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Inului Nr. 30.
Inserate moi prlmescâ tn Vlena 
R. Mom, Haasmstsin & Yogis? (Otto 
Maas), H. SchuUk, Alois Hsmdsl, M. 
Dukts, A, Oppslik, J. Donnsberg; In 
Budapesta: A. F. Ooldbsrgsr, Sck- 
ilsm Btrnat: In Frankfurt: tf. L.

Daubs ; tn Hamburg: 4. Siansr. 
Pzețulâ inueițiuniloră: o senă 
garmund pe o colină 6 or. ți 
dO or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tariia pi Învoială.
Keclamo pe pagina a IIT-a o 

soni 10 cr. v. a. siu 30 bani.

^.Kfcrxu-cr lvi.

nGasota“ ese in flă-oareiți 
Abonamente penii a Austro-Ungarla. 
Pe un anu 12 fl., pe șăbg luni 

6 II., pe trei luni 3 11.
N-rii de Duminecă 2 II. pe ană. 

Pentin România șl străinătate: 
Pe ană ană 40 franoî,pa aAse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rli de Duminecă 8 franoî.

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentnlu'pentrn Biasori: 
a adminifitrațiunc, piața raare, 
Tfirgulă Inului Nr. 30 etaglulâ 
1.: pe unfi. ană 10 fi., pe aâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Ou duflulu tn oaaft: Pe unu and 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună eaemplară 5 ar. v. a. 
>6u 16 bani. Atfttă abonamen
tele câtu ți inaerțiunile auntu 

a se plăti înainte.

Nr. 217. Brașovii, Vineri, 1 (13) Octomvre 1893.

Nou abonamente
la.

Cu fl Octomvre A893 st. v.
se deschide nou a b o u a mentu, 
la eare învltamu pe toți amicii și 
sprijinitorii foi el mostre.

Prețulu abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

pe -13.ZX-&. arvth. ....... 12 ft
ps e șese 1-ujn.x   6 fl.
pe trei Ixlxxi ....... 3 £-

Pentru România și străinătate:
pe ta.3n.-ia. aix-io...................... 40 franxci
pe șese 1-ia.xxi..................... 20 „
pe txei laajnă. ..... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
pe unu anu............................................ 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 Transilvaniei".

Programulu d-lui Hieronymi.
UI.

Brașovu, 30 Septemvre v.

Astăzi ne vină întru ajutoră la 
aprețiarea programului guvernului 
ungurescu, schițată de miniatrulO 
de interne Hieronymi, nisce esplicărî, 
ce a aflatQ de bine a le da, în șe
dința dietei de alaltaeri, d-lu minia- 
tru-președinte Wekerle.

Aceste esplicărl confirmă pe 
deplină ceea ce amu 4’SQ noi în 
numerii premergători ai f6iei nostre 
cu privire la politica de naționali
tate a guvernului ungurescu; con
firmă cu deosebire, că scopulă finală 
ală guvernului este și rămâne ma- 
ghiarisarea. Eată ce a mărturisită 
d-lu Wekerle, în ședința de Marți a 
dietei, despre „politica de naționa
litate ungurescă:"

„Gu privire la principiile fundamen
tale și la direoțiunea acestei politioe — 
cjice ministrulă-președinte — au fosta nu 
numai guvernele anteriore, ci în genere 
întrega cameră până în timpula cela mai 
nou de una și aoeeașl părere; princi- 
piuliî fundamentală și direcțiunea acestei 
politice nu s’au schimbată, der după tre
buințele schimbate s’au schimbata și mijlo 
cele și pe lângă susținerea direcțiunei și a 
principiiloră fundamentale noimii și noi se în- 
trebuințămă numai alte și mai multe mij- 
loce, decâtă s’au întrebuințată pănăacumau.

Și ca nu cumva se fiă cea mai 
mică îndoielă despre adevărata di
recțiune, în care d-lu ministru-pre- 
ședinte, mână în mână cu colegulă 
seu dela interne, voiesce se între
buințeze acele „alte și mai multe 
mijldce", a esplicată și sensulu ace- 
loră cuvinte ale d-lui Hieronymi, 
cari să ocupă cu măsura de „a da 
pâne“ tineriloră inteligențl români, 

și de a îmbunătăți starea materială 
a preoțiloru români.

„Să nu oredețl", 4>se d-lă Wekerle, 
„oă aouma amă voi să ne străformămâ în- 
tr’ună institute de plasare, dândă înainte 
tuturoră tinerilorfi inteligențl români asigu
rarea, oă-i vomă eșec}.*  în posturi. Acâsta 
aserțiune n’a putută avâ deoâtă numai acea 
însemnătate, că noi, când e vorba de ocu
parea unoră singuratice posturi, și nu atâtă 
posturi administrative, câtă mai multă pos
turi de stată, nu vomă eschide pe nimenea 
pentru aceea, oă este Română, Aoesta și nu 
altoeva a putută fi sensulă celoră cjise de 
d-lă ministru de interne. Trebue însă să le 
intregesoă. Dâoă îi vomă numi în posturi, 
vomă pretinde și vomă trebui să pretin- 
demă necondiționată, ca să cunoscă perfecta 
limba statului și ca se se identifice pe de
plină nu numai cu legile esistente, ci și cu 
idea statului maghiară, cum voiină se o 
susținemă și se o rcalisămă noi, adecă ca 
caracterulă maghiară ală statului să fiă păs
trată și realisată. Trebue să pretindemă mai 
departe oa să se desbrace de acea esclusivi- 
tate ce i a (aracterisată până acuma*.

Chiămămă ca martori pe toți 
acei Români, cari ocupă actf func
țiuni' publice sub stăpânirea ungu- 
rescă, se ne spună în tătă sinceri
tatea, decă pretensiunea de mai susfl 
nu este identică cu pretensiunea ca 
funcționarul^ de naționalitate ro
mână se se desbrace cu totulă de 
individualitatea sa națională, să-și 
lapede simțulu său națională româ- 
nescă și să’ș! însușescă în tote ca
racterulă maghiara!

„Alo doilea mijlooă", — efise mai de
parte ministrulO-președinte — „este ajuto
rarea preoțimei române. Repetă, că oa mi
nistru de finanoe m’așă opune oelă dintâiu 
la aoeea, ca să ne constituimă aiol oa in- 
stitută de plasare și de ajutorare. Statuia 
cheltuesoe deja ac)l sume însemnate pentru 
ajutorarea lord. Va fi cu oale, să mărimO 
aoesta ajutdre și sumele destinate pentru 
aoestă scopă să le impărțimă astfel', oa 
să le primăscă aceia, cari voru corăspunde ce
rinței, ce-o doresoe Maj. Sa, ca să învețe pe 
poporulu lor se respect^ze în măsura cea mai 
mare țera, constituția și legile*.

Chiămămă ca martori pe toți 
preoții noștri, se ne spună în tătă 
sinceritatea cum se esecută amin
tita cerință la împărțirea ajutoreloră, 
ce le dă guvernulă din așa 4’sa 
„milă împărătescă"; se ne spună, 
decă nu li se cere preoțiloră acelora, 
cari au nenorocirea a reflecta la 
acestu ajutoră, să fiă „patrioți buni“ 
în sensulă, ca nu numai să nu se 
ocupe de trebile naționale române, 
se nu ia parte la acțiunile politice 
și culturale române, ci să’șl câștige 
din contră „merite patriotice", lu- 
crândă împreună cu cei ce voiescu 
se susțină și să realiseze ideia de 
stată maghiară la subminarea inte- 
reseloru de viață ale limbei și na
ționalității române; să ne spună pe 
basa esperiențeloru de pănă acuma, 
decă acelă preotă, care, în împlini-’ 
rea sântei sale chiămărl față cu bi
serica și națiunea sa, sfătuiesce pe 
poporulu său credinciosu a nu-și da 
copii în șcăla ungurescă, ci a i tri- 
mete în șcăla română, mai p6te fi
gura între aceia, pe cari guvernulă 

i-ar afla vrednici de a fi ajutorați 
din parte-i ?

Ceea ce ni se pretinde este prin 
urmare destulă de clară și de înve
derată: să învețămă cu toții limba 
maghiară perfectă, încependu dela 
„kișdedovo" pănă la universitate; se 
ne identificăm^ cu idea statului ma
ghiară, cum voiescu să-o susțină și 
să-o realiseze Maghiarii; se părăsimă 
esclusivitatea năstră, adecă indivi
dualitatea năstră națională; socie
tatea năstră se facă causă comună 
cu societatea maghiară, contopin- 
du-se cu încetulu întrînsa și în fine 
se ne desbrăcămă de caracterulă și 
de simțulu nostru națională și să 
îmbrăcămă caracterulă și simțulă 
maghiară pentru mai marea întă
rire, înflorire și gloriă a națiunei 
domDitbre!

Ce se va întâmpla apoi cu limba 
năstră românescă, ce va mai fi cu 
datinele, obiceiurile și cu cultura 
nostră, ce se va alege din dreptu
rile și aspirațiunile năstre naționale 
— tăte aceste nu privescu pe guver
nanții noștri, decâtă numai întru 
câtă opunendu-se susținerii și reali- 
sării ideei loră de stată utopice re- 
ceră întrebuințarea de nou și mai 
multe mijlâce coercitive. Românulă 
se fiă mai întâiu de tdte bună Un- 
gură, apoi vâ4ă elă cum îșl va îm
păca consciința sa privată de cetă- 
țenă cu tradițiile și reminiscințele, 
ce le-a suptă dela peptulă mamei 
sale române.

£ltă în ce haină ni se presen- 
teză așa-der faimbsa politică de stată, 
cu care domnii Wekerle și Hiero
nymi voiescu să „fericescă" și se 
„mulțumescă" poporuiă română, sco- 
țendu-lă din brațele; multă defaima- 
țiloră „agitatori"! Etă alfa și omega 
a principiiloră fundamentale și a di- 
recțiunei acestei politice, ce o urmă- 
rescă guvernele unguresc! de două- 
4ecl și șese de ani ±ață cu Românii 
și cu celelalte naționalități nema
ghiare !

CRONICA POLITICA.
— 30 Septemvre v.

La altG looâ alti foii ndstre reprodu- 
oemti textulQ celorCi doi §§ din noulti pro
iectil de reformă electorală a guvernului 
Taaffe, sân mai bine c}l8fi proieotulO re
feritorii la Introducerea sufragiului univer
salii în Austria. Acesta nouă reformă a lui 
Taaffe a surprinsa într’adevării tâte oerourile 
politioe ale monarohiei—în deosebi însă pe 
partidele germane din Austria. înainte de 
desohiderea Reiohsratului imperială tâtă lu
mea aștepta ouriâsă, oă oe măsuri politice 
va lua contele Taaffe în fața etărilorG es- 
oepționale, oe s’au introdusă în Bohemia și 
în fața luptelorft de naționalitate ajunse la 
gradă aprâpe maximă între Nemți și po- 
pârele slave din șubredulă imperiu aus
triacă. Der ce sg vec)l? Contele Taaffe, ca 
și ună scamatoră probată, bagă mâna în 
portofelulă său ou proieote de legi și soote, 
spre surprinderea tuturora, ună proiectă 
deBpre lărgirea dreptului electorală, oare 
însă se aprop’ă fârte multă de condițiile 
sufragiului universală, întru oâtă adecă dă 
dreptă eleotorală tuturora acelora, oarl sciu 
oeti și scrie, oarl plătesoă ori oâtă de mioă 

contribuția cătră stată, ori au o oondițiune 
de viață stabilă. Pe lângă aoâsta însă noulă 
proieotă susține sistemulă representativă 
ală olassseloră, oonoede mariloră proprietari 
Guriă eleotorală deosebită și lasă oomuueloră 
representanta indirectă de pănă acum. Prin 
urmare viitorulă sufragiu universală aus
triacă va fi împărțită în părți destula de 
limitate și efeotulă lui se va manifesta mai 
alesă în aoeea, oă elementele cetățenesol 
din orașele mari voră trebui să-și împartă 
puterea politică ou massele munoitoriloră. 
Nu se 8oie, că ce a îndemnată pe oontele 
Taaffe, de a da astfelă târemă socialismu
lui în Austria. Din unele părți se susține, 
că prin aoesta elă ar urmă slăbirea parti- 
deloră naționaliste oorotindă polit'oesoe pe 
muncitorii germani — mai alesă, oă mun- 
oitorii oehl nu-șl bată capulă ou progra- 
mulă de dreptă publioă ală Oehiloră. Foile 
unguresc! suntă supărate pe oontele Taaffe 
din pricina aoestai, oăcl, efioQ ele, acâstă 
mare reformă eleotorală din Austria va iu- 
fluința și asupra raporturiloră din Unga
ria, Boiută fiindă, oă oestiunea eleotorală 
este ardentă la noi și astfelă așoră se pâte 
întâmpla, oa guvernulă Wekerle să ia în 
programulă său și reforma eleo“orală.

*
Visita escadrei rusesc! la Toulon preo- 

oupă înoă multă pressa europeană. „Națio
nal Ztg“ din Berlină susține, oă manifesta
rea entusiastă a marinariloră ruși nu este 
o manifestare paoifioă și frățâsoă, oi oele- 
brarea preparativeloră pentru răsboiulă vi- 
itoră. Franoesii, cjice fâia berlinesă, nu potă 
lua încă revanșa pentru Sedană ; ei se 
mulțămesoă cu o punere în soena răsboi- 
nică, oare după elă, va contribui a înainta 
6ra răsbunării. De altă parte „Standard" 
din Londra, vorbindă despre visita flotei 
rusesol la Toulon, amenință Franoia ou re
presalii eventuale. Atârnă cu totulQ — <jice 
foia englesă,—dela decisiunbe Frauoiei, oa 
visita escadrei englese în apele italiana să 
fiă o visită de curtenire, oa în toți anii, seu 
altoeva mai semnifioativă. Englitera urmă- 
resoe liniștită aranjamentele sale defensive, 
der va face cotă ou aceeași vioioiune, față 
unui periooiă reală.

*
Despre eoopulă ce l’a putută avâ vi

sita contelui de Paris in Danemaroa la 
Țarulă, toornai în ajunulă de a veni flota 
ru8esoă în Franoia, vorbesoe „Wiener Tag- 
blatt“ într’o oorespondență din Berlina, in 
modulă următoră : „Simpatia particulară, oe 
Țarulă mărturisesce familiei de Orleans și 
oare s’a manifestată din nou într’ună modă 
atâtă de vreduioă de observată, nu are de 
ce surprinde oerourile bine informate din 
capitala Germaniei. Ună mare demnitară 
rusă, cere a trecută de ourendă prin Ber
lină, și oare a fostă în oontaotă ou sferele 
înalte berlinese, a deolarată, fără mol o re- 
servă, oă Alexandru Ill nu va faoe niol- 
odată, oa aliată ală Franoiei, resbelă Ger
maniei. Dâoă în oasă de resbelă ou aoâstă 
putere Franoia ar reclama ajutorulă Țaru
lui, aoesta ar oere, ca oondițiune sine qua 
non a sprijinului seu, concesiunea dela Re
publică în folosulă familiei de Orleans.

Gestiunea naționalităților  ̂
in dieta ungurescă.

Ședința dela 7 Octomvre.
Iuliu Horvâth: După o întroduoere, 

în care declară, că nu din punctă de ve
dere oposițională ia ouvântulă în aoâstă 


