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Inului Nr. 30.
Inserate mai primesoâ In Vlena 
S. Xo>it, Haaumifin & Vogltr (Otto 
ifaai), H. Schalsk, Alou Htrndtl, H. 
Dukts, A. Opptlik, J. Donmbtrg; In 
Budapesta: A. F. Boldbn-gir, Zck- 
tim Bernat: In Frankfurt: Q. L. 

Daub» ; In Hamburg: Ă. SinHfr.
Prețuit! in.arțiumlori: o seriă 
garmond pe o ooldnă 8 or. ți 
80 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă ți Învoială.
Heolamo pe pagina a ITI-a o 

senă 10 or. v. a. său 30 bani.

„Gareta“ ese In fiă-oarecți 
Abonamente centru Austro-Ungarle. 
Pe un ană 12 fi., pe șăse luni 

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

Pentru România șl itrăinătate: 
Pe ună ană *0 frânei, pe săee 
luni 20 fr-, pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tăte ofioiele 
poțtale din Intru ți din afară 

ți la dd. oolootorl.

iboimnmin țentru Brasoiu 
a administrațiuno, piața mare, 
TArgulă Inului Nr. 30 etaglulă 
I.: pe ună ană 10 fl., pe țăso 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu In casă: Po ună ană 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună eaemplară 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atătă abonamen
tele oAtă ți inserțiunile nuntă 

a se plăti înainte.

Nr. 215. Brajovii, Mercuri, 29 Septemvre (11 Octomvre)

Nou abonamente
la

„GAZETA TBAISSVANÎEI"
Cu 1 Octomvre 1893 st. v.

se deschide nou abonainentfi, 
la care invitămu pe toți amicii 
sprijinitorii fotei nostre.
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•U.33.-CL axi-tx 
șese Iluzii 
txei lxurii

data

Pentru Austro - Ungaria:
unO anu ............................................
sese luni ..................................  .

y

Pentru România și străinătate:
8 franci
4
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fl. 
fl.

unu anu................................. .
sese luni .... 
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Abonarea se pote face 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei*1

mai
>>

ușorfi

Programul» d-lui Hieronymi»
L

Brașovîi, 28 Septemvre v.
Astăzi punemti sub ochii ceti- 

toriloru noștri discursulO-programu 
alu ministrului de interne Hiero
nymi. Importanta lui amii accen
tuat-o deja și rSmâne acuma ca s8-lu 
aprețiămu după adevărata lui valdre.

Pentru ca se ușurămu fiă-căruia 
de a cuprinde și a pătrunde spiri
tului acestui discursQ, vomă espune 
aici mai întâiu impresiunea generală, 
ce a făcut-o asupră-ne.

înainte de tote resultă din vor
bele d-lui Hieronymi, că d-sa înțe
lege resolvarea cestiunei naționali- 
tățiloru cu totulu altfelu decum o 
înțelegem^ noi și toți amicii liber
tății popbreloru. Pre când noi sun- 
temu de convingerea, că resolvarea 
acestei cestiun! nu se pdte face de- 
câtu delăturându-se căușele adevărate 
ale nemulțumirii națiuniloru nema
ghiare cu sistemulu de guvernare 
actuală, d-lu Hieronymi nu se gân- 
desce decâtâ la anumite remedii 
pentru de a suprima și delătura nu
mai căușele aparente ale acelei nemulțu
miri, a căreia esistență pănă la unu 
punctu 6re-care nu-o negă nici densul.

De aici vine, că d-lti Hiero
nymi își întemeiază întregii progra- 
mulO seu pe suposițiunea, că „massa 
cea mare a poporului română este 
blândă și ușoră de guvernată“ și că 
numai „agitatorii" suntu, cari o 
ațiță și îi turbură liniștea sufletescă 
prin influințele loru rele.

Pe acesta suposițiune și-au ba- 
sată politica loru tdte guvernele un
guresc! dela 1867 încbce și a fostă 
lucru fîrescă ca guvernanții unguri 
să-și alega o asemenea formulă, când 
politica ce-au urmărit’o a avutu de

țîntă în totdeuna numai interesulu 
esclusivu alu rassei maghiare. Avendu 
în vedere numai și numai acesta 
țîntă, guvernele unguresc! nu s’au 
gândită nicl-odată seriosu de a sa 
tisface, fiă câtuși de puțină, postula- 
teloră îndreptățite ale popdreloră 
nemaghiare de egalâ îndreptățire 
națională’. Unde avea să domineze 
esclusivu interesulu națională ma
ghiară e clară și învederată, că nu 
mai putea se aibă locă și interesele 
naționale ale Româniloru, Slovaci- 
loru, Serbiloră, G-ermaniloru etc.

Pentru politicii conducători ma
ghiari poporele nemaghiare au fostă 
der întotdeuna numai nisce simple 
„masse de guvernată" și idealulă 
loră era numai ca ele se fiă „ușoră 
de guvernată." Aici înse au întâm
pinată și întâmpină o piedecă în
semnată în așa numiții „agitatori", 
adecă in clasa inteligentă a națiu
niloru nemaghiare, care, fiindu pă
trunsă de marile esigențe ale vieței 
naționale, s’a opusă și se opune asu- 
pririloră și nedreptățiriloră și re
clamă drepturile și libertatea națio
nală a poporeloră loră.

„Agitatorii" din cestiune au fostă 
și suntă prin urmare de faptă și de 
dreptă conducătorii firesc! ai popă- 
reloru, ei au fostă și suntă orga- 
nulă de căpeteniă, prin care s’a ma
nifestată nemulțumirea acestoră po- 
pâre cu sortea loră.

Nimică mai comodă nu pdte fi 
der pentru politica esclusivă ma
ghiară, decâtă a lovi în acești agi
tatori, a-i combate cu totă „asprimea 
legiloră", și a i stinge de pe fața 
pământului, pentru ca massele cele 
mari ale popdreloru, rămănândă ast- 
felă fără conducere, să potă fi cu 
atâtă mai ușoră de guvernată, dela 
Budapesta.

Esența programului d-lui Hie
ronymi față cu noi Românii este de 
a lua unu șiră de măsuri positive, 
pe cari le-a schițată în generală în 
discursulă său, cu singurulă scopă 
de a scdte massele poporului nos
tru din brațele „agitatoriloră" și de 
a le mâna în brațele guvernului un- 
gurescă.

Nou în acestă programă este 
numai aceea, că de două-fjeci și șese 
de ani, de când ne aflămă sub stă
pânirea ungurescă, este primulă casă, 
ca ună ministru de interne să vină 
și să propună luarea unoră măsuri 
positive pentru o îngrijire ore-care 
a intereseloră materiale ale poporului 
română.

D-lă Hieronymi trăiesce în acea 
credință deșertă, că va pute mul
țumi și ferici poporulă română, 
aruncându-i ca de milă câteva os- 
cidre de roșu, dândă tineriloră ro
mâni absolvenți ai universitățiloră 
din Pesta și Clușiu câte ună postu- 
leță, eră preoțiloră și dascăliloră 
români lipsiți câte ună mică aju
toră și numindă câțl-va solgăbirăi, 
ori chiar vice-șpani de naționalitate 
română, după ce va introduce ad
ministrația de stată în ținuturile lo
cuite de Români.

Și de ar fi numai atâta. Der 
d-lă Hieronymi nu vrea să dea ni-

micu fără de răsplată. Elu, cere, în 
schimbulă aceloră avantagie fdrte 
problematice materiale, ca Românii 
— din sînulă massei să ’nțelege — 
nu numai se se lapede de conducă
torii lpru firesc! național! ca de sa
tana, dâr; să-și vândă și consciința 
loră națională, să-și renege simțulă 
loră românescă și să se facă apos
tolii mariloră nisuințe de assimilare 
și de contopire ale „națiunei ma
ghiare unitare și nedespărțite".

luliu Horvâth și „Gazeta Transilvaniei". 
Vrândă să oombată aserțiunea ministrului- 
președinte Wekerle, că t6te foile române 
ar fi interpretatei răspunsurile prea înalte 
așa, aa și când ar fi fostă favorabile Ro- 
mânilorO, deputatului luliu Horvâth a oitată 
în ședința dietei dela 7 Octomvre „Gazeta 
Transilvaniei*, oare n’a fostă mulțămită ou 
răspunsurile Majestății Sale. Cu aoestă ooa- 
siune d-lă Horvâth, venindu-i pdte așa mai 
bine la soootelă, a susținuta, că „Gazeta 
Transilvaniei", ar fi „organulă ofioială ală 
celoîă ce voiesoa împăciuirea (hivatalos 
organuma az ugynevezett bekulâkenyeknek), 
în a cărora tabără se află și episoopulă 
Pavela4.

Ar fi de prisosa, oredemfi, a mai ao- 
oentua aiol, oâta de nebasată este afirmarea 
de mai susă a d-lui Horvâth, pentru oă 
acesta resultă chiar din vorbele sale. Dâcă 
„Gazeta Transilvaniei" n’a fosta mulțămită 
ou răspunsurile preaînalte, urmeză logioă, 
că n’a putută consimți nici cu aoea împă
ciuire dintre naționalități, de care a fosta 
vorba în aoele răspunsuri. Adevărulă este, 
oă amă susținuta, oă guvernula însuși este, 
oare oaloă legile; de aici însă nu urmeză 
niol de cum, că noi ama orede posibilă o 
împăciuire cu Ungurii pe basa legiloră 
esistente. 0 partidă a împăcării între Ro
mâni nici nu esistă, și nici n’ar pute esista 
în împrejurările de față. La 1884 s’a fă- 
outa înoeroarea de a forma o asemenea 
partidă, a „Viitorului", der n’a reușita, și 
toomai „Gazeta Transilvaniei" afostO aoeea, 
oare ia oântată veclnioa pomenire. D-la 
Horvâth s’a lăudata, că cetesoe (fiarele ro
mâne. Ei bine, atunci trebue să scie, oă 
„Gczeta Transilvaniei" întotdâuna a stă 
ruita și a luptată în primula rândă pentru 
o strînBă și sinceră solidaritate în sînulă 
partidei naționale române, trebue să soie. 
oă este una organa națională ou desăvâr
șire independentă.

Era așader de ajunsă, dâoă d-lă Hor
vâth cita ooreotă și esactă, oeea ce s’a 
cjisO în „Gazeta Transilvaniei" despre răs 
puusurile dela Boroșă-Șebișă, și nu mai era 
nevoiă să slăbescă argumentarea sa prin 
afirmări false și nebasate.

Discursulu ministrului 
Hieronymi.

Amîi (țisfl, că discursulă, ce l’a 
ținutfi ministrulu Hieronymi, în 
ședința dela 6 Octomvre a dietei, 
este unG discursG-programO, în care 
s’anunță mesur! positive ale guver
nului față cu naționalitățile, și în 
deosebi față cu Românii. Partea pri- 
vitâre la acestă enunciațiune a mi
nistrului de interne, o reproducem u 
separată. Eată cum și-a schițată d-lă 
Hieronymi programulu seu în ces- 
tiunea naționalitățiloru:

Politioa de naționalitate a guvernulțu^- 
e fdrte simplă, forte dară (Strigări în 
stânga estremă: Amă vre să-o vedemă !) 
Scopulă ei finală este, oa fiă-oare cetățenă 
alo patriei să fiă ună fiiu oredinoiosă ală 
aoesteia, oa fiă-care oetățână ală patriei, 
fără deosebire de naționalitate, să conluore 
cu noi pentru întărirea și înflorirea națiu- 
ei. La acâstă țintă trebue să tindemă, deși 

o parte a inteligenții naționalității române 
stă pe basa programului politică dela 1881, 
a oăruia punctă cardinală este, oa Transil
vania, să aibă o autonomiă separată, oa ad
ministrația aoolo să fiă organisată după 
teritorii de limbă deosebite, deși ei pre
tindă votulă universală etc. etc. Noi sun- 
temă hotărîț* de-a lovi ou tdtă asprimea 
legei în acțiunea, oare luoră pentru reali- 
sarea acestui scopă, în ori ce modă s’ar 
arăta ea. (Aprobări viue generale). Noi nu 
ne putemă întâlni cu aoeia, cari stau pe 
basa acestui programă politică, pentru-că 
noi stămă pe o basă ou totulă alta. (Vii 
aplause.)

Ună ală doilea tristă simptomă ală 
nisuințeloră de naționalitate române este, 
că deși nu în publică, fiind-oă acesta ar fi 
împreunată ou perioulă pentru respeotivii, 
totuși se află astfelă de visători, oarl din 
poporațiunea română a Ungariei și a al
tora state streine ară voi să formeze ună 
stată națională română. Esistă puțini. (Voci 
în stânga estremă: Mai multe milidne!) 
Noi cundsoemă aoele fire, cari se țesă de 
România în Ungaria, și pentru - oă le ou- 
ndsoemă, le-amă tăiată și le vomă tăia. 
(Aprobări vii și generale.) Aoestoră visă
tori politiol le spunemă, oă națiunea po
sede destulă resoluțiune și destulă pu
tere, spre a apăra și cu ultima ei pioă- 
tră de sânge oeea oe stă în cartea legi
loră năstre, că națiunea este unitară și ne
despărțită. (Aprobări viue generale). Față 
ou aoeste nisuințe, orl-ce slăbiciune ar fi 
ună păcată, și eu nu voiu căde în aoestă 
păcată (Vii aplause.)

Marea massă a poporului română este 
inteligentă, diligentă, blândă și ușoră de 
guvernată. Mulțămită lui Dumnecjeu, influ- 
ința agitatoriloră asupra simburelui popo
rului română este pănă aouma mică, și este 
datoria ndstră de a’lă feri pe poporă, oa 
influința agitatoriloră să prindă rădăoină în 
mij loculă lui.

In aoâstă desbatere s’a <fisd repețită, 
oă națiunea maghiară a creată acestă stată 
și-lă susține. De aceea nu trebue să ne 
mulțumimă de a ne plânge, că Românii au 
o sooietate deosebită, o cultură deosebită 
și o viâță eoonomică deosebită; nu trebue 
Bă ne mulțumimă ou simpla constatare a 
aoestoră aparițiunl, este datoria nbstră a 
oăuta remediile și a-le afla. (Aprobări ge
nerale. O vooe în stânga: de când le cău- 
tațl deja?) Și la aoesta vă voiu răspunde! 
Aoeste remedii nu le vomă afla și nu le 
vomă întrebuința, decă tot-deuna vomă 
voi să leouimă numai simptomele, deoă nu 
vomă merge îndărătă pănă la isvorulă re- 
leloră (Aprobări vii generale) și nu vomă 
scruta după aoele oause, oarl suntă mo- 
torulă întregei mișoărl. (Aprobări vii ge
nerale.)

Geza Polonyi: Instrucțiune de stată I
Ministru Carolă Hieronymi: Una din 

aceste cause, — nu cțioâ, oă este singură_
este, că în România învecinată trăiesoă mii 
de omeni, cari s’au născută în Ungaria, au 
studiată aiol adeseori în mare lipsă și apoi


