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Inului Mr. 30.

înserate mai primesoil In Vlsna 
R. Moist, Haasenstein & Vogler (Otto 
Haas), H. Schalek, Alois Herndel, M. 
Dukes, A. Oppelik, J. Danneberg; In 
Budapesta: A. V. Goldbergcr, Eck- 
tiein Bcrnai: In Frankfurt: 9. L. 
Danie ; In Hamburg: A. Sterner.

Prețulă mserțiuniloră: o seriă 
uormond pe o oolână 6 or. și 
30 or. timbru pentru o publi- 
oare. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Reclame pe pagina a HI-a o 

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

XT TT Zj-CF ZjTTI.

„Gazeta14 eae în fift-oarecți
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un anu 12 11., pe șâse luni 

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

Pentrn România șt străinătate: 
Pe ună ană 40 franol,pe săse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineoă 8 franci. 

Se prenumără la tâte ofioiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. eoleotorl.

Abonamentnln neutru Brașov! 
a administration o, piața mare, 
Tfirgulă Inului Nr. 80 etagiulă 
I.: pe unii ană 10 fi., pe șâse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusulâ. în casă: Pe ună ano 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei Innf 
3 fl. Unii esemplaru 5 or. v. a. 
s6u 15 bani. Atfttu abonamen
tele oâtiî ți inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Hr. 242. Brașovii, Limi-Marți, 2 (14) Noemvre 1893.

Acțiunea dușmănosă din 
comitate.

Brașovu, 1 Noemvre v.
Era de prevecjutG, că constată

rile d-lui ministru de interne Hiero- 
nymi, care (fi0000 în cunoscutulu seu 
discursu privitorii la naționalități, 
că o causă principală a nemulțu- 
mirei acestora ar fi escluderea lord 
din oficiile publice, voru produce 
mari îngrijiri în tabăra veneticiloru 
bugetivori de prin comitate.

Nici n’a apucată guvernulu We- 
kerle se dea vre-unu semnă seriosu 
de „îndreptare*4 în privința acesta 
și etă că comitatele suntu în cea 
mai mare fierbere. „Patrioții44 buge
tivori, pe a cărora mână suntu date 
aceste comitate, își vedu periclitate 
interesele; se temu că li se voru mai 
lua din slujbele monopolisate de ei 
esclusivu și vor trebui se cedeze unele 
din ele și în favorulu celoru de altu 
neamu.

.De aci se esplică mișcarea cea 
pătimașă și plină de ură, ce a înce
pută a se manifesta prin comitate 
în contra popbreloru nemaghiare și 
în specială în contra Româniloru. 
Nu mai puțină ca patru comitate 
s’au găsită pănă acum, cari prin 
adrese cătră dietă au hotărîtă se 
ceră luarea de măsuri escepționale 
în contra Nemaghiariloru, mai alesă 
însă îd contra Românilor^. Intre 
acestea se află comitatulu Făgăra
șului, ală Coșocnei, ală Selagiului 
și ală Neogradului, la cari se mai a- 
dauge și representanța orașului Clușiu.

Ce ironiă înse a crede, căacestă 
mișcare ar fi eșită în adeverii din- 
tr’ună impulsă ală poporațiunei co- 
mitateloră din vorbă. Cine ar și 
pută admite, fiă și măcară pentru 
ună momentă, că locuitorii unoră 
comitate cu-o poporațiune aprăpe 
esclusivu nemaghiară și mai cu semă 
română, se fiă în starease angagia 
la o mișcare atâtă de criminală față 
de propriele loră interese?

Nu va fi nimeni atâtă de naivă 
să credă, că acesta ar fi în adeveră 
o mișcare a poporațiunei comitate- 
loră. Mișcarea este pornită, susținută 
și esecutată esclusivă numai din 
partea funcționariloră administrativi 
unguri și a aderențiloră loră, ală 
căroră scopă finală este se nu-și perdă 
pânea și cuțitulă din mână, se nu 
li se ia din terenulă de esploatare, 
ci se li se lase și mai departe liberă 
freu asupra Nemaghiariloră, ca să i 
pătă esploata mai multă încă ca 
pănă acum.

Numai așa ne putemă esplica 
marele zelă, cu care lucreză ei la 
sădirea și propagarea urei de rassă 
față de Români, care nu pote fi nici 
în intereBulă statului, nici în ală so
cietății, precum de repețite-ori s’a 
recunoscută acesta și din partea u- 
noră politici maghiari.

Vorba rămâne acum, că 6re ce 
însemnătate mai are așa epsa „auto- 
nomiă44 a comitateloră, când o mână 
de parvenițl potă să aducă în nu
mele loră asemeni concluse revoltă- 
tăre și diametrală opuse dorinței și 
voinței celoră ce prin numărulu și 

averea loru constitue baștina popo
rațiunei acestoră comitate?

Decă o mișcare atâtă de vrăș
mașă naționalității nostre s’a înce
pută tocmai în comitatele locuite 
de Români, acesta este dovada cea 
mai strălucită despre volnicia cu 
care suntă ocârmuite aceste comi
tate și despre trista și ne mai po
menita aservire a loră.

De altă parte însă nu putemă 
lăsa neamintitu la acestă locă, că 
pe câtă de revoltătăre se pare pro- 
cederea celoră ce stau astăcfi în 
fruntea comitateloră năstre, pe atâtă 
de tristă și condamnabilă găsim ă in
diferența representanțiloră români 
din aceste comitate.

O adevărată batjocură este mai 
alesă ceea ce s’a petrecută la Fă- 
gărașu, unde scimă, că Românii 
formeză chiar maioritatea represen- 
tanței comitatense. Nu simtă ore 
acești Români umilirea și batjocura, 
ce li-s’a făcută prin aducerea conclu
sului dela 14 Octomvre a. c. ? Ce au 
făcută ei, unde au fostă și cu ce și 
voră pute scusa înaintea lumei ro
mânesc! indiferența dovedită cu oca- 
sia amintitei adunări comitatense?

Adecă adunarea comitatului Fa- 
gărașă, compusă din membri în ma
joritate Români, declară pe cele 
9o°/0 ale poporațiunei române a co
mitatului de primejdiăse și cere pen
tru mai buna înfrenare â loră in
troducere administrației de stată, sans 
phrase.

Apoi se nu te revolți în fața 
unei asemeni triste priveliște? De 
ce să se îngrozescă omulă mai multă : 
de răutatea și volnicia miciloră ti
rani, ori de slăbiciunea și servilis- 
mulă scârbosă ală celoră, 'cari su
feră în tăcere loviturile și batjocu
rile loră?

Adresa Unguriloru Clușenî.
(Fine.)

Din oele (fi80 8’ar p&râ, oă oelă mei 
bunti luoru ar fi să se mai înpuțineze con
sulii după avere. Ei, dâr apoi împuținarea 
censului nu oferă atâta garanțiă în privința 
capabilitățîi, oum ofere consulii mai ridi
cată, deârece de averea mai mare adese
ori este strînsă legată și o anumită oul 
tură. Intre starea oulturală a âmeni- 
loră fără avere și între cea a ome- 
niloră cu o avere minimală, de obiceiu 
nu este chiar nici o deosebire. Nn se pâte 
găsi deci ună altă mijlooă corectă pentru 
resolvarea aoestei oestiunl, decâtă aoeîa, ca 
de-odată cu împuținarea censului după 
avere, să se împuțineze și censulă după 
inteligență. Aoestă mijlocă oorăspunde mai 
bine deoâtă tâte, atâtă esibtenței democra
tice a organisației nâstre de stată, câtă și 
desvoltârei sistemei nâstre de dreptă. Acesta 
oorăspunde mai bine și adevăratei stări a 
luorului, deârece a susțină, că cine plătesoe 
o anumită dare de pămeLtă, acela eBte ca
pabilă de-a alege, ca deputată, pe omulă 
celă mai potrivită; acesta nu totdeuna 
este adevărată; a (fi06 îusă. oă cine 
are inteligență, aoela are și capabilitate: 
aoesta în cele mai multe oasurl este ade
vărată. Fără ’ndoiâlă, că aici niol vorbă 
nu pâte fi despre o oualifioațiane mai înaltă. 
De acesta are lipsă nu oelă oe alege, oi 

oelă ce este alesă . La totă oasulă 
însă dela totl aoeia, cari în aoestă modă 
mijlooită eserc’iză o influință asupra afa 
oeriloră țerei, se pâte pretinde oelă puțină 
ațftta, oa să scie oeti programa, vorbirile și 
scrisorile deputatului loră și să pâtă sta 
într’ună oontaotă în scrisă ou oelă oe l’a 
alesă. Așa-dâră oa o condițiă a oensului 
după inteligență ar fi a se stabili cundsce- 
rea scrisului și a cetitului. Aoestă însă nu 
este de ajunsă ; deârece ounâsoerea scrisu
lui și cotitului tocmai pentru aceea este 
aici dătătoră de măsură în privința oapabi- 
lității, pentruoă prin ea se faoe posibilă în
țelegerea celoră oe se luorâză în legiela- 
țiune și în guvernamentă. Astfelă stândă 
luorulă, înzadar ar soi oineva sorie și oeti 
în limba ohineză, deâreoe aoestă soiu de 
ounoscință a sa totuși nu l’ar pune în po- 
siția de a pută apreția lucrările legislațiu- 
nei. Acâsta se pâte numai așa, decă res- 
peotivulă soie sorie și oeti unguresoe.

In urma acestora, la revisuirea lege- 
eleotorale, oare, revisuire este de altmintre
lea luată in perspectivă, e de lipsă a se 
statori, oa pe lâugă respeotarea obicinuitei 
loră oual'ficațiunl morale, a unui oensă de 
avere corăspuncjătoră raporturiloră eoono- 
mioe ale țerei și mai moderată oa oelă de 
astăzi, — și a drepturiloră oâștigate: ori 
care cetățenii majorânu și cu drepturi in
dividuale, care scie scrie și ceti ungu- 
resce, se fiă alegetorfi. Nu e lipsă a mai 
e.-tplioa, oă acesta este aplioarea celei mai 
miol măsuri posibile asupra aoelora, oarl 
vreu să eseroieze o influință asupra sorții 
țerei. Nu ’i se face aid nimănui vre-o ne
dreptate, deâreoe fiă-oare pâte pe ușoră 
să-și îusușâsoă aoestă oalifioațiune,—și apoi 
oondițiile premergătâre pentru însușirea 
aoestei oualifieațiunl, suntă date deja de 
cjeol de ani, prin generalulă obligamentă la 
oercetarea șoâlei și prin propunerea obli- 
gatâre a limbei maghiare. Și dâcă totuși 
la punerea în practică s’ar ivi greutăți, 
aoestea s’ar pute invinge prin termicele oe 
ar fi a se fixă pănă la intrarea în vigâre 
a aoestoră disposițiunl.

Ounâsoerea limbei maghiare însă tre- 
bue să se pună oa o oondițiă indispensa
bilă pentru motivulă, că alegerea este oelă 
mai ponderosă actă politică ală națiunei 
maghiare; ăr joința națională nu are și nu 
pâte ave altă limbă, în care să se pro
nunțe, decâtă limba maghiară.

După tâte acestea cu deplină onâre 
oeremă dela dietă, oa să binevoâsoă a 
hotărî:

I
a) ca § lă 172 ală artioulului de lege 

V. din 1878, să se modifioe în aoelă sensă, 
ca idea de stată maghiară să se bucure de-o 
proteoțiă mai ou efeotă ;

b) prooedura de pressă să se modifice 
astfelă, oa să se difioulteze subtragerea 
autoriloră dela responsabilitate, și pentru 
oasulă oând orima s’ar repeți, urmările res
ponsabilității să fiă potențate;

c) oomeroiulă poștală ou România să 
se restrîngă astfelă, ca sentimentulă pu- 
blioă ală locuitoriloră patriei nâstre, să fiă 
oorotită de ataourile pressei din România, 
îndreptate în contra unității politice și a 
păoei interiâre a statului maghiară;

d) modifioarea art. de lege 37 din 
1875 astfelă, oa oonduoerea afaoeriloră in
teriâre ale sooietățiloră publice comeroiale 
să fiă controlate din partea autoritățiloră 
într’ună modă mai simțită, de cum au fostă 
pănă aoum;

e) artioolulă de lege 14 din 1880 
respective 24 din 1892, să se modifice ast
felă, ca procedura pentru regularea pose- 
siuniloră, să se pâtă aplica din oficiu.

Neputendu-se spera însă dela aceste 
disposițiunl, decâtă numai îmblânzirea miș- 
căriloră antipatriotioe, ne rugămă să se ia 
și astfelă de măsuri, prin cari 8ă se taie 
rădăoinele dătătâre de vieță ale tendin- 
țeloră distrugătâre de stată. Astfelă de 
măsuri suntă:

II.
a) modificarea artioulului de lege 44 

din 1868 astfelă, oa la tâte autoritățile 
publice să se întrebuințeze esolusivă limba 
statului;

b) artioolulă de lege 9 din 1868 să 
se modifioe astfelă, oa caraoterulă na
țională ală bisericei greoo-orientale să se 
ștergă;

o) să se modifioe art. de lege 30 din 
1883 așa, oa testimonii de maturitate să 
nu mai pâtă da, decâtă numai oomisiuul 
esaminătâre anume constituite spre aoestă 
scopă din partea statului;

d) art. de lege 38 din 1868 să se 
modifioe în aoelă sensă, oa numai aoeia să 
pâtă păși pe oariera învățătorâscă, oarl au 
absolvată la preparandii de stată ;

e) art. de lege 28 din 1876 și 18 din 
1870 să se eseoute ou strioteță, pentru oa 
astfelă controlarea șcâleloră poporale și 
obligamentulă de-a învăța limba maghiară, 
să aibă ună efeotă mai mare;

f) ou ocasiunea revisuirei artioulului 
de lege 33 din 1874 cercurile electorale să 
se împartă în modă mai dreptă și pe lângă 
moderarea oensului după avere, să se sta- 
bilesoă censulă după inteligență într’ună 
modă oorăspuncjâtoră ideei de stată ma
ghiară.

Aflămă necesară luarea aoestoră mă
suri, pentru ca de-o parte, să se înfrâneze 
mișcările române antipatriotioe, er de altă 
parte pentru ca idea de stată maghiară să 
dubândesoă, în instituțiunl, base mai solide 
oa oele de pănă acum. De s'ne se înțelege, 
că aici oestiunea nu este deplină esploa- 
tatft, de âre-oe tâte aoele fapte ale legisla- 
țiunei și ale guvernărei, cari au o influință 
binefăoătâre asupra bunăstărei și olarifioă- 
rei poporului, stau tot-odată și în servioiulă 
puncteloră de vedere naționale ungurescl. 
Noi ni-amă ținută de datorință a traota 
aci numai despre aoele instituțiunl, cari 
prin puterea loră influințâză în modă ne- 
mijlooită asupra cestiunei de naționa
litate.

Ne-amă străduită să resolvămă pro
blema nâstră ou acea obieotivitate, pe oare 
o datorimă ponderosității oestiunei și auto
rității dietei.

Ne-amă silită sâ arătămă, oă e nete
meinică tema oeloră ce credă, că realisarea 
ideei de stată maghiară numai pe conta 
ideiloră liberale s’ar pute întâmpla. La fiă- 
oare șiră ală măsuriloră reoomandate de 
noi, amă avută în vedere temutele garanții 
ale libertății publioe, și în privința aoeloră 
oondițiunl ale egalei îndreptățiri oetățe- 
nesol, cari nu suferă oontredioerl și cari 
’i se ouvină fia-cărui cetățenă fără deose
bire de naționalitate — ne-amă ferită cu 
strioteță de-a reoomanda astfelă de mij- 
lâce ale puterei, oarl din punctă de ve
dere principiară ar pute provoca o maghia- 
risare, fiă forțată, fiă uneltită; însă da, 
ni-amu întorșii cu îngrijire atențiunea ndstră 
asupra inagliiarisărei sentinienteloru, de-


