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SRA80VU, plata mare, Tlrgulu 
Inului' Nr. 30.

iimort Hffrancat» mm >« prfmucU, HannccripU nu ce reirmiii, 
Btioiirlle ia aflUNlmi: 

Bfriovu, piața maro, Tirgulii 
Inului Nr. 30.

Inserate mai primeaoii în Vlana 
R. Xo.tse, Haasenstein & Vogler (Otto 
Xaas), H. Schalek, Alois Hem del, 3f. 
Ihikes, 2. Oppelik, J. Danneberg ; In 
Budapesta: A. F. Guldbsrgsr, Eck- 
turn Bcmat: în Frankfurt: G, L, 

Daubs ; In Hamburg: 2. Steiner.
Prețuia inserțiuniloru.: o aoriâ 
t/armond pe o col6nă 6 cr. ni 
30 or, timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și Învoială.
Reclame pe pagina a IH-a o 

aenă 10 cr. v. n. s6u 80 bani.
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„Gazeta" eae In flii-oarecji 
Abonamente pentru Anstro-Ungaiia. 
Pe un ană 12 fl., pe ș6se luni 

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

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii ană 40 franol,pe ș6se 
luni 20 fr., pe troi luni 10 fr. 
N-rii de DumineoS, 8 franol. 

Se prenumSrft la tâte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. eoleotorl.

ADonamentulu pentru Brasovu: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
L: pe unu ană 10 fl., pe ș6fle 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu duaulu în casă: Pe unu anii 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplaru 5 cr. v. a. 
e6u 15 bani. Atâtu abonamen
tele câtă și inserțiunile suntâ 

a se plăti înainte.

Nr. 216. Brașovă, Joi, 30 Septemvre (IZ Octomvre) 1893.

Nou abonamente
la,

<?w fl Octomvre flSOSC st. v.
se deschide nou alt onainentu, 
la. eare învitîiniu pe toți amicii șl 
sprijinitorii foiel nostre.

Prețulu a bona men t u Iu îi
Pentru Austro-Ungaria:

pe •u.n.i&. axxÂx............................... 12 fl-
pe șese 1-u.zxi ............................... S fl.
pe trei lvurxi ....... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe ixxl-S. arrtn...................... 40 frazxci
pe șese 1-w.zix..................... 20 „
pe trei 1-m.xxi ..................... IO „

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

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

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

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

Programului d-luî Hieronymi.
JI.

Brașovu, 29 Septemvre v.
Pusă odată cestiunea naționali- 

tățiloru pe acelu terenu, ca ea se 
fiă resolvată nu pe calea firescă, 
prin satisfacerea drepteloru postulate 
naționale ale Româniloru și ale ce
lorlalte popbre nemaghiare, ci pe o 
cale măestrită, prin combaterea sis
tematică a acestoru postulate, cu 
„asprimea legiloru11 de-o parte, er 
de altă parte cu ademenirea și amă
girea masseloru poporului, oferin- 
du-li-se dreearl favoruri materiale 
și o administrațiă mai promptă și 
mai dreptă, e claru și învederatu, 
că aici nu mai p6te fi vorba nici
decum de-o împăcare, ci celu multu 
de-o pacificare forțată în cadrulti legi
loru actuale ungurescl.

Programul^ d-lui Hieronymi nu 
se presentă așa der în lumina unei 
concepțiuni de omu de statu, care 
vrea s6 facă finită stăriloru publice 
miserabile, ce au produsă nemulță- 
mirea din țeră, ci simplu numai ca 
unu programă pentru apărarea și 
perpetuarea acestoru stări create de 
guvernele ungurescl în cei douăzeci 
și șese de ani din urmă.

Cu alte cuvinte, totă ce s’a fă
cută în acești 26 de ani de dătră 
cei dela putere, este și remâne bine 
făcută pentru „întărirea și înflorirea 
națiune?1, și ceea ce se cere acum 
Româniloru și celor-l’alte popdre 
este, ca se se supună necondiționată 
situațiunei create, recunoscendu așa 
numita „ideă de stată maghiară11.

„Scopulu finală alu politicei de 
naționalitate, ce-o urmăresce guver- 
nulu, este11, cjise d-Iă Hieronymi, „ca 
fiă-care cetățenu ală patriei, se fiă 
ună fiu credinciosă ală ei, ca fiă- 

care cetățenă ală patriei, fără deo
sebire de naționalitate, se conlucre 
cu noi la întărirea și înflorirea națiunei11.

Bate la ochi, că în acestă de- 
finițiune a scopului politicei guver
nului este vorba numai de aceea, 
ce să dea cetățenulă, ără nu și de 
aceea, ce se ia; este vorba numai 
de datoriile lui cătră patriă și stată, 
eră nu și de drepturile lui și de da
toria ce-o are statulă față cu elă; 
este vorba numai de cetățănu ca 
individă, nu și de acele colectivități 
de cetățeni, cari formeză individua
lități deosebite naționale; în fine 
este vorba numai de-o singura na
țiune, care este națiunea domnitdre 
maghiară, și la a căreia întărire și 
înflorire se pretinde să conlucrămă 
cu Maghiarii, și nu se face de locă 
amintire de celelalte naționalități, 
cari împreună cu naționalitatea ma
ghiară formeză, conformă legei de 
naționalitate dela 1868, națiunea po
litică și cari, în puterea principiului 
egalei îndreptățiri, suntă asemenea 
în dreptă să lucreze la întărirea și 
înflorirea loră.

Postulatulă, ca fiă-care cetățenu 
ală patriei se fiă ună fiu credinciosă 
ală ei, se înțelege de sine și nu mai 
era nevoiă de ală accentua în deo
sebi. Decă* cu tdte aceste d-lă Hie
ronymi l’a accentuată, a făcut’o nu 
mai și numai ou scopă de-a arăta, 
ca conclusiune a acestei premise, 
că numai așa va fi credinciosă pa
triei fiă-care cetățenă, decă va con
lucra cu Maghiarii la „întărirea și 
înflorirea națiune?1.

Conclusiunea ministrului de in
terne are o însemnătate simptoma
tică. D-sa scie forte bine, că decă 
de pildă cetățenii de naționalitate 
română s’ar bucura de drepturi și 
de autonomiă națională, acesta nu 
i-ar împiedeca de a fi credincioși 
statului, precum nu-i pbte împiedeca 
pe Croațl autonomia loră în împli
nirea datoriei loră capitale cetățe
nesc!. După ce înse politica sa nu 
vrea să facă nici o concesiune indi
vidualității naționale a popdreloru 
nemaghiare din Transilvania și Un
garia, ci are în vedere numai inte
resele naționale maghiare, d lă Hie
ronymi face aternătoru patriotismulă 
cetățeniloră nemaghiari din aceste 
țări de condițiunea, ca să conlucre 
la întărirea și înflorirea națiunei dom- 
nitore maghiare.

In totă discursulă seu d-lu 
Hieronymi nu face nici c’ună cu
vântă amintire de vr’ună dreptă ală 
cetățeniloră de naționalitate română, 
er postulatele naționale ale Româ- 
niloră, formulate în programulă po
litică dela 1881, le respinge în tota
litatea loră, cțieându, ca este decisă 
a combate cu tdtă asprimea legii 
acțiunea ce tinde la realisarea loră. 
Ne spune, că d-sa și toți Maghiarii 
stau pe-o basă cu totulu alta decâtă 
este basa programului nostru na
țională. Se ocupă de simptomele ni- 
suințeloră române și de combaterea 
loră și a așa cjișilorb „agitatori11 și 
schițeză în liniamente generale nisce 
măsuri positive, ce voiesce a le lua 

cu scopă de a scdte massele române 
de sub influința acestor „agitatori11 și 
de-a face din preoții și dascălii noș
tri „apostoli ai ideei de stată ma
ghiară11. Pretinde în fine dela socie
tatea maghiară ca să șl eserceze in
fluința ei contopitore fiindă mai puțină 
esclusivă și îngrijindu-se mai multă 
de interesele materiale ale marei 
mulțimi române.

De tdte aceste a vorbită d-lă 
Hieronymi, numai despre dreptulu de 
limbă ală Româniloru și alu națio- 
nalitățiloră celorlalte n’a cjish nici 
ună cuventă. Și totuși d-sa trebue 
să scie, că acesta este și remâne 
punctulă cardinală ală tuturoră plân- 
geriloru popdreloru nemaghiare; tre
bue se scie, că lupta dintre elemen- 
tulă maghiară și română este per 
eminentiam o luptă pentru limbă, o 
luptă în care se tracteză de acea 
mare întrebare, că 6re Românii au 
seu nu dreptulă de a trăi în acestă 
stată cu limba, cu datinele și cu 
cultura loră românescă, bucurându-se 
de deplina libertate de desvoltare 
națională, c’ună cuventă este o luptă 
crâncenă de esistență națională.

Ce garanță ofere ministrulă de 
interne Româniloră, că dreptulă lim- 
bei loră va fi scutită, că nu voră fi 
împedecațl în nisuințele loră de cul
tură și în libera desvoltare a indivi
dualității loră naționale? Căci dâră 
de acesta și nu de alta se tracteză 
în luptele nostre cu Ungurii!

Nu cumva consideră d-sa ca o 
astfelă de garanță prospectele, ce ni 
le face, că va îngriji ca în viitoră o 
parte măcară din tinerii noștri inte- 
ligențl se pdtă deveni buni funcțio
nari ungurescl, ca o parte măcară 
din preoțimea și dăscălimea nostră 
română se potă deveni apostoli ai 
ideei de contopire și ca societatea 
maghiara se sprijinescă acesta con
topire prin îmbrățișarea masseloru 
române ?

D-lă Hieronymi n’a cjisO în dis- 
cursulă seu programă nici măcară 
atâta, câtă a 4’să în vorbirea sa de 
astă tdmnă cătră alegătorii săi. Atunci 
a cerută ca funcționarii din ținutu
rile locuite de Români să fiă datori 
a înțelege și a vorbi limba poporu
lui, a cerută revisuirea legei electo
rale și lărgirea dreptului electorală.

Acuma însă nu indică nici c’ună 
cuventă măcară, că guvernulă s’ar 
gândi de a satisface dreptulă de 
limbă ală Româniloră, fiă și numui 
între maginile de totă strîmte ale 
legei de naționalitate din 1868, șcd- 
lele și cultura ndstră națională le 
lasă în grija ordonanțeloră contelui 
Csaky, er de reforma legei electo
rale tace tăcerea pescelui.

In schimbă însă ne asigură 
atâtă ministrulă-președinte Wekerle 
câtă și d-lă Hieronymi, că se voră 
înmulți organele siguranței publice 
și se voră lua măsuri restrictive față 
cu dreptulă nostru de întrunire.

După tdte aceste mai pdte fi 
dre îndoielă despre scopulă finală 
ală politicei de naționalitate, ce-o 
urmăresce guvernulă ungurescă ?

Cestiunea naționalitățiloru 
în dieta ungurescă.

Ședința dela 5 Octomvre a. c.
(Continuare.)

Mmistru-președinte Ales. Wekerle: 
oontinuând vorbesc© de răspunsulă prea- 
înalto dela Giius. (Pazmandy. Acuma vine 
biletulă de treoere, „Passirschein11.) Este 
UDd neadevără, că s’ar fi dată membriloră 
guvernului la Giius asemeni bilete de tre
cere ; n’am avuta lipsă de elă, căol pretu
tindeni am fosta primita ou ouvenita stimă. 
(Ilaritate în stânga). Să treoa însă la obieota. 
Ce s’a cJisCi în răspunsula dela Guns? S’a 
(fisă, că schimbarea basei dela 1867 ar fi 
periculosă din simpla causă, că este 
o oonvențiuue bilaterală ; este acesta o oon- 
vențiune nu numai între Domnitoră și na
țiune, ci și între națiune și celelalte țări 
ale Domnitorului (Reprobări în stânga es- 
tremă). Decă răspunsula regala ur cjioe, 
oeea ce cfios proiectulă de adresă ala lui 
Apponyi, că este ună oontraeta bilaterala, 
atunol acela răspunsă ar ave în adevără 
lipsă de deslușire. Der acolo nu e vorba 
de una contraota bilaterala, ci de-o oon- 
vențiune bilaterală. (Ilaritate în stâuga). Și 
acesta nu e una și aceeași. Noi. onor, ca
meră, n’amă făcuta alta, decâtă oă consta- 
tăma coreotitatea și durabilitatea acestei 
base, pe care s’a constituite guvernulă. Noi 
basa dela 1867 ama privit’o întotdăuna ca 
o creațiune de oaractera durabila, din care 
nu lăsâmă să se ia nimic și la oare nu voiină 
s’adaugema nimioă. (Aprobări în dreptă. 
Sgomota în stânga estremâ). Nu voimă să 
adaugemă nimioă la ea, nu voimă să-o 
sguduimO, pentru-oă noi credemă, oă este 
unu adevărată interesă ală națiunei ma
ghiare, ca acea lege să fiă astfelă susținută, 
cum s’a creată. (Viuă aprobare în drăpta).

ț)ioe contele A'»ponyi, că noi ținendă 
la litera legilora din 1867 ne subtragemă 
dela realisarea multoră aspirațiunl și pos
tulate naționale. Ce deosebire esistă între 
noi? Să vedemă mai întâia cestiunea curții 
regale. (Aucjițl! Aticjițl!) In acăsta Ges
tiune...

NicolaeKun: Ai făoută o promisiune 
(Mișcare în stânga).

Ministru preș. Ales. Wekerle: Da, am 
promisă de-a presentă ună proiectă, nu cu 
privire la crearea unei ourțl deosebite, oi 
cu privire la o regulare a curții oorăspun- 
cjăttfre cerii:teloră de stată. (Mișoare în 
stânga: 0 vooe: Esoeleotă soluțiune). De 
este o soluțiune escelentă, ori o promi
siune, cu aoăsta cestiune ne vomă ooupa, 
oum credă, în timpă fârte scurtă, după 
oâteva săptămâni. (Eljenurl și aplause în 
dreptă).

A doua cestiune este aoea a colorilorH 
și emblemeloru (Aucjițl) și cu acesta am pro
misă, că mă voi ooupa și voi stărui a-o 
resolva. (Aprobări în dreptă). Cumcă aoăstă 
promisiune nu-o potă realisaîn sourtă timpă, 
e învederată, oăol suntemă numai de 10 
luni la guvernă, și aiol se traoteză de-o 
instituțiune comună, pentru a căreia resol- 
vare mai este de lipsă și oonEemțămentulă 
acelora, cari suntă îndreptățiți a t}'0® ună 
cuventă aici. (Aprobări în dreptă. Mișoare 
în stânga. O voce: Cine suntă aceia?)

A treia oestiune privesoe crescerea mi
litară. Prinoipiulă, ca aoestă cresoere să fiă 
așa, oa fiii națiunei maghiare, să fiă astfelă 
crescuți în armată, încâtă să nu fiă des- 
brăoațl de oaraoterulă națională și de na
ționalitatea loră, acestă principiu nu nu


