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Bîațovă, piața mars Nr. 30.
Soriaori nefrancata nu se 

primoao. — Manuscripts nu so 
retrimetii,

IflSERATE so primesc la Adml- 
niatrațluno în Brașovu și la ur- 
mătorele Birouri do anunolurl: 

în Viena: Jf. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf 2fosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dcnncocr, în Budapesta: 2. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bemat; în 
Bucureaci: Agcnce ilavas, Suc- 
cursale do Boumanie ; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prețulu Inserțiwnlloru: o soria 
garmond pe e coiână 6 cr. si 
30 cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
aeriă 10 cr. seu 30 bani.

„Gazeta11 iese în flft-care iji.
AScnamente pentru Austro-Ungarla: 
Pe un anu >2 fi., pe șese iunl 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoă 2 fl. pe ună.

Pentru România si străinătaie:
Pe unu anu 40 franci, pe ș6so 
luni 20 fr.,pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 8 franci.

Se prenumfiră la t6te oficiole 
poștale din întru și din afară 

și la dd. eolcoton.

Ăt-pumneutulii psatru Brasuru. 
a administrp.tiune, piața mare, 
Târguit! Inului Nr. 30 etagiuld 
I.: pe unu anu 10 fl., pe ș6se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 or. v. a, 
s6u 16 bani. Atâta abonamen
tele câtu și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Brașovt, Mercur!, 15 (37) Martie

Constituția în period.
Brasavd, 14 Martie v. 1895.

Plinu de spaimă și de îngrijire 
strigă oposiționalulu „Budapesti Hir- 
lap", că constituția e în periculfi, 
căci este atacată în rădăcina ei în 
corpurile legiuitore și la urna elec
torală.

Ori de câte-ori s'aude unu stri
găte ca acesta, putemtt să fimfi si
guri că e în jocft și pielea Maghia
rului, căci atunci când e vorba nu
mai de pielea Românului, Slovacu
lui, Șerbului etc., care foiă ungu- 
răscă ar cuteza se-șî redice vocea 
în apărarea dreptății și a legalității?

Așa și acum, amintita făiă ma
ghiară se îngrozesce și se indigneză 
de ceea ce vede numai fiind-că suntu 
în jocG mari interese ale rassei pri
vilegiate.

Propunerea mijlocitbre a con
telui Szechenyi în camera magnați- 
loră, care cerea se fia împuternicită 
guvernulâ a regula cestiunea necon- 
fesionalității prin ordonanțe, i-a datu 
mai întâiu așa multă de gândită lui 
„Budapesti Hirlap“.

Constituția maghiară — c|.ice — 
nu permite ca țâră se fiă guvernată 
cu patente și cu ordonanțe. Decă 
s’ar introduce acesta pracsă, atunci 
guvernulil n’are decâtu să’șl alegă 
deputațî totfl ca la Neutra, cari se’lu 
împuternicescă în cestiunile cele mai 
importante a da ordonanțe cu va
iere de lege — și în doi ani de cjile 
constituția maghiară va fi confiscată 
pe cale legală.

Adevăru grăiesce cțiarulu opo- 
siționalu. Uită numai de o singură 
împrejurare, de care se vede, că 
Banffy scie să țină bine semă. Pracsa, 
de care vorbesce, e în realitate deja 
învechită. Pănă în c|iua de ac|i Tran
silvania se guverneză numai cu pa
tente și ordonanțe, cărora mamelucii 
guvernului le dau valore de lege.

De când cu făimosa „mână li

beră", ce a dat’o dieta ministeriului 
ungurescu. după decretarea uniunei, 
cu privire la Transilvania, ordonan
țele iesu ca bureții din pămentu, 
una mai vemnâsă decâtu cealaltă, și 
se sporescu în modă îngrozitorii.

IncepândO dela Andrassy-Wenk- 
heim pănă la Banffy-Perczel, ordo
nanțele ministeriale unguresc! ni-arîi 
da cea mai fidelă iconă a sistemului 
de gradată sugrumare a Transilva
niei și a poporațiunei sale autoh
tone și acesta totti cu călcarea con- 
stituțiunei.

Dâr cei dela „Budapesti Hirlap" 
nu-șî bătu capulu cu necazurile Ro- 
mâniloru — aceștia suntu „streini" 
de limbă și de moravuri, și consti
tuția n’a fostu făcută pentru ei.

Ciudată însă este mila, ce-o cu
prinde pe foia ungurâscă de-odată, 
pentru „Slovacii amărîți" din Neu
tra, cari votându pentru „partida po
porală" maghiară la alegerea tre
cută, au fostfl într’unu moda așa de 
scandalosu maltratați, respinși dela 
urnă sub totu feliula de pretexte și 
despoiați cu forța de dreptulu lord 
electoralu.

„Amu vrea să vedemu" — es- 
clamă „Bud. Hirl." — decă cei dela 
putere și atunci, când strîngu dările 
dela țărani suntd așa de dificili în 
constatarea identității loru personale, 
cum au fostu la alegere? Și credeți 
că bieții omeni nu vădd și nu’șl în
semnă că atunci, când odată nu vo
tez! la porunca guvernului, li-se ră- 
pesce dreptulu cu forța?

„Și apoi — esclamă „Bud. Hirl." 
— se nu fiă nemulțumită poporulu, 
să nu fiă socialisms, panslavismh, 
dacorcmânismu ? Se nu se dărapene 
stima și încrederea față cu autori
tatea ? Cine să se alipescă de una 
stat ungurescu astfelu administrată?"

Se teme „Budap. Hirl." de aceld 
„afli mie, mâne ție“, ce pdte se lo
vesc! fatală și pe privilegiații con

stituției unguresc! și de aceea dă 
alarmă, că constituția e în periculu !

Așa va fi — se grijescă însă nu 
cumvi? să fiă și mai multă în pe- 
riculd decâtu constituția.

Owgjă votare.
Ministrulu-președinte Banffy a 

căpătată o lovitură puternică prin res
pingerea neconfesionalității din partea 
magnațiloru conservativi. Se pote 
acesta vedâ și din starea deprimată 
în care se află întrâga pressa libe
rală. După ce nu se mai pdte aș
tepta o nouă corectură la a doua 
și la a treia cetire, din nou va tre
bui să se practiseze vechia proce- 
dere de-a trece proiectul! erășl prin 
camera deputațiloru. Se pare însă, 
că nici a treia votare în camera mag
națiloru nu va da unu resultatu mai 
favorabilă pentru „guvernulu libe
rală", și astfelu d-lu Bânffy, în timpu 
scurtă va sta acolo, unde a stătu 
d-lu Wekerle, când n’a mai putută 
să mâne înainte telega dărăpănată a 
nefericitei politici bisericesc! a lui 
Szilâgyi.

*
Din incidentulu votărei din Joia 

trecută în camera magnațiloru, — 
unde mai întâiu președintele came
rei Szlăvy declară, că nu pote enunța 
resultatulă votărei, a doua (ți însă 
constatând!, că voturile pro și con
tra în desbaterea generală asupra 
liberului exercițiu religionară suntu 
egale, și se alătură cu votuldsâu la 
proiectul! guvernului, —fliarulu „Bu- 
dap. Tagl-.a organul! contelui Apponyi 
publică sub titlul! „Scandalti, peste 
scand<M“ o glossă asupra evenimen- 
teloră din urmă politice și parla
mentare din Ungaria, în care între 
altele Țice următorele :

Acesta nu mai e parlamentarism!, ci 
anarchiă parlamentară, care îșl validitâză 
stările sale cbaotice pe tote terenele vieții 
nâstre politice. Se credea, că după scan

datele de alegere dela Neutra, nu va putâ 
urma nimicii mai scandalos!, însă dilele 
vinQ și trecă, și fiă-oare pare a întrece pe 
oea antecedență cu lucruri de necredută, 
sevîrșite de guvernula actuale și de siste- 
mula representata prin ela. Desbaterea de 
astădi din camera magnațiloru în cestiunile 
bisericesel-politice, și mai alesă votarea ce 
a urmată, au arătata nu numai țărei, ci 
și Europei, o privelisce, ca și care nu se 
pâte gândi mai dejositore și rușinătdre pen
tru parlamentarism!. și cu deosebire pen
tru camera magnațiloră. S’a putută vedâ, 
câtă de adâncă pdte dejosi chiar și pe cea 
mai venerabilă instituțiune, ună guvernă, 
care nu are niol unu conceptă despre da- 
torințele sale și despre misiunea sa în înțelesă 
mai înaltă etică, și a cărui înțelepciune în- 
trâgă în celă mai bună casă constă din 
susținerea laxă a atributelor! esterne ale 
vieței publice; și cum se distrugă sub in- 
fluința lui ruinătore principiile fundamen
tale ale parlamentarismului unulă după al- 
tulă, asfelă înoată astădi se pare, oă gu- 
vernulă cu intențiune voiesce să nimioâscă 
autoritatea camerei magnațiloră. Ore s’a 
mai pomenită în care-va cameră parlamen
tară din lume, ceea ce s’a întâmplată în 
camera nostră a magnațiloră, ca să nu se 
anunțe resultatulă unei votări, numai pen- 
tru-că oposițiunea a fostă în majoritate și 
ar fi făcută prin acesta să cadă proiectulă 
guvernului? Astfelă dreptulu, legea și au
toritatea celei dintâiu camere legislative a 
nostre, s’au jertfită pentru boldulă de asis
tență ală unui guvernă neputinciosă, cum 
s’au mai jertfită înoă multe pentru aoestă 
scopă nenorocită și chaosulă devine totă 
mai mare.

*
După cum se depeșeză din Viena 

desastrele cabinetului Bd/nffy din camera 
magnațiloru, au produs! acolo mare 
sensația. Intrega pressă e de părere, 
că acele desastre voru avâ conse
cințe grave și că Ungaria din nou 
stă în pragul! unei crise ministeriale. 
Chiar și partida guvernului din ca
mera ungară, care de altă dată e 
fârte optimistă, de astă dată arem<-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."

Narațiune istorică, de Silvestru Frey.

, I-
Zarskoje-Selo este o splendidă reșe

dință de vară a domnitoriloră, cari portă 
corona imperiului Țariloră. Castelul!, zidită 
de Elisabeta în 1744 și înfrumsețată de 
Catarina II, este o dovadă viă despre bo
găția, care stă la disposiția locuitoriiorh 
săi. A tată fantastica pompă orientală, câtă 
și gustulă artistică ală apusului, locuescă 
învecinate în camerele, cari se înșiră unele 
lângă altele într’ună rendă, ce se perde din 
vedere și în sălile, cari, strălucind! de aură 
și împodobite cu obiectele celei mai nobile 
arte, suntă destinate pentru sărbătorile 
curții.

Zarskoje-Selo însă este bogată și în 
amintiri istorice. Aprope fiă-care dintre 
domnitorii, cari dela Petru celă mare în- 
ooce au ocupată tronulă imperiului Țari
loră, a gustată o parte din bucuriile și du
rerile, ce ’i-le-a destinată sortea tocmai în 
acestă castel!, unde s’au petrecută multe 

evenimente triste, ca și de cele vesele ș 
fericite.

Odată mai alesă se părea, că noro- 
culă, asemenea veselei străluciri a sârelui, 
planeză peste Zarskoje-Selo. Țarulă Nico- 
lae, tînărulă stăpânitoră ală tronului Ro- 
manowiloră, conduse ca soțiă în castel! 
pe fiica Hohenzollerniloră, sora celui dintâiu 
împărată germană de mai târdiu. Fosta 
prințesă prusian ă Charlotta petrecu primii 
ani ai tinerei sale căsătorii, ca împărătesa 
Alecsandra Feodorowna, mai alesă în stră
lucitul u oastelă Zarskoje-Selo.

Era o plăcută seră de vară a anului 
1826, de cari suntă rsre în nordulă înde
părtată ; luna îșl revărsa întrega-i lumină 
asupra pământului. Fiica lui Friderio Wil
helm III și a reginei Luisa, tocmai scrisese 
o epistolă acasă.

„In adevăr!", dise în acea epistolă, 
„eu sunt fericită, între câtă e cu putință, 
dâeă am fostă silită să trăesoă departe de 
voi. Tarulă mă iubesce, elă mă tractâză 
fârte gingașă; fiă-care dorință caută să mi-o 
cetâscă din ochi, și apoi imediată să mi-o 
împlinescă. Dâr acesta nu îrapedecă de 
locu, ca ună adâncă și necurmată doră să 
mă muncescă, mai alesă când sunt singură, | 

ca și în momentul! de față, și ast-felă am 
timpă destulă, ca să-mi lasă gândirile să 
retăcâscă în scumpa mea patriă. Atunci 
imaginea ei îmi apare lămurită înaintea 
ochiloră. Mă joc! cu soriorele mele pe plă- 
cutulă țărmă ală rîului Havel; casele sim
ple și drăgălașe din Potsdam strălucescă 
prin verdâța, ce le încunjură; alăturea cu 
fericita mea mamă mă preâmblu prin gră
dina dela Sanssouci, seu alăturea cu tine, 
iubite tată".

Alecsandra Feodorowna lăsă pena din 
mână. Camera ei era în parteră. Ușa, care 
conducea la o terasă, era deschisă. Impă- 
rătâsa intra în cameră și privi meditândă 
în întunereculă serii.

Era ea în adevără fericită?
De sigură, ea iubea pe frumosul! și 

cavaleresculă Nicolae și putea fi convinsă, 
că o iubesce și elă. Cine-i garanta însă, că 
acestă fericire va fi durabilă? Ea se afla 
aici într’o țâră, ale cărei vederi și obiceiuri 
puțină îi plăceau. Deși era domnitore în 
acestă țâră, totuși se simția în continuu 
streină. Numai consciința, că aoelă bărbată, 
căruia i-a întinsă mâna, la altară, e demnă 
de iubirea, ce-o simția pentru elă, o mai 
reținea aici. Cugetul! însă, că ea ar putâ 

perde iubirea soțului ei, era de ajunsă, ca 
să-i umple inima cu o adâncă întristare.

Corpulă ei sveltă tremura. Pe pleo- 
pele-i lungi și mătăsose străluciau lacrimi.

Ea eșise afară pe terasă. Aerulă par
fumată îi făcea bine. Pentru-ca să alunge 
apăsătorele gânduri, ea se hotărî să facă o 
preumblare prin parcă.

Teii înflori au. Din când în când cânta 
privighiătârea prin crengile arboriloră. Gân
daci de sâra se jucau în radele lunei.

Parculâ dela Zarskoje-Selo e forte es- 
tinsă. Alee drepte și cu pomi artistioă ră- 
tezațl îlu traversau. Din oolțurl strălucescă 
membrele albe ale anticeloră statue de 
marmoră și în mari basenurl cade pleoi- 
căindă apa din fântânile săritore, ca și o 
radă descompusă în miriarde de picături.

Dâcă Alecsandra Feodorowna a spe
rată, că petrecerea în aeră liberă îi va ri
sipi întunecosele gânduri, s’a înșelată. Din 
contră, se părea, că acea disposițiă a ei 
cresce. Dorulă de casă se totă mărea, cu 
câtă înainta mai adâncă în parcă. De si
gură, că asemănarea, ce o avea elă cu gră
dinile dela Sansouci și cu noulă paiață, era 
de vină. I-se părea, în sfîrșită, ca și când 
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mai speranța, că ministerulu Bănffy se 
va put6 mântui numai cu mari pier
deri din acesta situațiune critică.

Cum se votâzâ în alte țâri?
Unu corespondentă politicii alu 

unui cjiaril budapestanu scrie, din 
incidentului votărei de Joi din ca
mera magnațiloru, următorele:

Ați caracterisată incidentul!! din ca
mera magnaților!!, referitorii la făimosa vo
tare de Joi, cu numirea: scandată. Nu 
am de adaos!! nimioii la aoâsta, numai 
voiescă să indicii prin oâte-va ouvinte cum 
se procede în asemini cașuri în alte țări, 
începi! cu Austria. Acolo esistă regula, că 
în casulă când voturile suntă egale, proiec- 
tulti e privită ca respinsă. In Reichstag-ulu 
germanii și în dieta din Prusia hotărăsoe 
asemenea numai majoritatea absolută. Dăr 
e de observată, că în Germania votâză și 
președintele, însă votulă lui numără chiar 
atâtă, ca și ală orl-cărui membru ordinară, 
și elă votâză tot-dâuna celă din urmă. In 
Francia esistă aoeeașl regulă.

Altfelă stau însă în Anglia lucrurile, 
și încă în amândouă oamerile în modă deo
sebită. In oamera lorcjiloră președintele 
(cancelarulă-lordă) votâză, ca ori și care 
altă lordă, votulă său numără atâtă, oa și 
ală orl-cărui membru. In camera deputați- 
loră însă președintele are „Casting voteu, 
adeoă votulă decisivă în casă de egalitate 
în voturi. Der de pe la anulă 1720 încbce 
încă nu s’a întâmplată, ca președintele să 
fi votată ou „da“, de 6re-ce se privesce, ca 
regulă, ca elă în casă de egalitate în vo
turi să voteze tot-dâuna contra bilului 
(proiectului), și prin aoesta să dea ocasiune 
camerei, ca, fiind părerile diferite, în se
siunea viitore ea să mai discute înc’odată 
cestiunea respectivă. Ast-felă s’a practisată 
în Anglia de mai multă ca 170 ani. Așa 
au cugetată și lucrată Onslow, Addington, 
Denison, Peel și alții.

Președintele oamerei magnațiloră un
gare însă și-a înțelesă în altă modă misiu
nea, și nu ca amintiții parlamentari.

SOIRILE ȘILEii
14 (26) Martie.

Aniversarea proclamării independenții. 
AstădI, Marți, se serbâză în Bucurescl ani
versarea proclamării independenții Româ
niei. La 10 ore a. m. mare oficiu divină 
la Metropoliă, la care voră asista Majes- 
tățile Loră, principele și principesa moște- 
nitore, miniștri, înalții demnitari și func
ționari civili și militari, ș. a. Săra se va da 
la paiață ună prânZă, la care suntă invi
tate vr’o 80 de persone.

— o—
Contra studenților!! români bucovi

neni. S’anunță, că ministrulă de instruc- 

ar rătăoi prin acela, ca odinidră în feri
citele dile ale copilăriei.

Pasulă unui bărbată o deștepta din’ 
gândurile ei. înaintea ei sta o sentinelă. 
Ea trebue, că ajunse departe în parcă, de- 
6re-ce loculă, pe oare se afla, îi părea stre’nă. 
Era ună mică luminișă în tufișulă de-alt- 
felu desă. In mijlocă era ună loou cu ver- 
deță, pe care-lă încungiura o îngrăditură 
cu zăbrele.

Luna, care pănă acum stătuse ascunsă 
după desele corone ale pomiloră, își tri
mitea neîmpedecată radele de lumină pe 
pământă. Ele arătau deci loculă la care 
ajunsese împărătesa, precum și pe solda- 
tulă, care străjuia aici, într’o lumină clară, 
ca diua.

Eără de a se opri, celă puțină pe ună 
momentă, își continua tînărulă soldată ooo- 
lulă său prescrisă. împărătesa se apropia 
de elă:

— „Strajă, pentru-ce stai tu aici?K
— „Pentru-că mi-s’a poruncită, mă- 

tușcă“ !
— „Der eu nu vădă nimicu, ce ar fi 

aici de străjuită!“
— „Nici eu !“ 

țiune austriacă cere, se fiă trași în cerce
tare acei studenți din Bucovina, cari au 
luată parte la congresulă studențiloră ro
mâni din Constanța.

—o—
Din Sibiiu se raporteză, că la imor- 

mântarea tînărului N. Cristea a fostă de 
față și adâncă întristatulă său tată, d-lă 
Nioolae Cristea, care a venită dela Vață. 
Dânsulă s’a reîntorsă Luni acolo pentru de 
a-șl împlini cele cinci dile, oe mai are de 
stată în închisore.

— o —
Monarchulu Franci seu losifu acusatu. 

In Florența (Italia) se pregătesoe ună pro
cesă forte interesantă. Ună străbună ală 
familiei Orsini, a dată încă la 1749 împă
ratului Francisca, pentru 0 sumă frumosă, 
o medaliă comemoratică și o oolecțiune de 
antichități. Prețuia însă nu l’a primită nici 
odată, și acum, dimpreună cu percentele, 
elă se urcă la o sumă de mai multe mi- 
lione. Ună moștenitoră ală vânzătorului a 
pîrîtă acum pe monarchulă Francisoă Io- 
sifă, ca erde ală împăratului Franoiscă, și 
cere dela tribunalulă din Florența, să judece 
pe înooronatulă aousată la reîntoroerea ca
pitalului și a procenteloră.

— o —
Petițiuni pentru înființarea de clase 

paralele române la unu gimnasiu din Cer
năuți, s’au mai espediată cătră Oamera de- 
putațiloră din Viena din partea următbre- 
loră comune : Zureni, Cotulă Ostriței, 
Buda, Mahala, laslovăță, Ostrița, Fratăuți- 
veohi, Mihuceni, Dimca, Chioera, TârășenI, 
Prevorochie, Costâna, Negrilâsa, Ludihomo- 
rului, Bilca, Oârlibaba, St. Ilie, Cajvana, 
BaiașeștI, Vicov de josă, Vorniceni (Iosef- 
falva), Volovăță, Arborea, Badeuți; Subur
biile orașului Cernăuți: Clocucica, Manas- 
terisca, Roșa. Românii din orașulă -Șiretă, 
Societățile: Centrala „Școla Română11 din 
Suceava; Filiala societății „Școla Română11 
din Rădăuți. Cu mare satisfacțiă constatămu, 
dice „Gazeta Bucovinei11, că și Rezeșii din 
Cuciurmioă și Cabești, cari nu uită ori
ginea și sângele românescă, ce curge în vi
nele loră, au adresată asemene petițiuni 
pentru înființarea de clase paralele române 
la ună gimnasiu în Cernăuți.

— o—
Asociațiunea Meseriașiloru români 

din locîî își va ține adunarea generală Du
minecă în 26 Martie (7 Aprilie) a. c.

— o -
Concertul!! Tnrolla. Vineri sera a 

fostă ooncertulă cântăreței italiane Emma 
Turolla, care înainte cu mai mulți ani a 
secerată la opera din Pesta, unde era an
gajată, mari triumfuri și se bucură și adi 
de ună frumosă renume. Vocea ei de ună 
alt pronunțată și de-o estensiune forte 
mare, e clară, mlădiosă, de ună timbru ar
gintiu și posedă tote calitățile, ce-o potă 
face sâ trecă ou cea mai mare ușurință 
peste greutățile ori-cărei composiții. Aria

Urmă o pausă, în decursulă căreia 
atâtu uimirea, câtă și ouriositatea împără
tesei crescu.

— „O strajă totuși nu se orînduesce 
fără causă“.

sigură, că nu. Der după causă 
nu întrâbă soldatulă, când plâcă la pază. 
Elă își primesce porunca și și-o împlinesce. 
Colo în oastelă ți-se va pute da, proba
bilă, o deslușire mai bună. Tu, precum 
vădă, te ții de curtea Țarului, pe care Dum- 
nedeu să-lă țină, căci alt-felu n’ai fi pu
tută nici decum ajunge la o ast-felă de 
oră în acestă parcă. Probabilă, că ai ve
nită cu Țarewna din Germania. Eu o gâ- 
cescă acesta după vorba ta. Rogă deci pe 
stăpâna ta, să întrebe pe Țarulă, tătuculă, 
pentru ce acestă locă retrasă e, diua noptea, 
păzită de-o strajă. — Der să nu ne mai avemă 
grija unulă altuia! Eu și așa ți-am spusă 
mai multe, decâtă e permisă unui soldată, 
care face servioiulă de sentinelă!14

Cu aceste își reîncepu soldatulă mo- 
notonulă mersă în susă și ’n josă, și Ța
rina se reîntorse ârășl încetă în castelă.

(Va urma.) 

din „Cavaleria rusticana14 de Mascagni, pe 
care a cântat’o d-ra Turolla, tocmai la fine, 
și aria din „Mephistophele“ de Boito, au 
fostă cele mai strălucitr puncte ale progra
mului. „Ave Maria14 din Othello cu acom- 
paniamentă de piano perde în tot-deuna, 
acesta recere orchestra. Cântărâța a fostă 
viu aplaudată după fiă-oare punctă. Pianis- 
tulă Wilhelm Ammermann ne arăta în 
Sonata E-moll de Beethoven și în „Ta
rantella14 lui Liszt, escelenta școlă și pă
trundere, ce-o posedă.

—o —
Unu copilă diformă. Femeia Casan- 

dra, soția locuitorului Nicolai Grigore Ră- 
dășanu, din comuna Caia județulă Suceava, 
a năsoută în diua de 1 Martie ună băiată, 
care prasintă următorea diformitate: Falca 
de de-asupra îi lipsesce, buza de susă în- 
crestată, nasulă adusă între cele două cres
tături, âr pe vârfulă nasului are o bu
cată de carne în forma unui rîtă mică de 
purcelă. Din causa lipsei de falcă și a bu
zei de de-asupra, copilulă nu pote fi lăp- 
tată de mamă, 119-avândă cu ce prinde țița 
în gură. Atâtă mama, câtă și copilulă suntă 
sănătoși.

— o--
Musica orășeuescă va da mâne, Mer- 

curl, sera ună concertă în otelulă „Europa11, 
cu ună programă a’esă și bogată, din care 
amintimă irmătorele piese: „Oesterreich- 
ungarische Monarehie in Lied u. Tanz14, 
mare putpuri, apoi din operata „Der Pro- 
bekuss11 de Millocker, „Herzbub“ de Wag
ner și „labuka11 de Strauss.

— o —
La petrecerea voluntarilor!!, ce se 

va da Sâmbăta viitore în sala Redutei din 
locă, va fi permisă intrarea pe galeria nu
mai cu biletă dela comitetulă arangiatoră.

— o—
Memorii din 1848/49 de Vasile Mol- 

devanu. Săptămâna aoesta apară de sub ti- 
paru Memoriile lui Vasilie Moldovană într’o 
broșură elegantă, de 11 cole, formată 8°. 
Prețulă unui es^mplară e: 50 cr. sâu 1 
coronă plus 5 cr. porto poștală; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. Co- 
mandele se facă la adresa: Traiană H. 
Popă, publicistă, Brașovă (Brasso). Coman- 
dele se efectuescă promptă și sigură. Do
ritorii de a poseda acâstă prețiosă seriere 
suntă rugați a grăbi cu procurarea ei la nu
mita adresă. Esemplare pe oredită nu se 
trimită.

Uniunea și prima discuția asupra 
cestiunei române.

Din capit. VII ală publicației d-lui Jancso Beneclelt 
„Szabadsâgha.rczunk es a Dakoromân torekvesek11)

piua de 30 Maiu 1848 formâză în is
toria Transilvaniei o pagină memorabilă. 
Dieta din Olușiu, constituită pe base feu
dale, a „decretată11 în acestă di uniunea 
Transilvaniei cu Ungaria, ignorândă cu desă
vârșire voința poporului românii transilvană, 
care, cum sciută este, n’a fostă represen- 
tată în acea dietă, căci nime în lume du 
va pute dice, că cele două persâne, cari 
au ajunsă să fiă printre membri ei, au re- 
presentată voința poporului română.

D-lă Jancso Benedeh, cunoscută prin 
„studiile11 sale scrise și publicate prin diare 
și prin broșuri asupra cestiunei române, se 
ocupă la capit. VII ală publicațiunei sale 
„Lupta nostră pentru libertate și tendin
țele Daco-române11 cu cestiunea uniunei și 
cu discuțiunea, ce a avută locă în ședința 
dela 26 Augustă între cei câțiva deputațl 
români și între miniștri maghiari din cabi- 
netulu lui Batthyânyi. Etă, ce dice elă în 
privința acesta:

După votarea legii despre uniune, ea 
a fostă așternută Majestății Sale spre sanc
ționare ; și pentru ca sancționarea să fiă 
cu atâtă mai sigură, au fostă trimiși la 
Majestatea Sa în Innsbruck Weer Farkas și 
Ioană Pălfy, ca deputațl ai țării. Oposiția, 
care forma marea majoritata a diete (din 
Olușiu) s’a nisuită, să informeze ministe- 
teriulă. Spre scopulă acesta a fostă trimisă 
la Peșta Jakob Elek, care a fostă de față 
atâtla adunarea română din Blașiu, cât și la 
adunarea Sașiloră din Sibiu. Elă s’a dusă la 
Peșta, ca să informeze pe singuraticii mem

bri ai cabinetului asupra raporturilor ă din 
Ardeală din scrisorile,, ce le-a dusă cu elă, 
și cu graiulă viu. Istorisirea acestei mi
siuni a sa, ce o face Jalcăb Elek, lumineză 
cu câte-va rade forte interesante împreju
rarea, că cum gândeau membri cabine
tului de atunci, despre mișcările naționale 
române.

Când Jal tab Elek, vorbindă cu Kossuth, 
a disă, că la ourte e temută cestiunea uni
unei, Kossuth a disă aceste cuvinte : „Cred, 
că contelui Ludovică Batthyânyi îi va suo- 
cede greua operă. Aici nu putemă aștepta. 
Uniunea Ardâlului este o mare sporire de 
forță pentru Ungaria, er pentru d-vostră și 
pentru maghiarimea din comitate, este o ces- 
tiune de viață, din causa numărului indoitu 
alii Valahimeiu. Kossuth, cum se vede din 
aceste cuvinte, judeca forte corectă situa- 
țiunea Ardeiului. Conducătorii Româniloră 
soiau, că Ardealulă separată de Ungaria, 
mai curândă său mai târziu va fi pierdută 
pentru maghiarime, și de aceea au fostă 
contra uniunei și pretindă, deși nu o spună 
pe față, și acum autonomia Ardeiului. Uni
unea este cestiune de intregitatea terito
rială a statului maghiară, și de aceea au
tonomia Ardeiului nici aZl n’ar însemna 
altceva, decâtă frângerea acestei integri
tăți și estradarea unui milionă de Maghiari 
majorității române.

Și mai interesantă este convorbirea 
cu ministrulă președinte Batthyânyi: „ — Ce 
noutate este în Ardelă ? — E liniște și bu
curia, Escelență! — Abia dâcă va fi în par
tea Valahiloră! Și ce obiectă are încunos- 
ciințarea?— Ceră disposițiunl în privința 
păcii și ordinei țării. — Sunt informată des
pre tote. Compatrioții d tale nu mărescă 
lucrurile? Celă ce se teme de umbră, fuge 
de pericolulă, ce se arată în corpă. — Ei 
suntă numai circumspecți și vreu să pre
vină răulă, ce pote să urmeze. — Corectă. 
Ne vomă îngriji. — Sunt însărcinată, Es
celență, de-a vă da lămuriri prin graiu 
despre adunările Sașiloră și Valahiloră. — 
Despre celelalte suntă lămurită, ași voi 
însă să cunoscă numărulă adevărată ală 
Sașiloră. — Suntă 150,000, Esoelență. — 
De unde deră marea loră influință? — 
Acesta li-o dau privilegiile, banca loră na
țională, oultura și favorea de care se bu
cură la curte. — Privilegiile voră înceta. 
Der Maghiarii nu au fondă națională? — 
Nu, Escelență! — Der cum stau ei în pri
vința culturii ? — Aceea o au, însă pe a 
Sașiloră o faie mai intensivă bogata lite
ratură a Germaniei. — Reforma instituțiu- 
niloră nostre publice, școla și literatura, ce 
cu timpulă va spori, voră ajuta acuși în 
privința acesta. Și Valahii? Cari suntă 
proprie plângerile loră? — Că nu ei suntă 
nația domnitore, cum au fostă Dacii pe 
timpulă lui Decebală! — Acâsta e fan
tomă, ce nu se pote nasoe, decâtă în creerl 
bolnavi... Nu suntă ei prea provocatori 
față de d-vostră? Nu pretindețl prea multă 
dela ei? Faceți capătă certei. In noua 
constituțiune se dă prilegiu a vă da. mâna. 
NisuițI a modera. Faoeti-o acâsta. Dum- 
nedeu cu d ta11.

Așa oredă, că dâcă cine-va ar dice, 
că convorbirea acesta între ministrulă pre
ședinte Batthyânyi și Jakab Elek nu s’a 
întâmplată în 1848, ci în timpurile cele 
mai nouă a vorbită ast-felă ună membru 
ală guvernului și ună trimisă din Ardeală, 
ar crede-o ori-cine, fără de nici o îndoială, 
căci raporturile nu s’au prea schimbată. 
Sunt convinsă, că esența și adi este aceeași 
la tote convorbirile de soiulă acesta, celă 
multă amănuntele suntă altele, corespun- 
Zătore situațiunei date.

Go misiunea uniunei și-a începută con
sultările în Peșta la 16 Iulie sub președin
ția guvernatorului din Ardeală, conte Te- 
leki. Afară de cei trei membri aleși de 
dieta din Ardeală: Lemânyi, Șaguna și 
Bohățelă, ministrulă de interne, pe basa 
hotărîrei ministeriului in plenă, a invitată la 
aceste consultări, din partea Româniloră, 
pe canoniculu Cipariu, pe Iosifă Ighianu, 
Paul Dunca, Dimitrie Moldovană și Ioană 
Brană, cari reintorcâudu-se dela misiunea 
loră din Viena, respective Innsbruck, au 
așteptată în Peșta. Acești invitați însă 
n’au putută lua parte la consultări, din


