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Inului Nr. 30.
luBsrato mai priraesoă tn Vlsna 
H. Hasse, Haasensitin & Vogler (Otto 
Afaeis), 11. Schalek, Alois Hemdel, M. 
Dukes, A. Oppelik, J. Dennebcrg; în 
Budapesta: 1. V. Ooldberger, Xek- 
stan Eernat; In Frankfurt: <?. L. 
Eaube : tn Hamburg: A. Sterner.

Prațulă iuserțiuiailoră: o seriă 
țurmond pe o colănă 8 or. și 
36 ar. timbru pentru o pubh- 
caro. Publicări mai deao după 

tarifă și învoială.
Iteolamo pe pagina a d-a o 

seria 19 or. v. a. uău 30 buni.

„Gazeta" eae în fiă-caretji
Abonamente pentrn Anstro-Ongaria. 
Pe un ană 12 fi., pe șăae luni 

6 fl., pe trei lunî 3 fl.
N-rii de Dumineoă 2 fl. pe unu.

Pentrn România și străinătate:
Pe ună ană 40 frânei, pe șăse 
luni 20 Fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii do Dumineoă 8 Franol. 

Se pronumSră la tdte ofioiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. eolootorl.

Abonamentulu neutru Brasovu: 
a adminintrațiuno, piața nare, 
TOrgulă Inului Nr. 80 etagtulu 
1.: pe ună ană 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă în casă: Pe ună ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luai 
3 fl. Ună eoemplară 6 or. v. a. 
său 18 bani, Atfttă abonamen
tele ofttă și insertiunile suntă 

a se plăti înninte.

Nr. 219.—Armlîi LVI. Brașovt, Duminecă., 3 (15) Octomvre 1893.

Nou abonamente
la

abona mentă,
Cu fi Octomvre fiSSbS st. v 

s’a deseliisu nou 
la care învitămu pe toți amicii
sprijinitorii fotei nostre.

Prețulâi abonamentuluâs J
Pentru

ia.zi.-tx an-fx 
șese luci 
trei lixni

Austro-Ungaria:
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Pentru România și străinătate:
H3XTJ. anvL...................... "3tO franci
șese luni...................... 20 „
trei lumi ...................... IO ,,

pe
pe
pe

Abonamente la numerele cu
de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
inu and.......................................... 2 fl.
șese luni .............................. I ft.

Pentru România și străinătate:
unu anu....................... 8 franci

e șese luni.................. 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorii
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei1*.

„ftHe și mai multe mijBoce“.
Reprivire asupra desbateriloră dietei unguresci în 

cestiunea naționalităților!!.

Brașovu, 2 Octomvre v.

Mai multe flile au totu desbă- 
tutu deputății unguri din dietă asu
pra întrebării decă bună este orî 
nu politica ce-o urmăresce stăpâni
rea ungurescă țață cu naționalitățile 
nemaghiare din Transilvania și Țera 
ungurescă.

Cei din oposițiă, în frunte cu 
contele Apponji, au susținută, că 
guvernulă a greșită, când în răspun
surile, ce le-a datu Majestatea Sa, cu 
învoirea lui, Episcopilorâ noștri 
Pavelu și Mețianu la Boroșh-Șebișu,

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS.“

Poveste de contrabandă.
S’a efiisti, oă în răsboiu, culmea ar fi 

să desooperl ună obuză, care să pătă stră
bate ori ce onirasă, și o cuirasă pe care să 
n’o p6tă străbate niol ună obuză. La vamă, 
culmea ar fi să găsesc! ună vameșii oăruia 
să nu-i scape Die! ună contrabandists, și 
ună contrabandists, pe oare să nu’lă prinejă 
nici ună vameșă.

Am cet'tă undeva său mi-s’a poves
tită, nu sciu bine, u anecdotă, oare speră 
oă va iuteresa pe oetitorii acestei reviste. 
Eată-o:

Vameșii franoesl, pe granița despre 
Belgia, suntă de o asprime și de o istețime 
ne mai pomenită. Fisculă franoesă are aoi 
nevoe de copoii cei mai de rasă din causa 
contrabandeloră de mărfuri de luxă, și mai 
alesă de dantele. Călătorii, mai ou sâmă 
cei bănuiți, suntă supuși la revizii și soo- 
tooelî, cari răsbescă totdâuna pănă la 
pieie.

Se ’nțelege dela sine, că pentru călă

a vorbită numai de „nație nalitățl“ 
și nu și de „națiunea maghiară1* și 
când în aceleași răspunsuri a vor
bită numai de respectarea legiloră, 
nu și de unitatea și integritatea sta
tului ungaru ; au susținută cu deo
sebire că a greșită guvernulă, când 
a condamnată „șovinismulă esage- 
rată“ alu vandaliloră dela Turda și 
Oradea mare, căci printr’asta s’au 
încuragiatu numai Românii, pe cari 
Majestatea Sa trebuia se-i mustre cu 
mai mare asprime pentru „nisuințele 
loră contrare statului. “

Ministrulă președinte Welcerle și 
ministrulă de inteine Hieronymi s’au 
apărată în contra împutăriloru, ce 
li s’au făcută, ținândă vorbiri lungi, 
ca se dovedescă, că ei numai bi
nele și interesele nației maghiare 
le-au avută în vedere, când au sfă
tuită pe Domnitoră se vorbescă așa 
cum au vorbită. Au asigurată mi
niștri pe cei din oposițiă, că au 
luată și voră mai lua măsurile cele 
mai aspre în contra „agitatoriloră**, 
că mulțimea cea mare a poporului 
română nu vrea se scie de autono
mia Ardealului și de drepturi na
ționali, că țeranulu română e „mun
citorii, blândă și ușoră de stăpânită“ 
și ei voră face totă ce voră pută 
spre a-lu feri de „înrîurințele stri- 
căcidse ale turburătoriloră,**

Ministrulă de interne Hieronymi 
a arătată și măsurile, ce are de 
gându a le lua, ca să scape pe po- 
poru din brațele „agitatoriloră“ și 
să-lă împace cu stăpânirea ungu
rescă. Elă a răspunsă deputatului 
Bartha, că n’ajunge numai să sejă- 
luiască, că Românii se separeză de 
Unguri, ca alcătuiescă o societate 
deosebită românescă, au o cultură 
națională deosebită și și pe terenulă 
economică se deoeebescă, avendă 
institutele loră proprii de credită ș. 
a., ci este de lipsă să se caute și să 
se afle și leaculu, prin care să se 
pdtă vindeca acestă neajuusu.

Ministrulă de interne crede, că

torii femeninl este o anume sală de revisiă 
și femei revisâre.

A amăgi, a dejuca vigilența aoestui 
Argus fiscală, s’ar părea absurdă; suntă 
însă omeni, și mai alesă femei, oarl încercă 
uneori — nu că facă profesiune de contra
bandă — să trecă în Franoia, pentru per
sonală întrebuințare, obiecte de luxă, în 
genere dantele belgiene. Și nu rare-orl reu- 
șesoă; fiind-că ună călătoră, oare se vede 
câtă de oolo, că vine de departe, oă nu 
face călătoria pentru vre-ună câștigă său 
pentru afaoerl, oi numai de plăcere, ună 
călătoră, care este însoțită de o familiă în- 
tregă, avendă aerulă sigură și nepreocu- 
pată, presentându-șl bagBjele cu fruntea 
susă la revisiă, pote streoura prin outele 
și căptușelile hainelorft și câte o buoățică 
de dantelă. Aerulă onestă și franoă îlă 
scapă adesea de bănuiala oeloră mai neîn- 
cre<jătorI dmenl din lume, oare de sigură 
suntă vameșii — adesea, însă nu tot- 
dăuna.

Călătoria odată pe drumulă de fieră 
dela Bruxelles la Parisă o ddrnnă tînăr*, 
— La o stațiă pe drumă, se urcă în aoe- 
iașă compartimentă ună dornnă ou o înfă

una din căușele principale, că .Ro
mânii nu se contopescă cu socie
tatea maghiară este, că mii de ti
neri români, cari au studiată aici 
cu mari greutăți materiale, trecă în 
România, pentru că aici nu’șl potă 
câștiga pânea de tdte flilele. Guver
nulă va nisui ca acestoră tineri se 
le dea în viitoru pâne, se potă ră
mână în patriă și bo se împrieti- 
nescă cu Ungurii. Pe societatea ma
ghiară o conjură ministrulă să fiă 
mai puțină esclusivă, să primesca 
în sînulu ei pe Români și se stă- 
ruiăscă ai contopi în societatea ma
ghiară și ca să-i câștige mai ușoră 
să fiă mai cu băgare de semă și față 
cu interesele materiale ale marei 
mulțimi române.

Decă pe lângă acesta se voră 
mai da ajutore preoțiloru români 
lipsiți și se va face cevașl și pentru 
ajutorarea dascăliloră, nisuindă a-i 
cresce și pe unii și pe alții în spi- 
rită patriotică maghiară, decă mai 
cu semă se va îmbunătăți și admi
nistrația în ținuturile locuite de na
ționalități, d-lă Hieronymi crede susă 
și tare, că va câștiga poporulă ro
mână și va deslega astfelă cestiunea 
naționalitățiloră.

S’au plânsă kossuthiștii și ap- 
ponyiștii, că în 26 de ani, de când 
Ungurii suntu la putere nu s’a fă
cută și lucrată nimică cu scopă de 
a câștiga pe naționalități pentru „idea 
de stată maghiară“, că nu s’a fă
cută destulă pentru asigurarea inte- 
reseloru naționale maghiare.

Mioistru-președinte Wekerle în 
urma acesta a luată în apărare po
litica tuturoră guverneloră ungu
resci, 8U8țiindă, că în cei 26 de ani 
din urmă principiulu fundamentală 
și direcțiunea politicei de naționali
tate unguresci nu s’au schimbată. 
Cu alte cuvinte a c|isu : ținta ce au 
urmărit’o ună Andrassy, Tisza și 
Szapary o urmăresce și densulă, po
litica maghiară față cu naționalită
țile a remasă una și aceeași, er gu

țișare fdrte elegantă, purtândă pe mână 
ună paltonă căptușită cu mătase. Domnulă 
salută fdrte politioosă și se așecjA într’unâ 
colță în fața ddmnei.

Cum suntă călătorii, după câte-va mi
nute se rupe tăoerea și înoepă întrebările 
indiscrete:

— D6mna merge departe?
— Da, domnule, mergă în Francia.
— A ! în Francia...
— Da, mă’ntorcă aoasă.
— A! acasă... Și dămna a fostă la 

Bruxelles ?
— Da, domnule.
— 0 călătoria de plăcere, de sigură...
— Da, am fostă la o rudă..
— A! la o rudă.... Și n’ațl profitată de 

ooasiă să cumpărați oeva dantele?... Suntă 
forte ieftine și de o calitate superidră ce- 
loră franțuzesol... E peste putință să cum
părați așa dantele fine în Franoia, fără să 
le plătiți întreită decâtă în Belgia...

Ddmna schimba puțină fața — o 
sohimbare care pentru nisce oohl nedeprinșl 
ar fi trecută nebăgată în semă. Domnulă 
însă, avendă ochii forte pătrunzători, adăogâ 
suriZândă și privindă țintă cu totă sigu
ranța în ai ddmnei: 

vernulă de afli voiesce se întrebuin. 
țeze numai alte și mai multe mijltice, de 
oâtu s’au întrebuințată păna acuma.

Le este și mai ușoră acuma ce- 
loră dela putere, căci dela 1879 au 
totă adusă mereu la legi asupritdre 
și maghiarisătore, așa că acuma 
credu, că n’au decâtă se se țină 
strictă de legi și se ademenescă po
porulă, aruncându-i câte unu oscioru 
de roșă, pentru ca se-și ajungă sco- 
pulă.

De aceea nici că voră se audă 
de postulatele și plângerile ndstre, 
de programulă națională-românescu 
politică dela 1881. Pentru ei nu 
esistă în acestu stată altă națiune, 
decâtu națiunea domnitdre maghiară 
șiprin urmare nici alte interese națio
nale nu recunoscă afară de cele ma
ghiare. De geaba pretindemă noi 
dreptulă de a ne folosi de limba 
ndstră, ca se putemu și noi trăi și 
se ne putemu desvolta în acestă 
statu liberă și neîmpiedecați, ca se 
ne putemă vede și noi cu succesă 
de interesele ndstre naționale și bi
sericesc!. Ei la tote aceste preten- 
siunl îndreptățite ne răspundă, că 
interesulu statului ar cere, ca se îm- 
brățișămă cu toții limba și cultura 
maghiară înainte de tote, se ne sim- 
țimă una cu ideile și aspirațiunile 
loră maghiare, se conlucrămu la în
tărirea și înflorirea nației maghiare, 
și apoi dăcă ne va mai remâne ceva 
și pe sema nemului nostru româ- 
nescu, decă ne va mai remâne timpu 
și prilegiu de a ne îndeletnici ici 
colo în vieța ndstră privată și cas
nică și cu dulcea nostră limbă ro
mânescă, ală nostru se fiă noroculu.

Destulă, că guvernulă ungu
rescă nu vrea se-și schimbe politica 
față cu Românii, ci vrea se între
buințeze numai „alte și mai multe 
mijloce“ spre a ne face se în- 
genunchiămu și se ne lăpedămă 
de gândulă de-a mai pute trăi în 
acestă stată ca Români cu dreptu
rile și cultura năstră românescă.

— Spuneți dreptă, ați luată multe ?... 
Pentru-că trebue s5 scițl, oă la vamă... vi 
se potă întâmpla grozave neplăceri, decă 
nu scițl lua nisce deosebite preoauțiunl.,.. 
O să vă oaute de sigură, și ori oe marfă 
nedeclarată e oonfiscată, și deosebită suntă 
și amende; câte-odată, după gravitatea ca
șului, și pedepse..,

Atunci Zise d5mna sohimbândă bine 
fața : atunol suntă pierdută...

— Nu toomai... N’avețI temă încă... pdte 
să scăpămă... e fdrte posibilă să treceți... 
Eu sunt cunoscută la vamă; treoă p’aoolo 
de două trei ori pe săptămână. Intrămă în 
sala de revisiă împreună, deolarațl bagajele 
și ați scăpată... Aveți dantele pentru o 
sumă forte mare?

— Cinci mii de franol.
— Și unde le aveți, suntă celă puțină 

bine prinse?... să nu se observe vre-o um
flătură neobicinuită.

— Suntă ousute în căptușala corsa
jului, Zlse domna totă mai îngrijată.

— N’avețI temă, vă trecă eu; ou mine 
n’au să vă bănuiasoă.

— A! domnule, câtă sunteți de ga
lantă! cum se vă mulțumesoă?


