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6 fl., po troi luni 3 fi.
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Absolutismul^ ungureseti în flore-
Brașovu 7 Decemvre v.

Au sciutu adversarii noștri de 
ce, spre rușinea veacului poreclită 
alu constituționalismului și alu libe
ralismului, au susținută și susținu 
legea escepțională de pressă din 
timpulu absolutismului austriacă pen
tru teritoriala Transilvaniei.

Acesta lege cu disposițiunile ei 
draconice îi pune în posițiă de a 
face ilusorică libertatea pressei în 
Transilvania, dându-le în mână totu 
feliulă de mijlboe vexatorie, pe cari 
se le potă aplica după plăcu și tre
buință în contra ei.

Unii șiru destulu de Jungu de 
procese de pressă s’au făcutu cțiariș- 
tiloru români pe temeiulu acestei 
patente împărătesei absolutistice, in- 
articulată în cartea legiloru ungu
resc!; s’au pronunțată sentințe pe 
basa ei cu aspre condamnări, cei 
condamnați fiindu supuși la regimulu 
închisoriloru ordinare, căci patenta 
absolutistă dela 1852 nu cundsce 
închisbre de stătu, nu vre să scie 
de-o tractare deosebită a condamna- 
țilorii p< litici și astfelu vine în con
flicte cu legea de pressă liberală, ce 
este în vigore în Ungaria; pe când 
legea ungurescă de pressă nu trage 
la răspundere decâtu pe autorulu 
scrierei încriminate, în Ardelu s’au 
urmărită, pe temeiulu faimdsei pa
tente pe lângă autori și redactorii 
foiloru române și nu de multă s’a 
întâmplată ca, totu cu ajutorulu mij- 
loceloră nesecate de opresiune ale 
patentei, se fiă judecați și condam
nați toți colaboratorii fbiei „Tribuna", 
cu tăte că, nedescoperindu-se auto
rulu, redactorulu responsabilă alu 
ibiei luase asupră-și tătă răspun
derea.

T6te aceste s’au practicată pe 
basa patentei absolutiste și numai 
unu mijlocu rămăsese pănă acuma 
nefolositu de „liberalismulu" celoră 

dela putere, ad<e'că>*luarea de măsuri 
polițienesc! prohibitive.

CetindQ raportulu, ce’lă publi- 
cămu mai josu, despre decursulu per
tractării dela judecătoria de cercă 
din Sibiiu în "contra „Tribunei" și a 
„Fbiei Poporului", amă trebuită sâ 
esclamămu făr de voiă : eată-ne erăși 
reîntorși în timpurile lui Bacii și 
Seldnitzky, când pressă era dată pe 
mâna polițailoiu și a gendarmiloră 
împărătesei.

Fbia maghiară, „Budapesti Hir- 
lap" primindă dela Sibiiu „scirea 
sensațională", că judecătoria de cercă 
de acolo a interniști aparițiunea 
„Tribunei" și a „Fbiei Poporului" 
fără însă de a i se arăta și motivele, 
pe cari se baseză acestă sentință, 
nu’șl pdte esplica cum s’a putută 
întâmpla în „liberala" Ungariă ună 
asemenea lucru și face diferite com- 
binațiuni. Adevărulu este, că cei 
dela „Budapesti Hirlap", bucurân 
du-se de-o libertate nelimitată de 
pressă, nu potă înțelege, că pentru 
Românii din Transilvania acestă li
bertate nu esistă și că diaris^ca 
loru este pusă la discrețiunea pro- 
curoriloră, cari ori de câte ori voră 
se-i dea o lovitură recurgă la pa
tenta absolutistă.

Și de astădată așa s’a înterri- 
plată. Au aflată îndată unu șiră de 
paragrafe spre a le aplica în contra 
numiteloru $iare pe moțivulă, că nu 
s’a satisfăcută disposițiuniloru loru 
și resultatulă a fostă, că după ce 
ambele foi au fostă pedepsite cu 
maximulă pedepsei prescrisă de le
gea absolutistă, s’a pronunțată și 
sistarea loru imediată.

Momentulu agravantă ală aces
tei procederi în adeveru sensațio- 
nale nu lu aflămă atâtă în aplicarea 
legii însăși, căci legea e lege și pa
tenta absolutistă austriacă a deve
nită la noi lege, ce se practică în 
Transilvania mai multă decâtu tbte 
legile vestite „liberale" unguresc!, 
câtă mai cu semă în tendențibsa și 

nemilbsa ei aplicare, care trădeză 
intențiunea de-a lovi chiar în esis- 
tența 4’ar’s^cei mostre.

Curatorulă numită ex officio ca 
aperătoru alu editorului-proprietară 
alu „Tribunei" și ală „Foiei Popo
rului", în veci absentă, a cerută se 
se dea ună timpă de 14 $ile res- 
piriu, pentru a pune în rândă afa
cerea cu aceste foi, ca se nu se îm
piedece aparițiunea loră, der n’a 
reușită ; nici aceea nu i-s’a concesă 
ca esecutarea sentinței se se amâne 
măcară pănă la resolvarea apela- 
țiunei sale.

Acestă procedere intolerantă și 
dușmăndsă a judecătoriei ungurescl 
întunecă chiar și isprăvile „Bezirke- 
ri“-loră de odioiOră ai lui Bach. 
Este curata volniciă, absolutismulă 
ungurescă agresivă, care lovindă în 
față în modulă celă mai crudă prin- 
cipiulă libertății presei, ce esistă pen
tru foile maghiare din aceeași țeră, 
ne face s6 simțimă cu atâtă mai 
amară starea escepțională, în care 
ne aflămă ac|î noi Românii în 
Ardelă.

In contra acestei isbucnirl ve
hemente a spiritului despotică, de 
care se conducă aeji cei dela putere 
față cu noi Românii, în contra aces
tei lovituri, ce se dă libertății pressei 
nbstre din parte-le în modă deghi- 
sată sub mantaua legii absolutiste 
dela 1852, trebue se ne ridicămă cu 
tbtă tăria glasulă nostru de protes
tare.

SS-și aducă aminte adversarii 
noștri, că patenta, ce-o întrebuințeze 
acuma cu atâta necruțare în contra 
nbstră, a fostă făcută pentru ai ține 
pe ei în frâu și că acesta trebue 
se fiă unu memento pentru ei: ac|I 
mie, mâi e ție!

Pre câtă suntemă informați fia
rele „Tribuna" și „Fbia Poporului" 
nu-o s6 potă reapâre în curândă, de- 
brece regularea situațiunei loră con
formă cerințeloră legii absolutiste 
va recere mai multă timpă.

Acesta împiedecare este nu nu 
mai o pierdere pentru numitele foi, 
der și o pierdere pentru causa nds- 
tră publică națională, căreia a-i 
servi erau chiămate mai multă ca 
ori și când în momentele critice, ce 
le străbatemă.

In fața acestei stări de lucru 
nu ne putemu reține de a ne es- 
prima profunda nbstră părere de 
râu, că proprietarul^ - editorii alu 
foilorS sistate, d-1 ii Eugenu Brote, 
nu se află la postulă seu, și că l’a 
părăsită fără de a lua măcară mă
surile necesare de precauțiune, sci- 
indă forte bine la ce aveau se s’aș- 
tepte colegii sei dela „Tribuna" și 
„Foia Poporului" în aceste timpuri 
de potențată turbare a șovinismului 
ungurescă.

Procesuliî pentru Memoranda. Erî în 
6/18 a lunei curente s’a înmânată mem- 
briloră din comitete aflători în Sibiiu ac- 
tulH de acusațiune în procesuliî ce s’a inten
tată contra loru pentru Memoranda. Afară 
de membrii comitetului, suntă acusațl încă 
patru Romany, pentru-că au răspândită 
Memorandulă. Pertractarea e fixată pe diua 
de 23 Ianuarie 1894 înaintea juriului din 
Clușiu.

Pregătiri pentr’unO congresii alu națio- 
nalitățilorii. Primimă din isvoră competentă 
următorulă comunicată: „Representanții 
Rumâniloră, Slovaciloră și Serbiloră din 
țările coronei Sf. Ștefană, întruniți într’o 
conferință în luna Noemvre a. c., au între
prinsă pașii necesari în scopulft dea pune 
la cale închegarea unui programă politică 
comună și a stabili o prooedere comună. 
Au hotărîtă tot-odată ținerea unui Congresă 
alu naționalitățiloru.

„Pentru statorirea programului poli
tică comună au fostă între altele stabilite 
dreptă substrată următorele puncte, ca 
principii fundamentale:

„Menținerea și integritatea țăriloră de 
sub corona Sf. Ștefană; procedarea soli
dară în tote cestiunile politico-naționale; 
punerea în practică a legii naționalitățiloră

FOILETONUL# „GAZ. TRANS."

Hecetâ pentru a face o căsătoria.
i

Cunoscă o damă, care are mania de 
a face căsătorii; dică maniă, pentru-că 
decă ar fi interesă, său speculațiune, ași 
înțelege graba ce pune pentru a se însăr
cina cu ast-felă de afaceri, dăr ea nu trage 
nici ună profită din acbsta. Nu-i place 
dansulă, nu-i placă mesele: prin’ urmare, 
ce plăcere găsesce ea de a merge la nunți? 
O face asta pote pentru a audi mai târdiu 
plângerile și reproșurile acelora, pe cari 
i-a legată prin lanțulă căsătoriei, — faptă, 
ce este mai desă, decâtă a audi mulțumi
rile acelora, pe cari i-a făcută fericiți? — 
Suntă însă în lume lucruri ciudate, pe cari 
fdrte adese-orî nu poți să ți-le esplicl.

Acestă damă are tot-dăuna o mulțime 
de domnișore la disposițiă: tinere, bătrâne, 
amabile, cu spirita și rară bogate, pentru- 
că acestea n’au necesitate de alții pentru 
a-le găsi bărbați. Dăr dâcă partidele, pe 
cari le oferă dbmna B. nu posedă totă- 

dbuna avere, ele în schimbă suntă bogate 
în virtuți și calități.

Din nenorocire, pentru domnișorele să
race, ne aflămă în secolulă, când aurulă 
este considerată ca cea dintâiu putere pe 
pămentă și care adese-orî întrece inocența 
și chiar talentele, și, dâcă nu mă înșelă, 
așa a fostă tot-dăuna. Omenii de odinioră 
n’au fostă mai buni, ca cei deacum, și is
toria este de față pentru a ne convinge 
despre asta. Câte hoții, câte crime și tăte 
pentru bani. Te închini înaintea acestei 
puteri, pentru-că ea distribue favoruri, 
funcțiuni grase, și acestea la rendulă loră 
producă bani. — „Ce trebue pentru a face 
resboiu? cji°ea Frideric celă mare, — bani, 
bani și er bani!

Aceste cuvinte ale regelui Prusiei se 
potă aplica la tote. Ce trebue pentru a te 
bucura de considerațiuțLe, pentru a face 
amoră, pentru a mărita fete? — Bani, 
bani și âr bani!

’Ml veți răspunde: Eu cunoscă fete, 
cari n’au avută nimică și cari cu tâte 
acestea s’au măritată. Admită, nu este nici 
o regulă fără escepțiune, și asta se pro- 
beză chiar rși prin faptulă, ce vrău să 

istorisescă; dăr câtă ostenălă, câtă alergă
tură, câtă așteptare pănă să ajungă la 
scopă, ba de multe-orî ești obligată, pen
tru a nu muri celibatară, de a-te lega de 
o ființă, pentru care nu simți nici o sim- 
patiă și care de multe-orî îți displace.

Dăr să lăsămă aceste reflecsiunl, cari 
ne-ar duce prea departe, și să ne întdreemă 
la dama, căreia îi place așa multă să facă 
măritișuri.

Domna B. nu pâte să mă însore, pen
tru-că eu nu vreu; dăr de câte-orl mă în- 
telnesce, mereu îmi dice: „Găsesce-ml ună 
băiată pentru biata Elena, este o fată 
așa de bună, așa de amabilă, ună caracteră 
cum rare-orî găsescl! Tot-dăuna veselă... 
tot-dăuna mulțumită.... chiar și când o
doră măselele! Oh, ce fericită ar fi ună 
bărbată cu ea!

Are destre?
— O, nu; dăcă ar avă destre, ar fi de 

dece ani măritată!
— De dece ani! Atunci de câți ani 

e d-ra Elena?
— De 27 său 28.... dăr așa de ino

centă, despre asta răspundă eu.
- Atunci trebue să fiă forte urîtă.

O, ba să mă ierți. Nu e frumosă, este 
adevărată, mai cu semă că de când a su
ferită de variolă, îi lăcremeză mereu ună 
ochiu ; der asta nu se observă când rîde. 
Te asigură, că nu este urîtă, n’are nimică 
respingătoră.... Surîsulă său este așa de 
plăcută....

Der atunci păte că este slabă?
— Adevărată, că nu este grasă, dăr 

asta nu împiedecă, ca ea să fiă o fată es- 
celentă, forte activă, econămă, care ar țină 
forte bine ună menagiu...

— Se pote, că astea să nu împidece, 
ca ea să scie să facă ună rasolă bună, dăr 
eu credă, că asta împiedecă sentimentele.

—Ah, Domne, ce caraghiosă ești! Ce, 
totă lumea se însără pentru sentimente?

— Atunci, dăcă nu pentru sentimente, 
celă puțină pentru bani.

— Dămne feresce! Cineva se însoră 
pentru a nu fi singură pentru a ave 
o companiănă, pentru a se însura în sfâr
șită !

Mă despărții de Domna B., gândin- 
du-mă, că ar fi cam greu de a mărita pe 
d-ra Elena, dăr ătă, că din întâmplare 
îmi clise ună prietină ală meu într’o cji: 


