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Prețulu inaerțiumlorâ: o seriă 
■rarmond pe o colină 6 or. și 
80 or. timbra pentru o publi
care. FublioărI moi dese după 

tarifă și învoială.
Reclame pe pagina a IU-a o 

aoriă 10 or. v. o. eiu 30 bani.

XuTTI.

„gazeta" eee th flă-careiți 
Abonamente jentru Ansiro-Uuiarla. 
Pe un anu 12 11., pe șise luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană. 

Pentru Bomânia și străinătate: 
Pe ună ană 40 franci, pe săse 
IhnI 20 fir., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumlneoă 8 franol. 

Se prenumără la tdte oficial» 
poștale din intru și din afară 

și la dd. ooleotorl.

Abonamentulu pentru Brasuri 
a administrațiunn, piața mare, 
TSrgulă Inului Nr. S0 etagiulă 
I.: pe ună ană 10 fi., pe ș6sr 
luni S fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă In oasă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplară 5 or, y. a. 
său 15 bani. Atătă abonamen
tele oătă și inserțiunile suntă 

a Be plăti înainte.

Nr. 149. Brașovîi, Vineri, 9 (21). Iulie 1893.

Ce ție nu’țl place, altuia nu face!
Brașovii, 8 Iulie v.

AmB așteptată, ca confrații dela 
„Voința Națională" se ne răspundă 
clarO și sinceră la întrebările, ce da
tori amG fostQ a li-le adresa în in- 
teresulu marei Dbstre cestiuni na
ționale, care este și cestiunea loru.

In loofi de respunsulG așteptată, 
primimu însă acți informațiunea sur- 
princțetdre, că „Voința Națională" 
ne pune și pe noi în rendulu așa c}i‘ 
șiloru Români ungurițl și ne întîm- 
pină într’unii modu, ce numai fră- 
țescu și binevoitorii nu se p6te 
numi.

Ințelegându acesta amu statfi 
pe locti și ne-amu întrebatu, de unde 
și pană unde putemu se fîmu bă- 
nuiți ca Români ungurițl și ca ser- 
vindu o causă cu desăvârșire străină 
de marea causă a Româniloru din 
imperiulu austro-ungaru ?

„Gazeta Transilvaniei" este o 
carte deschisă și fiă-care se pdte 
convinge dintrînsa despre sentimen
tele și principiile, ce le profesămu 
în marea cestiune, căreia îi servimu 
cu credință și desinteresare. De cincl- 
(țecl și șese de ani, de când esistă 
cjiarulu nostru, elu n’a pledatu, de- 
câtu pentru revindecarea drepturi- 
loru neprescriptibile ale poporului ro
mână autohtonă în Austro-Ungaria, 
reclamându și pretindendu într’una 
drepturi naționale, eră nu indi
viduale.

Și în afacerea cea mai nouă a 
mergerii cu Memorandulu la Viena, 
noi nu ne-amu abătută nici o clipită 
dela direcțiunea națională, ce ni-se 
impunea de principiile nbstre și de 
programulu națională, și deși vede
rile nbstre în ce privesce proce
dura nu au fostu împărtășite de 
maioritatea delegațiloră conferenței 
trecute, totuși în fondu noi amă 
fostă și suntemu cu multă mai in- 

transigibili, decâtă aceia, cari voru 
cu totadinsulu se ne pună în rân- 
dulu „Româniloru ungurițl."

Credeamu, că acei confrați înye- 
ț'ați și deprinși în învârtirea conde
iului voru recunbsce în sinceritate,' 
că așa amă urmată.

Ne-amă înșelată !
O semă de cpa-riștl moderni, fiă 

de dincăce, fiă de dincolo de Car- 
păți, trecându, cu bună seu cu rea 
credință, peste luptele nostre desfă
șurate în decursulă deceniiloră, gă- 
sescă cu cale și se opintescă in totă 
chipulu de-a ne anihila, seu cu 
alte cuvinte de-a ne înlătura din 
calea, pe care o străbatemu cu ab- 
negare mai bine de o jumătate de secul 
pentru desvoltarea și înălțarea con- 
sciinței naționale la poporulu română 
în Transilvania.

Acesta tendință de anihilare a 
nostră și în specială a bărbațiloră 
desinteresați grupați în jurulă „Ga
zetei Transilvaniei" s’a manifestată 
totă mai multă în timpulă din 
urmă și în deosebi în aceste trei 
săptămâni din luna Iunie și Iulie în 
„Voința Națională", care luându 
causa cea mare a românismului a sco- 
borît’o la unu fel de politică militantă, 
ce în împrejurările de față nu pdte 
avă altă însemnătate decâtă a re
suscita greutăți internaționale gu
vernului românu din regată, câtă și 
de a ne face penoi ca să ne luptămu 
noi în contra n6stră: pentru ca 
ală treilea, guvernul unguresou, se se 
bucure și oposiția liberală se pes- 
cuiescă în apă turbure spre a pute 
veni la putere, arătândă atunci la 
Pesta și la Viena, că numai ea sin
gură este în stare de a ține în frâu 
mișcarea națională în regată 
ca și în țările de peste CarpațI.

Cu multă reservă tractămă acesta 
cestiune, fiind-că nu e pentru ac|I 
nici consultă, nici la timpu să ve- 
nimu cu date positive în analisarea 

fapteloră săvârșite sub guvernulu li
berală în cursulă celoră 12 ani câtă 
a stată Ia putere.

Istoria e magistra vieții și celu care 
zfying o învață, bine scie se distingă!

De-o lună de cple încoce ten
dința de a ne discredita în fața po
porului română se accentueză totă 
mai multă în „Voința Națională",

Noi văcțândă astfelă de articull 
tipăriți într’ună organă, care pre
tinde a representa unu partidă de 
guvernamântă, ne-amu întrebată, ce 
6re putut’amu noi greși liberaliloră 
ca să ne atace cu atâta violență și 
atunci, în consecența atitudinei nos
tre desinteresate, amă emisă prin- 
cipiulă ca, ori cari ar fi partidele 
oposiționale său guvernamentale din 
regată, să nu se amestece în lup
tele nostre cțilnice precum nu ne 
amestecămă nici noi în politica mi
litantă a partideloră din Regată, 
căci noi în Transilvania nu suntemă 
nici liberali, nici conservatori, ci 
suntemă Români naționaliști și voimă 
ca acestu poporu se fiă conservată 
în naționalitatea sa seu, cu alte cu
vinte, cum cjicea teposatulă Kogăl- 
niceanu, Transilvania se fiă a pop6- 
reloru transilvănene.

Enunciarea acestui principiu se 
vede că a lovită amară pe cei cu 
musca pe căciulă, cari înșiși recu
noscu în articulii debitați de ei, că 
în totă timpulă câtă au stată la pu
tere, n’au făcută nirnică în luptele 
de dinebee de Garpați date pentru 
păstrarea naționalității române, ci 
mai multă au considerată acesta 
cestiune ca ună mijlocu de a’și pute 
păstra puterea, când suntă la gu
vernă și de a-și pute câștiga popu
laritatea pierdută, când suntă în 
oposițiune. Tbte aceste pe spinarea 
poporului transilvănenu!

Suutemu puși într’o situațiune 
fbrte neplăcută și de aceea suntemu 
siliți se vorbimu numai în tesă ge

nerală, ca aceia cari au urechi să 
audă și cari au ochi să vedă!

E inculpată guvernulă română 
în „Voința Națională", că ar fi dată 
bani în Ardeală și că Ionă Brătianu 
n’a dată bani și totuși a fostă po
pulară. Ce alta este acestă afirmare, 
decâtu o insinuațiune și denunțare 
de cea mai rea spețiă atâtă la adresa 
Ardelenilor^, câtă și la adresa celoră 
din regată?

Care p<5te fi seopulu acestei de
nunțări decă nu acela ca Românii 
din regatul independent se cadă într’o 
miserabila stare internațională, așa 
încâtu orl-care ar fi guvernulu țării, 
liberală seu conservatoră, se fiă si
lită prin angajamente luate mai 
înainte de-a veni la putere, se jure 
în fața puteriloru interesate, că 
voru părăsi cestiunea Ardealu
lui și se voră mărgini numai a stă
rui pentru recunoscerea neutralității 
regatului română între CarpațI și 
Dunăre, remânândă Românii de peste 
Prută, ca și cei de peste Moina, 
precum și aceia dintre CarpațI și’ 
Tisa dațl uitării și jertfiți politicei 
militante a partidei liberale numai 
și numai cu scopu ca se potă veni 
cu-o cji mai curându la putere.

Trecutulă îlu avemu înaintea 
ndstră, presentulă ni se turbură, pen
tru ca viitorulă să nu mai fiă ală 
poporului română dela Tisa pănă la 
Marea-Negră, ci ală unui grupă de 
politician! rămași pe din afară de 
culisele diplomației și aliați între 
sine la Sibiiu și Bucuresci.

Dela Sibiiu se denunță într’una 
în „Voința Națională", că ună pre
tinsă emisară ală guvernului română 
ar fi umblată prin acele părți ale 
locului, ca se dea mâna cu „Românii 
ungurițl".

In fața acestei denunțări neso
cotite amu întreba, la rândulu seu, 
ce a căutată d-lu Q. Cantacuzino,

FOILETONULUI „GAZ TRANS.“

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

Prietinei L.

(Urmare.)

Medulă nopții trecuse de multa. Lampa 
ardea fastastioă în odaiă, în fața a doi 
ferioițl.

Felice îșl rfidimâ capulă de sînulă 
iubitei, fără griji și dorințe, cuprinsă de 
fericirea momentului.

— „La ce te cugețl ?“ întrebă Nora, 
neteejendu-i pârulfi cu manile cele albe.

— „La tine!“ răspunse elo zîm- 
bindâ.

— „La mine! D6r cine sunt eu?“
— „Ferioirea — Musa mea!“
— „Visătorule, soumpulti meu visă

torii! Mai aduoi-țl aminte de timpulO acela, 
când ne’ntelnirămii întâia-<5ră, cum era de 
frumdsă pădurea atunol, și cum scăpăta so- 
rele de după oâsta de-asupra lacului — o, 
era o seră măreță!“

— „Și ce mirosă răspândea desimea
de bracjl, și uum se întâmplase de minu
nată, că noi doi, oarl pănă atunci nu ne 
vă4U8emQ> stămO de odată la malulQ 

lacului, să privimă în apa cea afundă fără 
margini și apoi să ne uitămâ unulă altuia 
în ochi!" continuă elă.

Ea aprobă. ,0, eu credă, oă să-ți fi 
spusă atunol că sunt o de
m’ai fi tinută“.

— „Chiar și fără de a-ml spune, eu 
de atare ființă te am ținută. Nu mi-ai văr
sată tu ore numai lumină în viăța mea, și 
o fericire, despre care pănă atunol niol 
visa nu puteam ?“

— „Spune-mi sinoeră, nu ai iubită pe 
altă femelă înaintea mea?“

— „O, dragă, da oum să fi iubită eu, 
oare după mdrtea tatălui meu am dusă o 
viâță de eremită ?“

— „Și niol păDă trăia tatălă tău nu 
umbla femeiă la oasă?“

— „Afară de vre o câțiva prietini de 
casă, bunulă meu părinte nu prea putea 
suferi pe nime la oasă,

— „Cum se înțelege asta?“
— „O, era bolnavă sărmanulă — bol

navă la trupă și la sufletă ! Elă iubise pe 
mamă-mea peste măsură. Ea era din pă
rinți avuțl și îi arunca mereu bietului în- 
vgțătoră de musioă vorbe grele, că prin 
căsătoria cu deasulft și-ar fi perdută posi- 
ția, ce i-o hotărîse sdrtea în lume. Tată- 

meu era fdrte simțitoră și după mortea 
soției sale trăia numai pentru musioă și 
pentru — mine. Nu poți crede, câtă l’am 
iubită!“

— „Și prin elă și tu ai devenită ună 
visătoră, iubitulă meu, și ună fătă frumosă 
din poveste, care e cu totulă deosebită de 
alțl imenl, înoată mă miră oum trăesol aci 
în mijlocul? orașului egomoto6ă.“

— „Der tu ai voi să fiu altfelă ?“
— „Insa ml nu o soiu! Vecjl, eu am 

crezută, că tu ești idealulă iubirei mele, 
oăoî tu mă iubesol fără interesă de rea
litate, fără de-a întreba oine sunt; mă 
iubesol numai pe mine, eulă meu oelă 
adevărata — și totdăuna mi-am do
rită ună astfelă de amoră. Der aoum — 
o, nu te uita la mine așa de spăriată, Fe- 
lioe — totuși ași voi să te vădă recunos
cută și de alții. Ași voi Bă fiu superbă cu 
tine, Felice, ași voi să potă cjio® înaintea 
lumei întregi: Priviți, acesta este bărba- 
tulă, pe care-lă iubesoă. Amorulă nostru 
de pănă aoum a fostă numai ca o poveste, 
a fostă — o, nu te spăria de ouventă — 
a fostă numai o juoăriă, eu ași dori să se 
prefacă în realitate".

— „O juoăriă, Nora, o juoăriă? Pen
tru mine a fostă ouprinsulă vieței întregi! 

Tu inBă ai voită să fiă poveste, tu ai 
învălită totulă ou vălulă de poveste, ou vă- 
lulă tainei®...

Ea suspina !
— „Eu vo'am să ml vădă ună visă 

realisată, visulă frumoBă și duloe, oelă mai 
plăcută din viâța mea, dăr orede-mă, că nu 
poți visa mereu în vieță, și eu te iubescă 
ou multă prea fierbinte, decâtă să te perdă 
într’o bună <fi-“

— „Nora ! Gândit’ai vre-odată la 
asta ?“

— „Nici nu mai soiu oe am gândită, 
dâr sciu, oă din momentulă, în oare te-am 
întâlnită la marginea laoului, gându-ml este 
ou tine, soiu că te iubescă din cji ce merg» 
mai tare și că nu mai sunt mulțămită cu 
întunecimea, oe ne înounjură. Doresoă, oa 
să te cundscă omenimea, să te5 admire și 
să te pizmuesoă, doresoă să fiu superbă pe 
tine, unioulă meu iubită !“

Felice îșl pironi palidă ochii lui mari 
asupra ei.

— „Sunt oonvinBă, că vei putâ-o faoe“, 
urma Nora. „Sunt pe deplină oonvinsă, 
căci dâcă vei păși cu musica ta în publici
tate, vei oaptiva lumea, composițiunile tale 
suntă mai frumdse, ca t6te, cari se audă 
prin concerte®.


