14, oe s’a răspândită prin multe 
mii de mâni, să susține despre justiția ma
ghiară, oă jucjii maghiari, cu ocasia ooma- 
sațiuniloră, iau cu c|eoile și sutele jugherele 
de pămentă dela țărauii români și-lă dau 
nobililoră maghiari scăpătațl (Mișoare în 
stânga estremă) Să mai adaugemă la acâsta, 
că ei îșl faoă oerourl eleotorale în ținutu
rile române, faoă alegeri sistematice și adu- 
nându-se în Sibiiu, se presantă oa o dietă 
cu organismă regulată, aducă hotărîrl po
litice, pe cari le reounoscă de obligators 
(Adevărată ! Așa e! în stânga estremă). O 
astfelă de hotărîre, și încă cea mai însem
nată, este pasivitatea, pe oare o susțină de 
două deoenii și oare în esența ei nu este 
altoeva, decâtă negarea pe față a legiloru 
esistente (Vii aprouărl îu stânga estremă) 
Se mai oonsiderămă apoi, că ei pretindă 
corpă de funcționari deosebită, universitate 
româna deosebită pe cheltuiala statului ma
ghiară, că ei nu reounoscă nici una dintre 
legile nâstre referi țâre la uuiune, pe moti- 
vulă, că Românii n’au luată parte la adu
cerea aoestoră legi. Din potrivă însă, ei 
țină de obligătdre decisiuuile adunării po
porale române, ținută îu Maiu 18481a Blașiu, 
și pe basa aceloră hotărîrl pretindă auto
nomia Ardealui, și în oerculă aoestei auto
nomii, organisarea națiunei române.

Decă tâte acestea le luămă în consi
derare, e imposibilă a nega, că aici stărnă 
față în față cu tendințe distrugătâre de 
stată ^Adevărată ! Așa este! în stânga es- 
tremă). Ei voesoă a forma o națiune ro
mână, pe lângă națiunea maghiara; a face 
din Ungaria, puliticesoe unitară, ună stată 
federativă. In astfelă de împrejurări a efioe 
diu looulă celă mai înaltă, oelă mai nor
mativă, că între naționalități deourge lupta 
și prin acesta a pune și pe națiunea ma
ghiară între naționalități, a-o presânta ast
felă, oa și oând națiunea maghiară ar sta 
in raportă de eoordinațiune ou naționali
tățile loouitdre în patria — este nu numai


