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Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Brașovă, 6 Iulie v.
In mijlocului lupteloru grele, ce 

trebue să le purtămu pentru apă
rarea lirnbei și a naționalității nâs- 
tre, pentru esistența și libertatea 
năstră, ca poporu românescQ, între 
marginile statului pentru care amfi 
adusu și adueemu atâtea jertfe, n’a- 
vemti numai mângăerea de a ne 
vede încuragiațl de simpatiile fra- 
țilorfi noștri din România și a pres- 
sei în adeverâ liberale din tote sta
tele, ci acum vedemu din nou resă- 
rindâ în depărtare, în Marea Bri- 
taniă, sărele libertății popâreloru,

care părea, că s’a întunecată sub re- 
gimulu falsului liberalismu alu tim- 
purilorfi moderne, ce se închină 
axiomei distrugetore: puterea pri- 
meză dreptului

Din capitala Angliei sosesce 
soirea, că ministeriulu Gladstone a 
dobândită, în camera comuneloru, 
în cestiunea irlandesă, o învingere 
mare și decisivă, care deschide pros
pectele cele mai îmbucurătore pen
tru o politică națională roditâre și 
în adeverâ liberală în Anglia.

In 13 Iulie pariamentulu en- 
glesu a votatu, c’o însemnată majo
ritate, a 9 clausulă a bilului Home
rule, așa după cum a cerută Glads
tone. In acestă punctă se determină 
viitorea representanță a Irlandesi- 
loră în parlamentulu imperială și 
tocmai în punctulă acesta spe
rau unioniștii, că le va succede 
a sparge majoritatea lui Glads
tone. Erau adecă diferite părerile 
chiar în tabăra liberaliloră și a Ir- 
landesiloru. N’a fostă lucru puțină, 
de a delătura neînțelegerile, der după 
o luptă îndelungată, după desbateri 
înfocate i-a succesă, în cele din urmă, 
generosului și înțeleptului omtt de 
stată Gladstone, să tacă, ca spiri
tele să se întârcă pe partea liber
tății și a umanității și să iesă învin- 
gătăre causa drepta a poporului ir
landesă.

A dată astfelă, bătrânulă Glad
stone, unu esemplu mare tuturoră 
bărbațiloru de stată, cqm trebue să 
se ridice la înălțimea idealului feri
cirii popăreloră și cum trebue să 
pună temeliă unui progresă politică 
sănătosă, așa cum cere acfî spiritulă 
luminată ală vecului.

Acestă esemplu ar pute se ser- 
vesca, ca admonițiune pentru viitoră, 
cu deosebire politiciloră unguri, cari 
în 6rba loră micinimiă cuteză a se 
împotrivi cu îngâmfare acestui spi- 
rită; ar pute să le arate, câtă de

zadarnică și periculâsă este încerca
rea loră, de a se împotrivi mersului 
lui victoriosă spre țînta libertății și 
umanității adevărate.

Destulă, că spre bucuria tutu
roră amiciloru libertății popâreloru, 
bilulă Home-rule a isbutită în ca
mera comuneloru din Londra. Ade
vărată, că-i mai stau în cale încă 
multe dificultăți. Elă mai trebue să 
trâcă și prin camera lorcjiloru, unde 
va întâmpina oposițiune crâncenă, 
der odată lucrurile ajunse aici, is- 
bânda (finală nu pâte fi îndoiosă. 
Autonomia Irlandesiloră va deveni, 
mai curândă seu mai târejiu, faptă, 
și unioniștii voru cădâ în fața fa
langei celei tari formată prin alianța 
liberaliloră englesi și a Irlandesi- 
loră.

Astfelă reforma irlandesă a lui 
Gladstone va inaugura o nouă eră 
de libertate pentru popârele Eu
ropei !

Conferența națională.
Sub acestă titlu cetimă în „Tri- 

buna“ dela 6 (18) Iulie următâ- 
rele:

mulțl domni ni-au adresata în
trebarea, oă la oouferența națională dela 
23 1. o. n. suntă convooațl numai delegații 
conferenței dela 1892, său și cei oe s’au 
alesă și se voră mai alege ulterioră. După 
informațiunile oe amă luată la loeulă oom- 
petentă, le răspundem^, oă oomitetulă cen- 
trală anume a ținută să convoce numai 
pe delegații verificați de conferența 
din 1892, în scopulă de a-șl da sâmă totă 
acelorași factori dela cari și-a primită și 
mandatulă. Aoâsta nu esclude însă, ca să 
vină la conferență și delegații cerouriloră 
nerepresentate în conferența trecută, pre- 
oum și acei aleși în urmă în locurile de
venite vacante și să șl presante credențio- 
nalele conferenței, oare va avă să hotărescă 
verificarea loră.“

Este cam ciudată acestă espli-

care și informațiune a „Tribunei 
mai întâiu pentru-că e lucru bâtă" 
toră la ochi, că după scrisorile de 
convocare a conferenței, publicate 
în douS rânduri de comitetă, totu 
mai potă esista nedumeriri asupra 
unei cestiuni, ce se înțelegea de sine 
și trebuia bine clarificată și preci- 
sată din capulă locului în acele seri, 
sori; ală doilea, pentru-că lămurirea- 
ce o dă numita foiă, „după infor- 
mațiunea ce a luat’o la locnlu 
competentă“, e de natură mai multă 
a nutri decâtă a delătura nedume
ririle ivite.

Noi credemă, că în casulu de 
față nu pote fi vorba de ceea 
ce a ținută comitetulu sS facă, ci 
numai de ceea ce a fostă și este 
datorii se facă. Datoră a fostă și 
este însă sS conchieme în confe
rență nu pe delegații conferenței din 
1892, verificați ori neverificați, ci 
pe delegații, seu mai pregnantă (țisu, 
pe representanții alegetoriloru români 
din Transilvania, Bănată și Țâra 
ungurâscă.

Așa-der, bine înțelesă, represen
tanții alegetoriloră români fără de 
nici o restrjcțiuoe au sâ alcătuescă 
viitârea conferență estra-ordinară, și 
nu numai, că nici îndoială nu pâte 
fi despre îndreptățirea de a lua parte 
a delegațiloră cercuriloru nerepre
sentate în conferența trecută, pre
cum și a delegațiloră aleși în urmă 
în locurile devenite vacante*), der 
mai multă, decă în intervalulu acesta 
de ună ană și jumătate s’ar fi fă
cută de pildă nouă alegeri dietale 
și astfelă ar fi espiratu mandatulă 
delegațiloră aleși cu ocasiunea ale- 
geriloră dietale din Ianuarie 1892, 
comitetulă era datoră se facă se se

*) „Tribuna" a uitată de oategoria aoe- 
lorti delegați, cari deși au fosta aleși în 
Ianuarie 1892, totuși n’au fosta verifioațl, 
pentru-că din vr’o oausă seu alta nu s’au 
putută presenta la ocnferență.

FOILETONULU „GAZ TRANS."

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

Prietinei L.
(Urmare).

Scumpia se scuturase și în locuiă ei 
începură trandafirii a cinsti lumei mirOBă 
plăcute.

Pe drumulă presărată cu petrioele, îna
intea casei artistului nostru, stetea ună 
domnii în costumă eleganta de oălătorită.

— „Poftiți numai dreptă înainte, căci 
acolo e casa D lui Lorni, — altcum 6tă, că 
vine îdsu-șI", cjise pazniculă de oasă. Fe
lice tocmai eși din verandă. Străinulă arunca 
țigareta și îi întinse lui Felioe două mâni 
mari și nemănușate.

— „Eu sunt Bernard din Hamburg, și 
dâcă stau față în față cu Felix Lorni, atunci 
suntemă veri buni și nu avemă alte nemuri 
afară de noi!"

Ună surîeă de bunătate și plăcere se 
întipări pe fața lui Felice, și primjendu i 
căldurosă manile îlă întrebă:

— „Cum, miculă Bernard, fostulă meu 
tovarășă la jocurile din copilăria?"

— .întocmai numai că de-atunol a de- n
venită Bernard mare și puternică. De 12 
ani și mai bine nu ne-amă mai văcfutfi, 
așa e?"

— „Așa este, atunci îmi mai trăiau 
părinții".

— „Da, și tatălă meu, oare ținea fârte 
multă la soră-sa, mă aduse la voi, maisoii 
de atunci? Bunii noștri părinți au murită, 
eu am cercetată scoli înalte în Eoglitera și 
America, căci așa a voită tatălă meu. O, 
verioule, nu tace față atâtă de seridsă, pă 
rinții noștri nu se aveau bine și pace; după 
mortea mamei tale nu mS mai lăea tată- 
meu la voi, dâr, Domne nu mă lăsa, ddrnu 
vomă nutri și noi antipatiile părințiloră 
noștri...

— „Nu, Bernard, nu, — lăsămă tre- 
cutulă! Te rogă intră în oasă", efiss Felice 
cătră vărulă său și întrândă de brață, se 
întorse acesta oătră Felioe:

— „Ha, ce odaiă originală, oa și ate- 
lierulă unui piotoră. Ce mobile alese, ce 
ordine mare, pare c’ar fi făcută de o fe- 
meiă. Permite-ml, verioule, să ședă pe scau- 
nulă acesta mole și dă-ml voiă Bă-mi aprindă 
o țigaretă... Na! Acu putemă povesti și 
mai departe. Mă bucură peste măsură, că 

te-am aflată acasă, spune-mi, tu cum de 
stai pe vremea acăsta aci la orașă ?“

— „Mă simtă tare bine aici".
— „Asta o susțină aoum vara numai 

aoei locuitori, oărora punga nu le permite 
să oălătoră8că. La tine nu p6te fi astfelă, 
căci mamă-ta a fostă soră eu tată meu".

O ro/eță acoperi făța lui Felice.
— „Crede ce-țl place, der privesoe, 

aid e pianulă, de oare nu mă lasă inima 
să mă despartă, aici casa întrăgă cu t6te, 
tote dintr’însa, aid e masa mea de sorisă, 
încărcată ou note și composițiunl".

— „Cu note și composițiunl? Cum, ai 
moștenită și pasiunea părintelui tău? Spu- 
ne-ml, ai și talentă ?“

— „Da, composițiunl de ale mele! Nu 
mă simtă nici când mai ferioită, oa atunci, 
când potă trăi pentru arta musicei".

— „Numai nu fi prea modestă, veri- 
cule, trebue să soii, oă ai norocă cu corn- 
posițiunile tale".

— „Eu obiclnuescă a-mi oânta melo
diile mele numai unoră omeni, pe oari îi 
ounosoă și îi iubesoă!"

— „Cum, înoă niol nu ai pășită în pu
blicitate?"

— „Nu!"

— „Atunci nu înțelegă, oe-țl folosesoă 
oomposițiunile tale !“

— „Eu și prietinii mei simțimă o bu
curia ascultându-le!“

— „Mă iertă, vere, der capitalulă fără 
interese e ună capitală mortă și mie îmi 
este înăscută antipatia față de ori și oe oa- 
pitală mortă"

— „Soootesoe dăr buouria și ferioirea, 
oe o simțesoă, ca interese!"

— „Fiă, der mie mi-ee pare totuși, oă 
interesele suntă prea puține. Cugetă-te nu
mai, câtă recunoseință, gloria, ba și bani 
ți-ar aduce arta. Cugetă-te la suooesele al
tora — scii, că eu nu ași pută durmi în 
looulă tău? ț)ău, nu ai tu niol o ambițiune 
în luorările tale ?"

— «Da, oum nu! Voiesoă să fiu pri
cepută de prietinii mei și să fiu ferioită 
dimpreună ou ei!“

— „Spune-mi, oine-țl suntă prietinii?"
— „O, suntă nisoe 6menl buni de 

inimă! E seoretarulă B., ună fostă elevă 
ală ferioitului meu părinte, oare-i păstrâză 
fostului învățătoră o viuă reounosoință".

— „Are și fice?"
— „Da, două, amândouă suntă mări

tate, părinții trăesoă singuri, er eu li-să oa 


