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„Gazeta- oae în Hă-careip 

AtaintHiic peiiiru Ausiro-Ungarih, 
Pe un ană 12 fl.j pe șăse luni 

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

Peniru România șl sirăinăiais: 
Pe und anu 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la t6te oficiole 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

A&onamoQîulu psniiu Brasovu 
a administrați una, piața i-aare, 
TSrgulâ Inului Nr. 30 etngfulii 
I.: pe unu anu 10 11., pe șăse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dus u lu în casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei lunf 
3 fl. Unu esemplanî B cr. v. a. 
sân 15 bani. AtAt.fi abonamen
tele ofttu și inserțiunilo sunt A 

a se plăti înainte.

Nr. 285. Brașovt, Vineri, 24 Decemvre

Nou abonamente
la,

Cu 1 Ianuarie 1894 st. v.
se deschide «ou abonameiitu, 
la care învltămu pe toți amicii și 
sprijinitorii fotei nostre.

Prețuia afocnamneniulBaBs
5

Pentru Austro-Ungaria:
pe •u.xivl aax-Cu................................. 12 £L
pe șese IvlxiI ................................. G fl.
pe trei hini ................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe mrxv. sirx-îS. 
pe șese luai 
pe trei luni

•40 fra.aa.ci
20
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 anu.................................  8 franci
pe șese luni .... 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușoră 
prin mandate postaBe.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei*1.

Acțiunea soBsdară a națio- 
naSitâtiBoru*»

BrașovO, 23 Decemvre v.

Vorbindu iu nurnârulu de erl 
alb toiei nbstre despre atitudinea 
politică a Sașiloru ardeleni, ne-anifi 
adusu aminte de întrâga miseriă a 
politicei, ce au observat’o cu deosebire 
ei, der și celelalte naționalități ne 
maghiare în acești 26 de ani din urmă 
față cu magliiarismulu violentă.

Ințelegemu aici nu atâtn partea 
principiarăa politicei, câtă mai multă 
partea ei practică, intru câtă adecă 
s’a ivită necesitatea de a se apera 
cu toții: Români, Sași, Slovaci, Șerbi 
ș. a. în centra maghiarisării forțate

Idea solidarității între popbrele 
nemaghiare față cu tendințele vio
lente ale maghiarismului, s’a năs
cută deodată cu regimulu ungurescă 
inaugurată la 1867. Cu schimbă
rile din anii 1867 și 1868 n’au fostă 
mulțămită nici una din naționalită
țile nemaghiare Legea de naționali
tate au combătut’o mai multă ori mai 
puțină fie care din ele, căci vedemu 
că ea nu le pbte garanta esistența 
loi ă națională.

Der în periodulă primă ală re
gimului ungurescu, cândă încă pre- 
domniaă vederile conciliante dea- 
kiste, idea unei procederl solidare 
a naționalitățiloră era multă paia- 
lisată de speranțele, ce le nutreau 
fbrte mulțl din sînulă loră, că le
gile din 1868 oferă posibilitatea 
unei desvoltărl naționale neîmpede- 
cate celă puțină pe terenulu biseri- 
cescă și școlară.

Acțiunea violentă a regimului 
tiszaistă, care la 1879 a dată o lo
vitură de mbrte chiar legei de na
ționalitate prin îutroducerea forțată 
a limbei maghiare ca studiu obligă- 
toră în t6te șcblele naționalitățiloră, 

a trebuită însă să deștepte pe toți 
din letargia loru, și decă pănă atunci 
nu sa putută înciripa o procedere 
solidară a tuturoru popbieloră ne
maghiare în lupta cu maghiarismălă 
violentă, acuma ea le era impusă 
acestora de interesele loru de vieță.

Din nenorocire înse, ceea ce 
era tprbpe de sine înțelesă nu s’a 
întâmplată. Adevărată, că la 1879 
toți deputății naționalitățiloră, câți 
se mai aflau atunci în dietă, au fă
cută oposițiă energică legei de ma- 
ghiarisare propuse de guvernulă 
Tisza. Românii, ca și Serbii, ca și 
Sașii ș. a. au protestată în contra 
ei, der la o acțiune comună solidară, 
fia în dietă, ori afară din dietă, nu 
s’au putută avânta.

Se mângăiau pe atunci națio
nalitățile nemaghiare cu gândulu, „că 
învingerea morală a fostă a loră“.

In anulă 1879 organulă nostru 
după desbaterile din dietă, cari s’au 
terminată cu primirea legei de ma- 
ghiarisare, s’a ocupată de acâsta apa- 
rițiune scriindu între altele:

„...învingerile morale, ce le-amă 
eluptatu în mai multe rânduri, nu 
ne au adusă pănă acuma nici celă 
mai mică tolosă, nu au putută se 
contribue nici câtu de puțină la îm
blânzirea contrariloră esistenței nos- 
tre, din contră pare că totă mai 
multă i-au întarîtată și i au ațîțată 
în contră-ne. Care este causa aces
tei aparițiunl estra-ordinare?“

„E clară, că în politică nu de
cidă succesele morale, ci cele reale, 
cu tbte aceste potă ave și succesele 
morale sub drecari împrejurări o 
mare importanță reală. Astfeliu în 
lupta naționalitățiloră cu tendințele 
de maghiarisare s’ar fi putută do
bândi pănă acuma celă puțină acelă 
resultată, ca Maghiarii se recunoscă 
imposibilitatea de ane face Maghiari 
cu de a sila. Decă n’a fostă posibilă 
de a face pe Maghiari se înceteze 
odată cu măsurile de maghiarisare 
cine portă vina? Negreșită că în 
prima liniă totă Maghiarii, cari țină 
cu cerbicia rară la vechiulă plană, 
despre care s’au putută convinge 
încă Ia 1848, că este nerealisabită, 
în linia a doua vina este înse și a 
naționalitățiloră din causă, că suc
cesele morale, ce le-au câștigată 
pănă acum, au de a le mulțămi mai 
multă dreptății causei loru, decâtă 
resoluțiunei, energiei și dibăciei, cu 
care s’au luptată conducătorii loru“.

„Trebue să mărturisimă cu pă
rere de rău, că oposițiunea națio
nalitățiloră din Transilvania și Un
garia, încependă dela Inaugurarea 
dualismului, n’a fostă în stare a le 
impune Maghiariloru într’atâtă, în- 
câtă să i facă să înceteze cu măsu
rile de maghiarisare forțată. Adevă
rată, că a impune Maghiarului este 
fbrte greu într’o cestiune, unde elă 
este predomnită mai multă de pa
timă, decâtă de alte considerațiuni 
reale. Afară de acesta situațiunea 
naționalitățiloră dela noi a fostă 
din capulă locului cu multă mai 
nefavorabilă ca aceea a celoru din 
Austria.“

„Cu tbte aceste naționalitățile 

nemaghiare ară fi putută face guver
nului ungurescă oposițiune multă mai 
energică. Decă ar fi fostă cu pu
tință ca să se unescă toți represen 
fanții loru la o acțiune solidară, 
atunci succesele morale ară fi avută 
celă puțină acelă efectu reală, că 
guvernulă n’ar fi cugetată a păși 
înaintea dietei c’ună proiectă de lege 
ca acela, care s’a desbătută Zflel0 
aceste în camera deputațiloră“ (Gaz. 
Trans. Nr. 33 din 1879).

De atunci și pănă acuma tre
cură 14 ani și cutezarea regimului 
ungurescă crescu în proporțiunl totă 
mai mari și înspăimântă tbre pănă 
ce ajunse la ucazulă ministrului de 
instrucțiune Csaky dela 25 Septem- 
vre 1893, a oăruia aplicare practică 
făcu, cum văcfurămă, și pe Sașii gu
vernamentali să scbtă unu țipetă în
fricoșată de durere.

Și pe când Sașii totă mai spe- 
reză îucă în „iubirea de dreptate și 
de pace“ a guvernului ungurescă, 
în sînulă celorlalte naționalități a 
prinsă rădăcină convingerea, că pen
tru a’șl pute apăra cu succesu esis
tența națională atâtă de amenințată 
trebue să-și dea mâna.

Idea acțiunei solidare a națio
nalitățiloră asuprite începe să ca
pete conturi reale. Românii, Slovacii 
și Sârbii suntu pe cale de a se în
țelege asupra unei procederl comune 
de apărare.

Ce i ar împiedeca pe Sașii ar
deleni de a face și ei asemenea? 
Oare ucazulă lui Csaky dala 25 
Sept. 1893 nu este ună memento și 
pentru ei ca și pentru naționalitățile 
celelalte? Și bre n’ar fi terenă de 
ajunsă pentru o conlucrare a loră, 
când se tracteză de-o acțiune, care 
în primulă rândă trebue să țintescă 
a pune stavilă îocercăriloră nenoro
cite de maghiarisare forțată?

Nu e peDtru toți, pentru Ro
mâni, Slovaci, Sârbi, ca și pentru 
Sași, pusă a c|i cești unea de a fi ori 
de a nu fi?

Și conducătorii Sașiloră recu
noscă, că așa este. Atunci de ce 
mai șovăescă de-a alege între viață 
ori mbrte ?

CRONICA POLITICĂ
— 22 Decemvre.

Kulturegyletiștii din Ungaria nordică 
s’au molipsită și ei de microbii bolei de 
alienațiă șovinistică a lui Bartha. In adu
narea generală dela 12 Septemvre 1893 
Pongracz Gyorgy a fostă propusă, că so
cietatea să roge pe guvernă a modifica le
gea de pressă față cu foile naționalitățiloră. 
Societatea însă a respinsă propunerea, der 
a hotărîtă cu unanimitate să roge guver
nulă printro adresă, ca să fiă cu atențiune 
la agitațiunile pressei naționalitățilonl, și 
mai alesă a celei slovace. In consecentă 
deci, rogă pe guvernă, ca puterea statului 
să procedă cu totă energia față cu aceia, 
cari abuseză de libertatea de pressă, ce o 
garanteză legile ungurescl și atacă sta- 
tulă maghiară. In deosebi o ceră acesta 
kulturegyletiștii față de pressă slovacă, 
din Ungaria nordică, ale cărei agita

țiuni ar turbura liniștea și pacea patrioți- 
loră. Bieții kulturegyletiștii Și-au pier
dută mințile în furia loră ticălosă de opre
siune și de despotismă asiatică.

*
piarulă „Perzeveranza* susține scirea 

combătută din mai multe părți, că Jesuiții 
au înaintată Papei ună MemorandO, în 
care ’i recomandă participarea cîericali- 
loriî italieni la alegeri. Numita foiă mai 
adauge, că Memorandulă se ocupă cu ideia, 
că o eventuală majoritate clericală în Ca
mera italiană ar pune pe sfântulă Scaună 
în posițiunea, de-a deveni erășl stăpână 
ală situațiunei, și prin urmare de-a resta
bili puterea lumescă a Romei papale.

*
O telegramă din Belgrade, care aș

teptă încă confirmare, anunță, că guvern ulii 
Gmicl și-a dată dimisia. Regele Alexan
dru a însărcinată pe Svetomir Niccdajevict 
cu formarea noului cabinetă. Se elice, că 
pricina dimisiunei guvernului-GruicI este 
pretensiunea regelui de-a dimite din func
țiuni pe toți acei funcționari, cari la ale
gerile comunale au folosită tbte mijlocele 
contra candidațiloră partidei progresiste, și 
cari n’au voită să împiedece atacurile sân- 
gerose dintre radicali și progresiști cu oca- 
sia alegeriloră. Se crede, că în noulă gu
vernă, ministru de răsboiu va fi Koka Mi- 
lanovici. Svetomir Nicolajevict aparține nuan
ței radicaliloră moderați.

Din Camera r-smână.
Disensiune privilore la cestiunea română.

Din discursulu D-lui M. Balști.
D. M Balșu : Permiteți-ml, D-loră, să 

trecă la ună altă evenimentă poli
tică, care privesce politica nostră din afară, 
care pentru noi este cestiunea cea mai in
teresantă, pentru-că este strînsă legată de 
esistența nostră națională. Voiu să vorbescă 
de cestiunea Româniloră, cari locuescă afa
ră de hotarele Regatului română, mai alesă 
de Românii din Ungaria și Transilvania, și 
decă vorbescă mai multă de Românii din 
Ungaria, nu o facă pentru-că n’am același 
interesă pentru toți Românii ori unde ar fi 
ei, ci pentru-că nicăirl cestiunea nu este 
atâtă de arejătore, ca tocmai în Ungaria și 
Transilvania.

Mesagiulă regală ne spune, că pacea 
este asigurată, pentru acestă ană celă pu
țină, și că legăturile nostre cu puterile stră
ine suntă atâtă de strînsă legate, încâtă 
nu pote fi nici o temere pentru viitoră. 
Trebue să firnă neapărată recunoscători 
guvernului pentru dibăcia politică, care a 
dovedit’o în conducerea afaceriloră nostre 
publice esterne și pentru înțelepciunea, care 
a arătat’o în apărarea intereseloră nostre 
față cu puterile străine.

Ună stată mică, ca ală nostru, încun- 
giurată de puteri mari, în deplină forma
țiune politică și în deplină desvoltare econo
mică, are mai alesă nevoie de pace și totă ce 
pote asigura acestă stare de lucruri este 
bine venită de noi. Der, D-loră, pacea nu 
depinde numai de noi; sorta ei este înmâ- 
nile puteriloră mai mari și mai puternice. 
Starea politică a Europei este însă departe 
de a fi normală, pregătirile de resbelă ur- 
meză din ană în ană înainte și devină din 
ce în ce mai costisitore și mai amenință- 
tore, și o seîntee pote da locă la isbucni- 
rea unui resbelă ast-felă precum de secoll 
nu s’a vădută, și de care, și aci mă unescă 
cu totulă cu D. ministru ală domeniiloră, 
nici noi Românii nu vomă putea rămâne 
străini. Și atunci, când mă uită la viitoră, 
nu potă fi fără de mare îngrijire tocmai 
din causa situațiunei nesuferite, ce s’a cre
ată mai alesă Româniloră din Ungaria și 
Transilvania, ale căror aspirațiunl naturale 
suntă atâtă de asuprite. Acbstă luptă aRo
mâniloră pentru naționalitatea loră nu este 
nouă, o sciu, der că a luată mai alesă în
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