
«ăMtiiaea, ifimlnlsnaaiMa
1 Tiptgiaoa: ' 
plat mira, TlrflulC 

Inului* Hr. 30.
AL/Jfftî ntfrancate hm te prwnueii. 

MM*y>icript4 nu w rdrimiiu. 
Birourile da amciuii:

■^rafiovO, piața mare, TOfquIu 
Inului Nr. 30.

înnorate mai prim ea oii în Vlena 
R. Mosse, ffaasenstein & Vogler (Otto 
VaasJ, H. Schalek, Alois Herndel, âf. 
Dukes, A. OppM, J. Danneberg ; în 
Budapontn: 4. 7. Goldberger, Eck- 
siom Bernat : în Frankfurt: G, L.

Daubs ; In Hamburp: A. Steiner. 
Prețuit! inflerțiuniloru: o aeriă 
^armond pe o oolână 8 or. și 
30 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Keclamo pe pagina a Ul-a o 

Senă 10 cr. v. a. fidu 30 bani.

as* -cr x. xr x/m.

„Gazeta* eao în fi a-oare di
Abonamente neutru Anstro-Ungaria. 
Pe un anâ 12 fl., pe șâse luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-riide Duminoeă 2 fl. pe ana. 

Pentru România și* străinătate: 
Pe unii anii 40 franci, pe șdee 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol.

Se prenumără la t6to oticiele 
poștale din Intru și din afară 

și Ia dd. colectori.

Abonamentulb pentru Brasovn 
a administrațiuno, piața mare, 
Tfirgulă Inului Nr. 30 etaglulâ 
I.: pe ană anu 10 fl., pe șâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Po unu unu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unâ. esemplarft B cr. v. a. 
s6u 15 bani. Atâtu abonamen
tele câtă, și inserții unii e suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 272.
___ ii.__  —....—

Brașovt, Joi, 9 (21) Decemvre 1833.

Procesulti pentru Memorandu.
BrașOYU 8 Decemvre v.

Ceea ce nimeni n’ar fi crec|uth 
se fia cu puțință, ceea ce nu s’a mai 
pomenită nici în istoria stateloru 
celoră mai absolutiste, ceea ce nici 
cei mai încarnați dușmani ai limbei 
și naționalității române n’au cute
zată a visa, se întâmplă ac|i sub 
egida „constituționalismului41 ungu- 
rescu și la inițiativa și îndemnulu 
unui guvernă responsabilă, poreclită 
constituțională.

Doue-decI și noue de bărbați ro
mâni, cetățeni ai statului, cari în 
esercitarea unui mandată, ce l’au 
primită dela conaționalii loru, au 
înaintată o petițiune la Coronă, suntă 
trași la răspundere și citați înaintea 
judecății. Comitetulă nostru centrală 
întregă, care a mersă în vera anu
lui trecută cu Memorandulă la Viena, 
este acusatu, și membrii lui voră 
trebui se răspundă, ca nîsce făcetorl 
de rele, înaintea Curții cu jurați din 
Clușiu, care se va întruni în 23 Ia
nuarie 1894 spre a-i judeca.

Acesta este cea mai nouă fașă 
în afacerea de împăcăciune a Ma- 
ghiariloru cu Românii, acesta este 
marele evenimentă ală cțilei, despre 
care ni-s’a raportată eri.

Nu cunbscemu încă cuprinsulă 
actului de acusațiune, ce s’a înmâ
nată membriloră comitetului nostru, 
der din cercetarea ce i a premersu, 
scimă, că urmărirea loru se face 
sub cuvântă, că au contribuită la 
„răspândirea Memorandului44.

Acestă pretextă însă nu ne pâte 
amăgi nici câtuși de puțină asupra 
scopului adevărată, la care țîntescu 
guvernanții unguri cu acesta urmă
rire. Puterea discreționară se as
cunde îndărătulă unui paragrafă ală 
legii, ca lumea civilisată, pătrunsă 
de principiile de libertate și unani
mitate ale veacului, să nu vedă fața 
ei hiddsă și înfiorătâre.

Legea nu opresce pe cetățeni 
de a se adresa cu petițiunl la Ca- 
pulu statului, der pedepsesce lățirea 
unei scrieri, a căreia cuprinsă învolvă 

vr’ună delictă contra statului seu a 
constituției. Comitetulă n’a putută 
fi prin urmare acusatu, că a dusă 
Memorandulă, der este acusatu, că 
l’a răspândită. De aceea procurorii 
au primită ordinulu se urmărescă 
publicarea și lățirea Memorandului 
sub cuvântă, că cuprinsulă lui ar 
învâlve ună asemenea delictă.

Eată der espedientulă celu mai 
bună pentru ca cei dela putere să-și 
ajungă țînta.

Și care este țînta loru ?
Suntă numai două luni, de când 

„blândulu44 și „conciliantulu44 minis
tru de interne Hieronymi a indica
te cu-o claritate, ce nu mai lăsa 
locu nici celei mai mici îndoieli.

In faimosulu său discursă, ros
tită în ședința dela 6 Octomvre 
a. c., în care a desfășurată progra- 
mulu „politicei de naționalitate44 a 
guvernului, d-lă Hieronymi a resu- 
mată scopulu finală ală acestei po
litice în cuvintele: „fiă-care cetățenii 
alu patriei să fiă ună fiiu credin- 
ciosă ală ei, fiă-care cetățenii ală 
patriei, fără deosebire de naționali
tate, să conlucre cu noi pentru întărirea 
și înflorirea națiunei“.

Acesta este der ținta guvernu
lui și e clară, că conlucrarea cu 
Maghiarii pentru întărirea și înflo
rirea statului națională maghiară, 
ce o voiesce, eschide a priori ori-ce 
plângere, ori-ce nemulțămire a na- 
țiuniloră nemaghiare cu situațiunea 
loră actuală politică în stată.

Acesta reiese învederată și din 
următârele cuvinte, prin cari d-Ju 
Hieronymi a esplicatu mai deaprbpe 
ținta guvernului.

„La acesta țintă trebue să tin
dem u — cj_iae elă — deși o parte a 
inteligența naționalității române stă pe 
basa programului politicii dela 1881, a 
căruia punctă cardinală este, ca 
Transilvania să aibă o autonomiă 
separată, ca administrația acolo să 
fiă organiBată după teritorii de limbă 
deosebite, deși ei pretindă votulii 
universală etc. Noi suntemu liotăriți 
de a lovi cu iotă asprimea legii în ac

țiunea, care lucră pentru realisarea aces 
tui scopu, în ori ce mo du s'ar arăta eaa.

Acesta declarațiune făcută de 
ministrulă de interne înainte cu doue 
luni în dietă, între aprobările viue 
generale ale tuturoră partideloră 
maghiare, lămuresce îa deajunsu 
adevărata natură a procesului mon
stru, ce s’a intentată membriloră co
mitetului partidei ndstre naționale 
pentru Memorandu.

E vorba de a lovi în acțiunea 
care lucră pentru realisarea progra
mului nostru națională dela 1881, 
„în ori-ce modă s’ăr arăta ea,“ și de 
aceea nu se sfiescă guvernanții un
guri, îngâmfați de puterea ce-o eser- 
cită ac|l în stată, de a urmări pe 
căi piezișe chiar și petițiunea la 
Coronă, care a fostă făcută cu sco- 
pulă hotărîtă de a contribui la rea
lisarea acelui programă.

Românii nu mai potă ave nici 
plângeri nici postulate naționale, ce 
se opună țintei, pe care o urmă- 
resce acțl puterea de stată ungurescă 
și fiind-.că Hieronymi cu ai săi suntă 
amăgiți a crede, că numai o parte a 
inteligența române turbură pacea „na
țiune?4 cu asemeni plângeri și pos
tulate, ei s’au hotărîtă a declara 
acestei părți răsboiu pănă la cuțite, 
în speranță, că decă le va succede 
a-o nimici, voră rămâne cu marea 
massă a poporului română, „blândă 
și ușoru de guvernată44 și atunci 
voră pute conlucra cu toții în li
niște pentru „întărirea și înflorirea 
națiunei44.

In acâstă lumină ni se presentă 
procesulă, ce se face comitetului 
nostru pentru Memorandu, și nu este 
de lipsă să o mai spunemă, câtu de 
gravă este situațiunea, ce se creeză 
partidei nâstre naționale printr’în- 
sulă și câtă de mari și importante 
suntă problemele, ce ni-se impună 
acțî în fața Ioviturei, ce se pregă- 
tescă a i o da adversarii noștri.

Acțl, uiai multă ca cri și când, 
trebue să fimă pătrunși de seriosi- 
tatea luptei nostre naționale și de 
marea nbstră chiămare ca cetățeni 
și Români!

Din Senatulu românii,
Discusiune privitore la cestiunea română.

Etă partea a doua a discursului 
d-lui ministru de esterne Al. Laho- 
vâri, rostită în Senatulă română, ca 
răspunsă la discursulă d-lui Dim. 
Sturdza, în cestiunea română :

D ministru de esterne A.Laliovnri: 
D-loră, ne-amă despărțită asupra cestiunei 
politice esteriore.

D. Sturdza aducea eri ună omagiu 
meritată imperiului germană, care de 
25 ani — dicea d-sa — menține pacea 
Europei prin acea legătură, criticată de 
unii, spriginită de alții, și care a împărțită 
Europa în două mari tabere: cea mai ve
chie, cunoscută sub numele de întreita a- 
lianță, și formațiunea cea mai recentă, sub 
aceea de înțelegerea franco-rusă. Amân
două proclamă intențiile loră pacifice.

D-sa în totă acțiunea sa de omă po
litică, și ca ministru în guvernulă D-lui 
Ioană Brătianu, și ca oposantă, atâtă în 
pressă câtă și în parlamentă, a recoman
dată tot-deuna, — trebue să o recunoscă, 
— guvernului română, de-a se apropia câtă 
mai multă de acestă Ligă a păcei, care 
purta singură acestă nume în modă oficială 
pănă mai de ună-dl, când altă Ligă, totă 
așa de înfricoșată prin puterile ei militare, 
s a pusă ără-șl sub acestă invocațiune, care 
se numesce „pacea Europei44. Așa der, că d. 
Sturdza a povățuită totă-deuna pe Români 
să se apropiă câtă mai multă de întreita 
alianță, este ună faptă constantă și publică, 
înțelegeți câtă de mare a fostă mirarea 
mea, când cunoscendă acestă politică a 
d-lui Sturdza, — pentru care ’i facă drep
tatea a mărturisi, că nu a ascuns’o nicl-o- 
dată — am vădută, că nu numai ridică 
cestiunea Româniloră din Transilvania, der 
încă o tracteză în modulă cum a tratat o.

înainte de a veni la acestă punctă 
durerosă și importantă ală politicei năstre 
esteriore, să-’ml permită d. Sturdza să-’lă 
întrebă, decă d-sa a uitată, că ‘Austro-Un- 
garia este ună membru importantă ală în
treitei alianțe, și cum concilieză d-sa aple
carea sa politică cătră întreita alianță, cu 
noua sa atitudine în cestiunea Transilva
niei, care de altmintrelea, o mărturisescă, 
nu pote lăsa nepăsătore ori-ce inimă ro- 
mânescă. Der acestă cestiune este una din
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Hecetă pentru a face o căsetoriă.
ii.

(Urmare).

In diua hotărîtă mă duseiu la ddmna 
B.... cu o oră înainte de cea fixată pentru 
întrevedere, de-6rece doriam să sciu, ce a 
clisă Elena de proiectulă amicei sale, și 
apoi sciam,- că d-na B. este destulă de 
flecară.

La d-na B. era o disordine completă... 
panglici, pelerine, flori artificiale, colete, 
tote suntă aruncate de-a valma pe-o sofa; 
servitorea alergă de colo, colo, cu ună feră de 
încrețită părulă în mână.

— «Der ce este aici?44 întrebai eu vă- 
clendă atâta harababură.

o — „Ce felă, dragă amice, nu pricepi! 
Vreu să facă toaleta fetei; trebue să o a- 
rangeză nițelă aici la mine, pentru că Elena 
n’are bună gustă, nu este cochetă de fe- 
lulă ei, și sunt sigură, că ea s’ar arangia 

ca o provincială; este indispensabilă, ca 
eu să pună nițelă mâna la coafura ei.44

— „Atunci am venită prea de tim
puriu. Mă ducă.44

— „O, nu! stai. Mai întâiu, că ea nu
va schimba rochia, de sigură, că o să-și 
pună pe cea mai frumosă ; vedi der, că poți 
să rămâi, și pe urmă Elena trebue să se 
obiclnuiască, ca să-și facă coafura înaintea 
unui bărbatu..... 44

— „Și ce dice ea de proiectulă 
d-tale ?u

O! ea e încântată.... nici n’a dormită
de atunci, nu mai scie ce face și ce spune, 
în sferșită șl-a perdută capulă!

— „Biata fată, o să fiă pote mai pu
țină încântată, când va vede pe preten- 
dentulă ei.44

Intr’aceea începe să sune la scară, de 
credeai, că să rupe soneria.

— „Etă Elena!44 strigă d-na B.
In adevără era ea, care întră ca o 

zăpăcită, dicendă: „Am sunată cam tare, 
amica mea, însă nu găsiam soneria, de adl

dimineță nu mai sciu ce mai am, nu mai 
găsescă nimică!.... Ah! pardon domnule
nu te vădusemă.44

Eu mă uitam la Elena, mi-se părea 
așa de urîtă; avea o rochiă cu trandafiri 
pe ea, de credeai, că e câmpulă cu florile, 
pe spate ună fișiu de dantelă negră, care 
îi mergea pănă peste urechi și în capă o 
pălăriă împopoțată cu flori, pare că era o 
sorcovă, și pe lângă astea tote ună aeră 
stângaciu și cu ochii roșii ca ai unui iepure.

— „Ah! dragă, ce rău ești arangiată,44 
strigă d-na B... alergendă să-i scotă pă
lăria. Ce ideiă, de a te coafa astfelă! Forte 
bine am făcută că țl-am clisă, să vii mai 
de vreme.44

— „Eu credeam, că pălăria asta îmi 
stă bine.44

— „Ba îți stă urîtă ală dracului! Ah 
Domne, și ochiulă tău plânge astă sără 
mai tare, ca de obiceiu,.... asta e forte ne
plăcută. Ai tocată cepâ, pote, hai! ?

— „Ba nu.... 44
— „Am să-ți pună pe capă ună mică

buchetă, care să-ți vină pe ochi.... o să 
vedi tu... și fișiulă ăsta negru... te arată și 
mai slabă încă. Ce-ai crezută, să te faci 
mai slabă.... pare că n’ai fi destulă. Am
să-ți dau o pelerină albă, — pe a mea....
De ce nu țl-ai făcută puțină șoldurile!... ai 
aerulă unei code de mătură....

— „N’am voită să pună falșă!....44
— „Bre, ce simplicitate, falșă.... falșă, 

dăcă n’ai veritabile, trebue să pui ceva ca 
să pari mai plină.... Mario, adu-mi a tur
nură umplută bine.44

— „Draga mea, am visată adl nopte, 
că vedeam ună cală roșu, care galopa 
prin aeră.44

— „Bravo, ăsta-i semnă bună,... cală 
roșu însemnăză răușită în afacerea nostră, 
și decă galopa, însemneză că căsătoria se 
va face repede...44

— „Și pe urmă se făcea, că mă șuii
pe cală și.... 44

— „Și ăsta-i semnă bună...,, stai pe 
scaună ca să te coafeză.44

Madam B. încercă mai multe flori pe


