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Illiterate mai primesci tn VlBna 
(t. Hesse, Haasenstein & Vogler (Otto 
.Haas), H. Schalek, Alois Hcrndel, M. 
Dukes, A. Oppelik, J. Bonncberg; în 
Budapesta: A. V. Goldbsrger, Eck
stein Bernat; In Frankfurt: G. L. 
Dasti; In Hamburg: A. Sterner. 

.Vroțulă moerționilord: o noriii 
■farmuad pe o colină B or. și 
X) or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai doao după 

tarifă și învoială.
Beolame pe pagina a UI-u o 

senă lf> cr. v. a. seu 30 bani.

nGazeta“ ese Îd fiă-carecți 
Abonamente penițe Ansiro-Ungaria. 
Po un ană 12 fl., pe șise luni 

6 fl., pe trei luni 3 II.
N-rii de JDumineoă 2 II. po anu. 

Pentru Bomânia și străinătate: 
Pe ună anu 40 franol,po șiso 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tite ofîcielo 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentulii pentru Brasovu 
h administrațiiinn, piața mare, 
Tfirgnlă Inului Nr. 30 etagluld 
I.: pe unu anu 10 fl., pe a6ae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 cr. v. r. 
s6u 15 bani. Atătu abonamen
tele câtu și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 164. Brașovâ, Mercur!, 28 Iulie (9 August!) 1893.

„Monarchia și naționalitățile 
Ungariei^.

E caracteristicii, că foile germane 
au păstrată o atitudine fdrte reser- 
vată fată cu conferința din Sibiiu a 
Româniloru.

Unele au adusu corespondențe 
din Ungaria, înse mai multu în spi- 
ritula stăpânitoriloru maghiari. E 
vorbă aici de foile din Germania. 
Câta pentru foile germane din 
Austria, aceste cu fbrte puțină es- 
cepțiune au luata pe față partea 
asupritoriloru noștri.

S’a manifestată așader și cu 
acesta ocasiune legătura de interese 
politice între Germani și Maghiari. 
S’a văcțutu câtă silință ’șl dau cei 
dintâi de a cruța pe hegemonii dela 
Dunăre.

In asemeni împrejurări merită 
atențiune unii articulu, ce’lu vedemu 
publicatu sub titlulu de mai susu în 
numSrulu de Sâmbătă alu clarului din 
Munchen, „Allgemeine Zeitung*.

Acesta articulu datata din Un
garia de sudu, 1 Augustu, desfășură 
cu multă Irancheță nisce vederi asu
pra situațiunei politice dela noi, cari 
diferă multu de vederile altoru foi 
germane.

Autorulu începe cu afirmarea, 
că conferența Româniloru trebue se 
împle de îngrijire pe adevărații amici 
ai monarchiei austro-ungare.

„E fbrte îngrijitoru^ — cjice — 
„cându unu poporu de peste 3 mi- 
libne îșl arată nemulțumirea sa cu sta
rea lucruriloru într’unu moda atâta de 
neîndoiosu. Și mai îngrijitoru apare 
înse lucrulu, cându nu numai Ro
mânii, ci si Slovacii dela nordu, 
Serbii dela sudu și chiar și Croații, 
cari se bucură de orecare autonomiă, 
suntu nemulțumiți cu regimulu de 
față din Ungaria, ca și Românii. 
Acesta va se c|ică uicl mai multu , 
nici mai puținu, decâtu că majori. 

tatea poporațiunii Ungariei eâfe ne
mulțumită. In privința acesta con
ferența Româniloru e unu simptomu 
îngrijitoru pentru posițiunea Ungariei 
față cu monarchia habsburgică“.

Arată, că dualismulu inaugurată 
la 1867 a fostă și este privită și ac|I 
ca unu elementu de putere pentru 
monarchiă. Contele Beust de ar fi 
cunoscută raporturile Ungariei ar fi 
creată alte base pentru dualismă 
în interesulă monarchiei. A fostă o 
greșelă a crede, că împăcarea cu 
ună singură poporu în Ungaria, fiă 
și așa de puternică, ca celu Maghiară, 
însemnă și împăcarea cu cele-l’alte 
popore ale Ungariei. Acestă mare 
greșelă a anului 1867, cu tbte ur
mările sale îngrijitbre pentru mo
narchiă, deși Ungurii se silescă a o 
ascunde, iese cu atâtă mai multă la 
ivelă.

Este în interesulă Germaniei, ca 
monarchia austro-ungară, aliata ei, 
se fiă tare și puternică. Nu e vorbă 
numai de puterea militară, ci și de 
puterea mteno'rdl a ei; căci decă în 
momentulu periculului s’ară pute face 
o spărtură în Ungaria, inimicii mo
narchiei și ai triplei alianțe aru ave 
ună jocu ușoră.

Gazeta germană din Munchen 
după acestă Introducere, desfășură 
formula ei politică, pe care ’și în- 
temeieză tote deducțiunile, în modulă 
următoru:

„Posițiunea României față cu 
tripla alianță este de cea mai mare 
însemnătate. Tripla alianță are ună 
interesă puternică de-a înstrăina 
România de Rusia. România este o 
etapă a Rusiei pentru Balcani, der 
este tot-odată și ună punctă de ra- 
cjimă puternică pentru ună atacă 
eventuală asupra Austro-Ungariei. 
Ce absurdă este der, că monarchia 
austro-ungară prin politica greșită 
interibră a Ungariei respinge totă 
mai multă România și o împinge 

în brațele Rusiei, în locu de a o 
câștiga pentru tripla alianță ! In ade- 
veră, abia îșl pbte face omulă închi
puire despre marea iritațiune, ce a 
cuprinsă tdte păturile poporațiunei 
în România în urma tractării, ce o 
întâmpină Românii din Transilvania 
și Bănată de cătră guvernulu un- 
gurescă, care n’are curagiulă de a 
se opune șovinismului fără margini 
ală Maghiariloră față de cele-l’alte 
naționalități.

Critică apoi atitudinea guver
nului ungurescă, arătândă, că a fostă 
o greșelă, că n’a lăsată se ajungă 
Memorandulu Româniloru în mânile 
monarchului, ci l’a retrimisă în mo
dulă celă mai bruscă petențiloru, ba 
i-a trasă pe aceștia chiar în judecată. 
Blameză atitudinea guvernului față 
cu conferența, pe care mai întâiu a 
oprit’o, er după aceea a conces’o 
sub nisce condițiuni restrictive; arată 
cum s’a grăbită guvernulă după con- 
ferență a opri serbarea Slovaciloră, 
vrendu a se rehabilita astfelă față 
cu șoviniștii, cari înse nu-i voră 
ierta nici - odată cpl0!0 dela Sibiiu 
și-i voră adresa interpelațiunl în 
dietă.

Constată mai departe, că în con
ferența din Sibiiu s'au adusă plân
geri asupra asupririi națioualitățiloră, 
cari suntă fârte neplăcute Maghia
riloră, pentru-că nu potă fi combă
tute. Totodată s’a enunciată acolo 
solidaritatea naționalitățiloră Unga
riei. Au fostă câți-va fruntași la con- 
ferență, Germanii și Serbii înse au 
lipsita și asta are căușele sale deo
sebite. Sașii Transilvaniei nu prea 
suntă prietinii Româniloră; ei suntă 
nația circumspectă și credă, că cu 
unO pactă separată potă dobendi 
multe avantage dela Maghiari. Cu 
tbte acestea, Sașii nu s’au arătată 
nesimpatici față cu conferența română. 
Germanii Ungariei vedă pericululu, 
ce le amenință naționalitatea și nu 

se învoiescă nicidecum cu estermi- 
narea limbei germane, der ei nu 
potu se ajungă de a ave o inteli
gență germană. îndată ce fiulă de 
țerană germană vine la orașă, elă 
vrea se fiă Maghiară. Ce privesce în 
fine pe Șerbi, aceștia au jucată odi- 
nibră ună rolă între naționalitățile 
Ungariei și în dietă. Persecuțiunile 
unguresc! nu iar fi intimidată, der 
ura între radicali și liberali, care s’a 
străplântată din Serbia și în Unga
ria de sudu, face cu neputință, ca 
Serbii din Ungaria de sudă se se 
potă înțelege în privința unei pro
cedeu comune. Cu tdte acestea atâtă 
pressa loru radicală, câtă și cea li
berală a salutată cu bucuriă și cu 
însuflețire conferența română.

In asemeni împrejurări, cjic© 
„Allg. Ztg“ din Munchen, e de în- 
țelesu, că guvernulu ungurescă caută 
se micșoreze însemnătatea conferen- 
ței române în totu chipulu și s’o 
presente ca opera unoru capete în- 
ferbentate. Der e neîndoiosă, că în- 
derâtulă concluseloră acestei confe- 
rențe stă întregulă poporă română, 
ta tdte naționalitățile Ungariei. Adu
narea Sibiiană n’a condus’o numaiDr. 
Rațiu și soți, der au luată parte la 
ea și Dr. Alesandru Mocsonyi, care 
a fostă mulțl ani deputată în dietă, 
unde a sciutu se-’și câștige stima 
Maghiariloră, până în cele din urmă 
și-a depusă mandatulă, pentru-că n’a 
mai putută crede într’o înțelegere 
cu Maghiarii, apoi Vincențiu Babeșă, 
care peste 20 ani a fostă deputată 
și a stătu în fruntea mișcării națio
nale române în Ungaria. Der adu
narea din Sibiiu a câștigată impor
tanță cu deosebire și prin aceea, că 
a venită la ea unu mare contin
gență alu inteligenței din Regatulă 
României.

Vorbesce mai departe despre ațî- 
țările foilor maghiare, cari au dată 
nascere esceselorselbatece dela Turda.

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.“

Unu vîsu scurtu.
— Novelă —

Amicului meu P. Gr.
A murită bietulă Lazără DaDfl, der 

par’că-lă vădă acuma, lungită pe pata, lup- 
tându-se ou mdrtea. Vieța lui a fosta unQ 
visa sourtO, der amara și plina de sbu- 
ciumărî.

** *
Eram în olasa a V. gimnasială, oând 

am cunoscută mai întâiu pe Lazără Dana. 
Ela mă introduse în familia sa, oare mă 
traota tot-dâuna cu o bunătate părintesoă 
și mă smulse din viăța primitivă, pe oare 
o duoeamă pănă atunol în luptă continuă 
ou sărăcia. In aoela ană noi devenirămO 
amicii cei mai buni și mai intimi. Sera ne 
retrăgeama în simpatica lui odăiță și 
aoolo petreoeamă pănă târziu noptea în- 
vățânda și cetinda. Cu câte visuri și plă
ceri nu erau împreunate acele sări lungi 
de ernă! Ore întregi petreceamă adese 
înaintea sobei Bale cetinda și răsoetindă 
poesii. Câte esplioărl și câte meditații în 
urma loră, după oarl era soiuta, că ur- 
meză câte o doină poporală, oe o cântamiî

dintr’unO fluerașă de pioioră de vultură, 
pe oare-lă căpătasem dela una ciobană 
dela noi. Ce plăcuta ne răsunau îd urechi 
minunatele doine ale oiței, ale baciului mu
rinda și multe altele, pe cari le eficeamă 
cu o desteritate și mlădiere, cum numai 
copilula cresouta între ciobani le pote sci. 
Adese-orI când gătam, ochii noștri erau 
umecjl de duioșiă......Idealuri peste idealuri
eroiamă noi pe atunci. Vieța de studenta 
la universitate, cu o aotivitate oolosală li
terară... Traiula retrasă de profesoră și 
oâte și mai câte. Petreceam o vieță de 
visuri!

★* *
într’o sără răoorâsă de iernă steteam 

oa de obiceiu lângă food. Cetisem multă din 
Eminesou și Bolintineanu și meditândă ne 
priviamă unuia pe altuia. De-uda*ă amioulă 
meu rupse tăoerea: „Arone“, îmi 4>se ©10, 
„îți plaoe Eminesou?11

Drepta răspunsă privii la elă mirata.
— „Ei bine,“ reluă elă seriosă șirulă 

vorbelort. „Sciu pre bine, că îți place. Der 
afirmi tu pesimismulă lui, adeoă nu, vo
iam să dică, consimți tu cu viăța lui pesi- 
mist'cS ? Afli iu vieța așa negurdsă și plină 
de pecătoșiă ? Cugetă bine, ce rni răspuncjl; 

e vorba de vieță! Oare n’avemă noi numai 
o vieță și și aceea pre scurtă? Mă cutremură 
când cugetă, că voiu trece și eu prin ea 
și m’oiu pierde ca și alții fără urmă.... 
Trebue să trăimă. să trăima bine și cum 
ne plaoe... Ce ne pasă ce-o dice apoi lu
mea?... Vorba e să nu piercfl înzadară 
nici o minută și să-ți faci tdte pe placă, 
căci atunol vei fi ferioita. Eu așa ougeta: 
și așa voiu face 1“

O tăcere lungă urmă. Ela ou tem
plele strînse în pumni stetea aprdpe ne
mișcata, er eu îla priviam lunga și aprope 
fără suflare.

— „Câtă avemă astădl?“ mă întrebă 
ela de-odată.

— „13 Februarie*, i-am răspunsă.
— „pi mare pentru mine. Dăr 13 e 

numără nenorooosă1* adăogâ elă, spunendă 
ultimele ouvinte înoetă, par’că mai multa 
pentru sine.

Tăoerea urmă din nou sinistră și ne
plăcută. Când ne despărțirămă, oohii lui 
erau umerjl și ela îmi șopti cu voce du- 
iâsă: „Arone, eu voiu muri nebună 1“

** *
Din aoea di se schimbase cu totulă. 

La șcdlă nu mai era oelă dintâiu, ca de 

regulă, și abia trecea dintr’ună semestru 
într’altulă ca cânele prin apă. Numai din 
limba română rămase celă mai buna din 
cl8să. Nu-i mai plăcea să învețe studiile, 
cari nu credea, oă-i suntă de folosă și 
petreoea pănă noptea târejiu cetinda și 
scriinda.

Când mergeamă la elă„niol vorbă nu 
mai era de învățată, ci oeteamă și cân- 
tamă. Doina bradului, dăr mai alesă a ba
ciului, care murindă îșl părăsia pe veol 
miorele, îla fermecau fdrte multă. Adese
ori trebuia să i o repeteză de câte trei 
ori. Când vedea, că nu mai potă, elâ îmi 
șoptea: „Ajunge, Ar6ne, der mâne mi-o 
oânțl eră, nu-i așa?“

Odată l’am întrebate, oe sorie elă așa 
multă? ’Ml răspunse, că poesii! Mi-le oeti. 
Motivele erau farmeoulă doinei și ala vie- 
ței. Avea versuri puține, der ori ce cuventu 
era la looula lui, și ideile cele mai mărețe 
erau esprimate în oâte-va ouviute.

** 4:
Se apropia baoalaureatulă. Lazără și 

eu ne retraserămă la una sată unde bă- 
trânulă Luoa Dană avea o proprietate. Aici 
voiama noi să ne preparămă în liniște. 
Așezată în apropierea unora munți gigan- 


