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„Gazeta* ese în fift-carecți 
Abonamente pentrn Anstio-Ungaria, 
Pe un ană 12 fi., pe șăse luni 

6 II., pe trei luni 3 II.
N'-rii de Dumineoă 2 II. pe ană. 

Pentru România și străinătate: 
Pe nnă ană 40 franol,pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineoă 8 franci. 

Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentnlă pentrn Brasovu 
a adminifltrațixmn, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 30 etaglulă 
I.: pe unu and 10 fl., pe 5630 
luni 5 fl., pe trei luni 2 11. 50 or. 
Cu dusulu. în casa; Pe unu and 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplariî 5 or. v. a. 
s6u 15 bani. Ațâță abonamen
tele câtti și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 146. Brașoviî, Lunl-Marți, 6 (18) Iulie 1893.

Nou abonamente
la

Cu fl Iulie A893 st. v.
«’a tlescliisA nou abonnnientu, 
la eare învitămu pe toți anileii și 
sprijinitorii foiei nostre.

Prețulu abonanuentuluii
Pentru Austro-Ungaria:

pe "Ojn-Sj. aix-ii................................. 12 fl.
pe șese luni ..........................  6 fl.
pe trei lxtrxi ...............................  CB fl.

Pentru România și străinătate:
pe la-ix-îx aaaÂx ..... -5:0 frartci
pe șese 1-u.aal...................... 20 „
pe txei lna-zii ...................... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă'•

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu............................................ 2 fl.
pe șese luni ..................................  . 1 fl.

Pentru România și străinătate:
pe unâ ană.................................. 8 franci
pe șese luni.............................. 4 „

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei^.

Rrașovă, 6 Iulie v.
T6te foile maghiare cu vederi 

mai independente de curentulu gu
vernamentale suntâ de acordu, că 
politica ungurescă se află într’o în
curcătură, îrftr’unu chaosu mare. 
Vedd și recunosctt acuma înși-șl Ma
ghiarii, la ce hale a ajunau politica 
loru prin egoismulu, ușurința, ambi
țiunile și invidiile personale a celorG 
ce-o conducu.

Numai una nu vorfl se o recu- 
ndscă Ungurii încă, că isvorula re- 
leloru și neajunsurilor!!, ce bântue 
ac|i în sînulft partideloru loru, este a 
se căuta îu veclnica contracficere și 

luptă cu principiile adevăratului li
beralisms, în care i-au aruncată ni- 
suințele loru despotice față cu na
țiunile nemaghiare.

Amu efisu tdte ocasiunile, că 
unu sistemu politicu creată pe min
ciuni și pe nedreptate, nu pdte să 
aducă, decâtu fructe rele și pentru 
națiunea așa <Ș.isă domnitore, și în 
acesta părere nu potu, decâtu se ne 
întărescă și aparițiunile cele mai 
noue de neînțelegere și de zizaniă 
în sînulfl partideloru maghiare.

Pe Țiua de erl a fostu convo
cată o conferență regnicolară a par
tidei independente și dela 1848 și 
tote erau așa pregătite, ca în acesta 
conferență se se restabilescă unirea 
între diferitele fracțiuni ale stângei 
estreme, conformă sfatului lui Kos
suth, care a dorită, ca cu o di mai 
’nainte să se afle o modalitate pen
tru a delătura neînțelegerile politice 
dintre aderenții lui EdtvOs, ai lui 
Polouyi și ai lui Ugron, ca partida 
independențiloru se-șl recâștige uni
tatea, puterea și însemnătatea ei.

Ca o mare piedecă pentru ajun
gerea acestui scopfl s’a ivită Inse 
tocmai în cplele din urmă ună con- 
flictă personală din cele mai vehe
mente între cei doi șefi principali, 
Edtvds și Polonyi, cari figurândă ca 
apărători într’ună procesă criminală, 
s’au insultată înaintea tribunalului.

In asemeni împregiurărl, fiindă 
atâtă de accentuate inimicițiile per
sonale dintre conducătorii kossu- 
thiștl, speranța într’o înțelegere a că- 
dută sub zero.

Infața acestoră inimiciții, „Egye- 
tertes“ cu ai săi esclamă: La o parte 
cu personalitățile, s’avemă în vedere 
numai stegulă, vechile principii ale 
partidei. Principiulă nostru celă mai 
de căpeteniă este independența de 
stată a Ungariei, er în câtă privesce 
politica bisericescă, să urmă mă prin
cipiului liberalismului tradițiuniloră 
nostre liberale și „pentru aceea, fiind

că acesta este ac|i postulatulu sim
țului națională în contra puteriloră 
aulice și feudale streine“.

Conflictulă în care se află ac}I 
aceste două principii ale Kossuthiș- 
tiloru, acela ală independenței și 
ală liberalismului între ele și cu esi- 
gențele politicei practice de partidă, 
dovedesce învederată, că stânga es- 
tremă și-a pierdută aprope totă tă- 
remulă de acțiune pentru progra- 
mulă ei. Astăcțl „independenții“ un
guri nu sciu ce să facă, să spriji- 
nescă, ori să combată guvernulă 
actuală îu nisuințele sale de reformă 
bisericescă, căci și într’unu casă și 
într’altulă, ei se temu, că „puterile 
aulice și feudale“ ară pute eși trium- 
fătăre.

Nimicu nu caracteriseză mai 
multă strîmtărea în care a ajunsă 
„liberalismulă„ kossuthistă, decâtă 
faptulă, că acum corifeii lui se gân- 
descu seriosu, că numai contele Ap- 
ponyi p6te să-i scape din acesta în
curcătură, ajungândă la putere, acelu 
Apponyi, pe care odinioră îlu con
siderau ca pe ună ultramontană și 
reacționară de specia cea mai peri- 
culdsă.

CândLudovicu Mocsary le spu
nea soțilorîî săi kossuthiștl, că nici 
că se potu gândi la realisarea pro
gramului lorii de independență, de 
egalitate, frățietate și libertate, pănă 
ce nu se voră împăca cu națiunile 
nemaghiare, când le spunea, că nu
mai acesta este singurulă modă de 
a pute scăpa de „puterile aulice și 
feudale“, ei îlu luau în șiră și îlu 
insultau ca pe unu rătăcită.

Și astăȚi?
AstăcJI va ave Mocsăry satis- 

facțiunea nedorită de a-le spune: 
etă unde vă aduce o politică, care 
e clădită pe nedreptate și pe omo- 
rîrea libertății aceloru națiuni, fără 
a căroră concursă în veci nu veți 
pute ajunge la idealulu vostru!

Convenția comercială dintre 
Austro-Ungaria și România.

Amu adusă soirea, că negocie
rile comerciale dintre Austro-Unga
ria și România s’au amânată pănă 
la tomnă. Eată acum ce cetimă în 
„Pester Loyd“:

Tratativele ou România se preluugesoă 
oam multa. Pe oând acâstă țâră a încheiată 
tratate cu Franoia, Englitera și aoum și 
ou Germania, noi nu suutemă în stare a 
ajunge ia ună resultată definitivă. între
ruperea conferinței, ivită (filele trecute, și 
amânarea pănă la tdmnă, trebue privită ca 
o hesitare.

Nereușita aoesta aparentă o găsimă 
ou atâtă mai neexplicabilă, ou oâtă se svo- 
nise de repețite-orl, că s’a oonvenită deja 
o înțelegere asupra tuturoră oestiuniloră 
generale și speciale, și oă s’a definită ohiar 
textulă tratatului.

Sohimbatu-s’au dre de atunol părerile 
vre-uneia dintre părți? Nu o scimO, der 
nici nu puternă presupune, că din partea 
ndstră s’ar ti ridioată nouă pretențiunl, de- 
dre-ce ele nu s’ar justifioa prin Dimică. Noi 
ne silimfi să înlăturămă cri ce obsiaaolă, 
oare ar împedeoa regularea relațiuniloră 
comerciale prin ună tratată.

Sa cfice, °a oestiunea viteloră a fostă 
amestecată în disouțiunl. In privința acesta 
n’avemfi soiri positive, der oestiunea acesta 
conține pentru agnoultura ndstră interese 
atâtă de importante, înoâtă nu ne putemă 
imagina, că aoesta să fi venită din nou în 
discuțiune pe la sfârșitulă tratativelor^. 
Protegiarea viteloru ndstre și menținerea 
liberului oomeroiu ală aoestora ou statele 
vecine apusene, suntă pentru noi de o im
portanță așa de capitală, înoâtă nimică nu 
trebue să fiă în stare a abate guvernulă 
nostru dela basele, pe oarl s’a pusă dela în- 
oepută față de România.

Etă acum ce cetimă în „Vestea“ 
din BucurescI:

Guvernele austriaco și unguresol au 
oonvenită întru a opri exportulă de fu- 
ragiu. Prohibiția lovesoe fânulă, paiele, turta

FOILETONULU „GAZ TRANS.“

FERICIRE.
Novelă, tradusă din limba germană de U, Chendi. 

Prietinei L.

Cătră sferșitulă unei (file căldurose 
din luna lui Iulie, eraîndesuitft strada prin
cipală din Berlină ou totă felulă de dmenl.

Ridendă și flecărindă alergau cu toții, 
osteniți de munoa dilnioă, spre grădinile 
publioe. De-alungulă stradeloră flăcărau lu- 
minele lampeloră, âr de dindărătulă arbo- 
riloră vercjl se ridica măestdsa lună și um
plea totulă ou o lumină palidă.

De-alăturea o’ună bărbată tinără, ală 
cărui pără negru și buolată era acoperită 
ou o pălăriă de artistă, pășia ună bă- 
iată sărăcăciosă. Tăoeau amândoi în svo- 
nulă celă mare, pănă ce se apropiară de 
partea „Brandenburg“-ului.

Băiatulă prinse pe domnulă oelă ti
nără de mână și privindu-i sfiiciosă în față 
îi (fisa '•

„îmi dai voiă să-ți cântă astăcjl tote 
părțile frumâse ale operetei deasâră? Am 
visată nâptea întregă despre ele“.

— Lasă pe mâne,Friderio dragă; mai 

înteiu vină studiile nostre la rendă — scii 
tu, adagiulă oelă plăcută!

— Crecjl, măestre, că voiu deveni în- 
tr’adevâră vre-odată artistă?

— Da, Friderio, am multă speranță!
— Vai de mine, măestre, oând gân- 

descă așa în mine, că nu se va putâ nici 
într’ună chipă, și va trebui sâ mă faoă și 
eu așa ună pantofară ca tată-meu, îmi vine 
eă plângă, — o, mai bine s6 moră!“

Tinârulă domnă dădii suriejendă din 
umeri.

— „Credl tu, că te-am luată la mine 
ca sâ-ml începi a lucra ou sula ?“...

Aoolo unde coti strada intrară apoj 
într’o grădină, în care domnea liniște adencă 
— o grădină înecată în mirosă de flori 
îmbătătoră și în lumină de lună. Asounsă 
în tufe de scumpie, se ridioa o casă mică, 
pe a cărei păreți se urca viță sălbatică, 
holbură și trandafiri de eâmpă pănă la 
coperișă.

0 ființă femeiesoă, îmbrăoată în vest
minte deschise, păși din tufișă la lumina 
lunei. Băiatulă se opri.

— „Tocmai ca erl la operă !u borborosi 
elă, er domnulă alergă spre ființa cea albă 
și o cuprinse în brațe.

— „Nora“, (fise elă, „tu aiol? Ce norocă 
ce norocă!“ Ea-i arătă ou mâna copilulă, 
care totă mai stetea înmărmurită în mij- 
looulă drumului acoperită ou petricele.

— „Cine-i cu tine, Felice?u.
Elă niol că privi într’acolo, ci-șl ră- 

zima capulă dulce și fericită de sînulă ei.
— „Felice!“ repeți elă, „oum sună de 

drăgălașă, tocmai așa’ml pronunța și ferioi- 
tulă meu părinte numele, cu aocentulă acesta 
dulce, italiană, oare pe aici nu-i ounoscută“.

Ea făou o mișcare plină de neastem- 
pârfl. „Dâr pe oine ai cu tine, Felice“ ? 
întrebă din nou. (

— „0, e numai Friderio, elevulă meu!“ 
îi răspunse elă și luându-o de mână îșl în
dreptară pașii loră spre treptele verandei.

— „A(}I nu te voiu asculta, Friderio, 
căol precum vedl, am 6spețl“.

Băiatulă îșl plecă supărată oapulă. 0, 
elă atâtă șe buourase de săra acesta și 
acum trebuia sS plece cătră casa cea să- 
raoă, de oare gândia, că va fi pe ună timpă 
ore-oare depărtată. Sâ nu asoulte elă în 
sera asta musica, ce-o iubea peste măsură, 
și apoi.... îi era și fdme, Ddmne, Ddmne! 
Tiptilă, tiptilă păși pe cărărușa cu petricele 

înapoi, când de odată îlă ohemâ oineva 
pe nume.

— „Friderio, vino înapoi“, sună de că
tră verandă. Acesta se întdrse grabnioă și 
se apropia de părechea oea tinără. „Fiind-oă 
nu poți asculta în astă sără musică, ține 
oelă puțină oeea oe s’a pregătită pentru 
tineu, (jise Felioe și îi puse în mână o oor- 
fiță cu pome, turte și altele. „Ține băețele 
și oinâză, căci aoasă de bună sâmă nu vei 
afla nimioău, (fise mai departe, er streina 
de lângă elă adause zîmbindă: „Chiar și 
musioă sâ aibi, dragulă meu ; ătă oumpâ- 
rățl ună biletă pentru conoertă și fă-țl o 
seră plăcută!“ picendă aoeste, îi puse nisce 
bani în corfiță.

— „Sâ mergă la concertă ?“ urmă Felioe, 
dândă din capă; „asta nu-i ou oale, oăcl 
acolo numai musică rea pdte aucfi, și acâsta 
nu ar trebui! In sfârșită mergi și fă oe-țl 
va plăce, dragulă meu băiată, oăol eu sunt 
astăcfi fericită, peste mâsură fericită!8 Cu 
ună zîmbetă fericită pe buze cuprinse apoi 
gâtulă albă ală frumosei femei și intrară 
amândoi într’o odaiă împodobită cu iodne 
artistice, în care ardea o lampă mare. Fri
derio rămase abătută la ușă cu corfița în 
mână, elă arunca încă o privire în odaiă 

(


