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'.șuierate mai primosoii In Vlana 
H. Jî'orse, Haasenstein <6 Vogler (Otto 
Haas), H. Schalek, Mots Hern del, H. 
Dukes, A. Oppelik, J.Danneberg; tn 
Sadnpesta: A. 7. Doldbergcr, Bck- 
afftti Bernat: tn Frankfurt: O. L. 
Dnttbe ; tn Hamburg: A. Sterner.

Prețulâ inserțiuniloră: o seria 
garznond pe o colină 6 or. ți 
30 or. timbra jionira o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifa și Învoială.
Boolamo pe pagina a IU-u o 

senă 10 or. v. a. său 80 bani.

„Gazota“ ose tn flA-carof|i 

Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Po un ana 12 fl., pe șAao luni 

6 fl., pe troi luni 3 fl.
N-rii de Dumineci. 2 fl. po ană. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe ună ană 40 franot, po șăse 
lunt 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii do baminooă 8 franol. 

Se prenumără la t6te oficiale 
poștale din tntru și din afară 

și la dd. ooleotori.

Abonamentulu pentru Brasovn 
a administrațiuno. piața maro, 
Tflrguli Inului Nr. 30 otaglulă 
I.: pe ună ană 10 11., pe șăse 
luni 5 fl., pe troi luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusulu In casă: Po unii ană 
12 fl,, po 6 luni 6 fl., pe trei lunt 
3 fl. Uni osomplarii 5 or. v. n. 
său 15 bani. AtAtă abonamon- 
tole cătă și insorțiunilo suntii 

a se plăti înainte.

Nr. 150. BrașovS, Sâmbătă, 10 (22] Iulie

Brașovii, 9 Iulie v.
Mâne delegații alegetoriloru noș

tri de pretutindeni vorii porni la 
Sibiiu la conferență.

In calea loru, ei vorfi întâlni 
mulți frați și soți de suferințe, cari 
îi voru întâmpina cu căldură și le 
voru ura se ajungă sănătoși și se 
facă trebă bună.

De-a lungulu și de a latulu țerei 
Ardealului, Bănatului și a ținuturi- 
lorO Țerei-unguresci locuite de Ro
mâni, pănă la țermurii Tisei și din
colo de aceste țermurl, stăpânesce 
aeji numai unii gându pa toți Ro
mânii, și numai o singură dorință le 
mișcă pepturile: dare-ar Dumnezeu 
se aucfimu dela adunarea Româniloru 
noștri numai veste bună!

Veste bună, că fruntașii și con
ducătorii poporului înțelegă greu
tatea timpuriloru și suntu gata a 
sări cu luminele, cu sfatulu și cu 
faptele loru pentru apărarea mumei 
văduvite, care cere ajutoră dela fiii 
săi; îlu cere mai multu, ca ori și 
când ac|i, după ce de nicăirl nu-lu 
mai păte aștepta, — și nici chiar 
de-acolo nu-i mai suride, de unde 
în decursă de aprăpe două veacuri 
mereu l’a oftatu, cum ofteză fiiulu 
credinciosu și ascultatoru, ca să fiă 
răsplătite cu bine de părintele seu.

Veste bună, ca aceia, cari suntă 
chiămațl să represente pe alegătorii 
români,.și printr’enșii causa română 
multu strîmtorată, vorft căuta cu 
ori-ce prețu să facă abnegațiune de 
interesele loru personale, cari pe noi 
din nenorocire în tăte acțiunile mari 
ne-au paralisatu.

Vremile cele înșelătore și nes
tatornice ne-au pusu la nouă încer
cări, ne-au oBenditu să privimu cu 
ochii noștri, cum suntu călcate în 
piciăre drepturile năstre cele mai 
scumpe, interesele și onorea năstră 
națională; cum suntemu prigoniți, 

desprețuiți și umiliți de dușmanii 
noștri seculari.

Ce li-amu făcută noi loră, ca 
se ne resplătescă astfelu ?

Trăit’amu împreună o miiă de 
ani, jertfit’amu tot-deuna ce aiafi 
avutu mai scumpă, sângele și câști- 
gulă muncei năstre, pentru-ca acesta 
țeră se fiă ferită de ori ce primej
dii, de ori ce dușmani, ce au năvă
lită din timpu în timpă cu putere 
cumplită asupra ei; datu-li-amu din 
sînulă nostru bărbați harnici și în
țelepți, cari au sciută să conducă 
destinele ei cu multă dibăciă și suc- 
cesu; fost’amă întotdeuna cu drep
tate cătră ei, și atunci chiar, când 
n’aveamă și nu înduramu, decâtă 
reulu și amarulă sclăviei celei mai 
neomenăse, în care ne țineau încă
tușați.

Inzadaru ! Nu voru conlocuitorii 
noștri nici la capătulă miiei de ani, 
de când viețuimă împreună, să ’nțe- 
legă, că și noi Românii avemu unu 
dreptă de a trăi pe acestă pămentu 
ca omeni libeii, cu casa, cu masa 
și cu dreptatea năstră. Nu, ei ne 
ceră și a4l se nu nutrimă în inima 
ndstră simțulu, mândria și aspira- 
țiunile, ce le nutrescă ei pentru na
ția loru.

Se laudă, că la 1848 ei au in
trodusă libertatea în țeră, și totuși 
nu se ținu vrednici a ne împărtăși 
de acestă libertate, așa cum se cu
vine și cum a orenduit’o Dumne
zeule poporeloru, ci ceru dela noi 
să primi mă a fi veciniei sclavii li
bertății și si culturei loru ma
ghiare.

Se laudă, că au făcută consti- 
tuțiă, că au dată poporului dreptulă 
de a se guverna elă pe sine, și to
tuși nu sufere se ne împărtășimă și 
noi din dreptulă de suveranitate ală 
poporului, s’avemu și noi ună cu
vântă și o trecere în vieța publică a 
statului.

Se laudă, că-su liberali și gene
roși, și totuși nu ne mai slăbescu 
cu călcările de lege și cu prigonirile, 
pentru-că voimă și noi se ne folo- 
simu de aceeași libertate, de care 
se bucură ei.

Potă se se laude câtă voră voi, 
căci lumea cunăsce acfi uneltirile 
loră, cunăsce falsitatea și nedrep
tatea procederei loră față cu noi și 
celelalte naționalități ale statului. 
Suntă deochiați contrarii esistenței 
nostre naționale și nimicu nu mai 
este în stare se restabilescă ac}I în
crederea în ÎDtențiunile loră.

Totulă atârnă der a$I, nu dela 
disposiția contrariloră noștri, ci dela 
modulă și chipulu cum vomă sci 
noi se înțelegemu mai bine chiă- 
marea nostră și datoria, ce-o avemă, 
de-a stărui și de-a lucra pentru rea- 
lisarea ei.

ConfereDța, ce se va întruni 
poimâne, va ave să deslege acestă 
mare problemă. Dumne4eu să lumi
neze pe membrii ei și se-i însufle- 
țăscă la fapte demne de ei și de 
viitorulă nației năstre!

CRONICA POLITICA-
— 9 (21) Iulie.

Ungurii strîmtorațl și dațl de golă în 
pressa .din străinătate, s’acață de firii de 
paiu, oa să scape din valurile amenințătâre 
în cari i-8.u oufundattî politioa loră ne- 
gbidbă și nebună. De ourendă ună „poli- 
ticiană" maghiară, Leopolds Ovarii, publioă 
în (|iarulh „Nazione't din Florența ună ar
ticula intitulată „La quistioni dei Rumeni 
Ungheresiu, în care se străduesoe să arate, 
că Maghiarii: „inteligențl, avuțl, luminați, 
liberali și representau ți ai puterii în stată", 
au totă dreptatea să nu dea din mână dom
nia pe sâma Valahiloră „proști, miseri, și 
popilorft valahi obscuri". Așa îșl începe 
oooonulă Ovary rodomontadele sale poli
tice. începutului fiindă prostă, urmâză de 
Bine, că continuarea și sfîrșitulă e și mai 

și — prostă. D-liî Ovary dice, că noi Ro
mânii Ardeleni am fostă huiduițl din Mol
dova în veoulă ală 13 lea, er Ungurii ni-au 
primită, oa pe nisoe ospețl fugăriți. Cum 
se pâte dâră, ca „Valahii" să aibă preten
ția de-a face o Daco-România ? Ei însă, — 
4ice oooonulQ Ovary — totuși vreu s’o 
facă prin „agitațiuni" și prin „minoiunl". 
Ei presentă Ungaria în colorile cele mai 
negre, numesoă poporulă maghiară de bar
bară, tirană etc. — Vorbindă despre adu
narea din- Sibiiu, (fi00: oă e oeva naturală, 
că guvernulă a oprită elementelor^ streine 
întrarea îu adunare și oă guvernulă se în- 
grijesoe, ca oei oe vrâu să răstdrue statulă 
să fiă îmDiedecațl ou energiă. Pune apoi 
față în față ou starea nostră, starea Ro- 
mâniloră din Basarabia „oare e cu multă, 
mai grea- decâtă a Româniloră din Un
garia". Politicianulă maghiară îșl esprimă 
apoi regretele pentru atitudinea pressei 
banoese față de Magh’arl. — Prea târziu 
te ai trefi-tă d-le Ovary. Minciunile ma
ghiare debitate în străinătate adl nu se mai 
uriudă : adl adevărulă și dreptatea trebue 

învingă asuora calomnieloră maghiare.
*

Organulă Cebiloră tineri, „Narodni 
Listi*,  se ocupă într’unulă din numerii mai 
noi cu spriginulu ce li se dă Oehjloră din 
partea pressei francesă. „Narodni Listi“ îșl 
esprimă adânca buouriă, oă în lupta ce o 
pârtă poporulă boemă ou Nemții asupritori 
din Austria, pressa adevărată liberală a 
Franoiei le oferă ună sprigină puternică, 
făcendă astfelă, oa glasulă dreptății și ală 
adevărului să nu fiă înăbușită in streinătate. 
In urma acesta inimioii poporului boemă 
suntă aprețiațl în străinătate așa cum trebue 
și cum suntă vrednici. La opinia Europei 
ei nu se mai potă provoca, și acești inimici 
suntă Nemții, d&rmai aleșii Ungurii. Liberalii 
germani din imperiu au soiută ’cu multă 
șiretenia și ou multă putere de invențiă să 
arete Eruopei, că numai ei representă libe- 
ralismulă în Austra, numai ei faoă progre- 
sulă și civilisația ; au oheltuită sume enor
me, oă ou minoiunl să ducă lumea în rătă
cire. Dâr munca a fostă de geba ; întregă

FOILETONULU „GAZ TRANS."

FERICIRE.
Novelă, tradusă din limba germană do H. CJtencli. 

Prietinei L.

(Fin e).

Sosiră pe stradă. Ună ventă rece și în
fiorători le mâna fulgii de zăpadă în față. 
O damă, oe voia toomai să se uroe într’o 
trăsură, se întorse la auijulu vorbeloră lui 
Bernard inapo’. Pe ună singură moments 
îșl întorse fața cătră acești doi bărbați și 
apoi se depărta cu trăsura, dăr flacăra lam- 
pei din apropiere da cu multă mai bună 
lumină, decâtă oa să nu fiă cunosoută de 
amândoi bărbații.

Felice ounosou pe Nora.
—„Ce naiba, etă și baronâsa mea!" dise 

Bernard de totă mulțumită, că pote da aten- 
țiunei lui Felice o altă direcțiune.

Felioe îlă strînse oonvulsivă de brață,
— „Care e baronâsa ta?
Bernard îi arăta direoțiunea, în care 

a apucată trăsura. „Etă-i trăsura colo"...
— „Minți!" striga Felice
— „Ce-țl este vere? Eu am cunoscu- 

t’o de bună semă, avea chiar și șalulă oelă 
de mătase, ce ’i l’am oinstită eu."

Cu ună gemetă se desfăcu Frlice de 
Bernard și prin vremea cea urîtă sări din 
trăsură pe stradă.

- „Felioe, Felice,—văcjut’ai cum fuge, 
cn ună nebună, ce va fi avândă ?... O, o, 
da orbh am fostă eu și prostă? Baronesa 
și dema lui cu vântrariulă și cu mănușa, ce 
mirosi a a viorele — firesoe, că e una și 
aoeeașl personă. Sărmanulă de elă, cum 
fuge prin timpulă acesta! In urmă, pâte, 
e o fericire pentru elă, căci i se voră des
chide oohii, va începe sâ trfiâscă aievea și 
nu va mai visa !“

Felice pășia într’aoeea prin vântulă, oe 
’i umplea fața cu zăpadă. Ce-i păsa lui de 
vuetulă vântului? Ilă ardea durerea în 
pieptă, încât nici nu putea înțelege, ce e’a în
tâmplată cu elă ; despre una însâ îșl putea 
da semă: că tote s’au sfârșită.

Alergă grabnioă prin străzi, nu mai 
avea capătă de a se opri. Afară, afară din 
orașă. din lumea și din vieța acesta, a nu 
mai simți nimica, a nu mai cugeta, — etă 
simțirile chaotioe, oe-i sbucimau sufletulă. 
Picidrele îlă duseră meoaniciî pe drumulă 
cătră oasă și privindu-șl grădina, îșl veni 
ârășl în ori.

—„Să mă re’ntorcă", borborosi elă, „să 
mă re’ntoroă în casa, unde totulu îmi re- 

vâcă persona ei fn raemoriă, unde eram fe
ricită ? Cum? Să me re’ntorcă și să-mi re- 
vădă pianulă. oare m’a înșelată. — oum 
ea, Nora, să fiă baronesa, baronâsa lui 
Bernard..." Inoepu a rîde ca ună sălbatioă. 
„Mă ducă, mă ducă de aici!“

Voia să alerge erășl înapoi.
— „MăeBtre, maestre Lorni!“ strigă 

atunol o vooe rugătore și ună băiată îi 
eți în cale și îlă îmbrățișa

— „Scapă mă, măestre!" striga Fride- 
rioă cătră Felioe, pe oarele lă ounosofi, deși 
era la față de totă palidă. „Tatălă meu 
mașteră voiesoe să mă omâre, pentru-oă 
sunt bolnavă și nu voiesoă să mă facă 
pantofară, etă-mă am fugită la D ta; mân- 
tuesce-mă!"

— „Nu potă, Friderică, nu potă — 
lasă mă să mă ducă!“

— „O, apoi voiu să moră aoi pe stradă, 
oăol, Dâmne, mulți înșl au mai degerată, 
cari nu mai voiau să mergă acasă — și eu 
nu mai voiesoă să mergă !“

Băiatulă căcju resignată la pământă 
lângă zăbrelele de fieră ale porții, și nu se 
mișcă.

Felioe se pleca spre elă. „Vino", c}'se 
elă, întindendu-i mâna.

Numai cu multă JBteuelă se sculă bă- 
iatulu, tremurândă.

Felice trebuia să-lă țină ou amândouă 
mânile.

— „Domne, Dâmne, așa eram de bol
navă, și mașterulă meu părinte mă smulse 
ou de-a sila din pată... Numai chiar pănă 
la D-ta am putută veni — der aoum am 
gătat’o, măestre, o, lasă-mă să moră, oăol 
totuși nu va soote din mine altoeva, deoâtă 
ună musică".

— „Vino!"
Intrară în grădină. Oărărușele eu pe- 

tricele erau acu aooperite de zăpadă lucie. 
Ajungendă la treptele verandei, îlă cu
prinse pe Friderioă o amețălă, înoată Fe
lioe se văcju silită a-lă duce acasă, unde-lă 
culcă în patulă său. Se uită în fața gal
benă, la oohii oei afundați în oapă ai favo
ritului său.

— „De o săptămână nu m’am mai în
grijită de dânsulă", îșl (fi80 ®lh, „câtă va 
fi suferită, de s’a schimbată așa de multă. 
Domne, oe băiată tînără, și voiesoe deja 
să mâră!"

Elă ohiămâ de grabă servitârea. „Alergă 
pănă la ună medioă, er apoi încuie ușa,— 
m’ai înțelesă ?“ porunci elă servitorei. „Să 
nu ierți nimănui să intre, numai dootoru- 
lui, m’ai înțelesă ?“ 


