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Inserate mai primesoă în Vlena 
ti. Mosss, Haassnstsin <& Vogler (Oito 
Haas), H. Schalek, Alois Hern del, Uf. 
Dakes, A. Oppelik, J.Donncberg; în 
Budapesta: 4. 7. Goldberger, Eck- 
eitin Bernat: în Frankfurt: G. L, 

Daube ; In Hamburg: A. Bteiner.
Pretulti ineerționiloră: o seria 
t farm on d pe o coIAnâ 6 or. și 
30 er. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifa și învoială.
Beclame pe pagina a IU-a o 

seria 10 or. v. a. s6u 30 bani.

„Gazeta" asa In fiă-care^i 
Abonamente pentru Ausîro-Ungaria. 
Pe un anu. 12 fl., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii do Dumineoă 2 fl. pe anu. 

Pentru România și străinătate: 
Pe and ană 40 franol,pe șâso 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineo& 8 frânei.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din intru și din afară 

și la dd. ooleotorl.

Ăhonamentnlu pentru Brasovâ: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulil Inului Nr. 30 otaglulă 
I.: pe unu anu 10 fl., pe șâse 
luni 5 11., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Uni esemplanx 5 or. v. a. 
sâu 15 bani. Atfttii abonamen
tele otită și inserțiunile Buntă 

a se plăti Înainte.

Nr. 199. Brașovti, Mercur!, S (20) Septemvre 1893.
Din cansa sfintei serbători de mâne, <lia- 

rulu nu va apără până J o i sera.

Conferința Sasiloru.
■ 9

Brașovu, 7 Septemvre v.
Mare neliniște s’a manifestata 

în timpulu din urmă în sînulă Sa- 
șiloru ardeleni din causă, că depu
tății loru n’au aflată de cuviință a 
lua și ei posițiune în cestiunea po
liticei bisericesci a guvernului, pe 
care opiniunea publică săsescă o 
consideră asemenea ca forte pericu- 
lâsă naționalității și bisericei să
sesc!.

Acestă împrejurare a îndemnată 
pe conducătorii sași a ține o confe- 
rență pentru a face posibilă o „cla
rificare a situațiunei și o procedere 
comună a tuturoră cercuriloră să
sesc! în cestiunile bisericesci-po- 
litice. “

Conferența comitetului centrală 
săsescă s’a ținută, precum scimă, 
Joia trecută și resultatulă ei a fostă 
— o nouă capitulare politică a Sa- 
șiloră ardeleni.

Discuțiunea principiară s’a în
vârtită în jurulu cestiunei, decă re
formele bisericesci-politice, ce vo- 
iesce se le introducă regimulă un- 
gurescă, suntă ori nu prejudițibse 
intereseloră de vieță ale poporului 
săsescă și ale bisericei evangelice 
săsesc!?

Nici unulă dintre membrii con- 
ferenței, nici chiar aceia, car! în 
frunte cu președintele comitetului 
Dr. Carol Wolff au pretinsă ca pro
iectele de lege politice-bisericesc! 
sâ nu fia nici într’unu chipă com
bătute de cătră deputății saș!, n’au 
putută să nu recunbscă, că ele au 
deșteptată cu dreptă cuvântă mar! 
îngrijiri în țeră și în sînulă poporu
lui săsescă.

Asupra faptului der, că refor
mele intenționate de guvernă suntă 
periculdse, s’au unită cu toții, opi- 
niunile s’au deosebită numai în punc- 
tulă aprețiării mărimei periculului 

și în cestiunea cum se fiă elă com
bătută din partea Sașiloru.

Și aici s’a adeverită ceea ce au 
precisă ună cunoscătoră ală rapor- 
turiloru săsesc! în articululă, ce l’am 
reprodusă în numerulă nostru de 
ier!: representanții oportunismului, 
ce s’a încuibată între Sași, au în
vinsă. Marea cestiune principiară a 
trebuită se facă locă considerațiuni- 
loră oportunismului săsescă, pe care 
unulă dintre membri conferenței l’a 
caracterisatu numindu-lă o cestiune 
a „politicei practice11.

Cestiunea acesta a „politicei 
practice*4 privea adecă întrebarea, 
decă este consultă ori nu ca Sașii 
din causa întroducerei matriculeloră 
civile și a căsătoriei civile obligă- 
tbre să părăsescă politica loră Inau
gurată la 1890 și se iesă din partida 
guvernului?

D-lă Dr. Wolff e de părere, că 
matriculele civile și căsătoria civilă 
nu suntă cestiuni de esistență pen
tru Sași, că încă nu-i amenință cu 
peire, de aceea ei trebue se păstreze 
pacea ce au încheiat’o cu guvernulă 
și se-ș! păstreze prafulu de pușcă 
pentru acelă timpă, când șovinis- 
mulă amenințătoră le va pune ces
tiunea de esistență. Elă admite, că 
acesta se pbte în curândă întâmpla 
— pănă atunci înse Sașii se-ș! vedă 
de interesele loră economice și in
dustriale.

S’a mai adusă înainte, în deo
sebi din partea deputatului Filtsch, 
că făcândă oposițiune proiecteloră 
bisericesci Sașii și-ar atrage numai 
odiulă, că suntă în contra progre
sului liberală și prin aceea, că s’ar 
lăpeda de guvernă disposițiunea 
acestuia, care e acjî bună față cu 
Sașii, ar înceta, er guvernulă ar fi 
în posițiă se-ș! resbune în modă 
simțitoră contra loră.

S’a mai adusă înainte din par
tea altoră vorbitori, că dâcă Sașii 
s’ar reîntbrce erăși în oposițiă, ei ară 
fi aici cu totulă isolațl...

A cerceta mai deaprope după 

causa unei astfelă de isolărl s’au fe
rită, căci a mărturisi adeverulă în 
privința acesta le-a venită greu.

Și adeverulă este, că Sașii suntă 
isolați, or! mergă cu guvernulă ori 
nu, pentru-că prin aceea, că s’au 
închinată sistemului domnitoră deacjl 
ei s’au ruptă de cătră aliații loră fi
resc!, de cătră naționalitățile din 
Transilvania și Ungaria, cari gemă 
sub aceeași asuprire și urmărescă cu 
simpatiă luptele de esistență ale Sa- 
șiloră.

Eată de c cei doi membri, 
Dr. Fr. Teutsch din Sibiiu și Franc. 
Herfurth din Cristiană, lângă Bra- 
șovă, accentuândă seriositatea situa
țiunei în fața omnipotenței maghia- 
risătdre a statului, n’au putută s’a- 
jungă la nici o conclusiune practică 
a politicei naționale ce ar trebui 
se-o pbrte Sașii, ci s’au pierdută și 
ei în cerculă vițiosă ală politicei opor
tuniste, care isoleză pe Sași de cătră 
celelalte naționalități și le face im
posibilă a desfășura o luptă energică 
pentru apărarea intereseloră loră de 
viață naționale și bisericesci.

Argumentulă adusă de condu- 
cetorulă sasă, că încă nu e pusă 
cestiunea de esistență pentru Sași, 
este atâtă de șubredă și neînteme
iată, încâtă nu pbte justifica întru 
nimică atitudinea de față politică a 
Sașiloră. Acesta s’a dovedită și în 
conferența săsescă, în care cei mai 
mulți membri, primindă propunerea 
oportunistă, și au făcută reservele 
loră față cu argumentele aduse în 
favorea ei.

E fbrte durerosu, că Sașii nu 
află ac|i altă espedientă pentru sal
varea intereseloră loră, decâtă a se 
înjuga și mai departe la carulu gu
vernului ungurescă. Câtă de greșită 
și periculbsâ este calea, pe care au 
pornită o simtă ei înșiși, când sus
țină, că tdte le facă sub presiunea 
situațiunei grele, numai de silă. Etă 
der cum politica de oportunitate se 
condamnă pe sine însăși.

Conferența comitetului 
centralii săsescu.

La 14 1. o. a ținuta oomitetulă oen- 
tralft săsescă în „GeBellschaftshaus" din 
Sibiiu ședința sa anuală, oare era forte bine 
oeroetată.

Președintele Dr. Wolff a aocentuată 
în vorbirea sa de deschidere, că proble
mele comitetului centrală, dela conferența 
săsescă ținută înainte de trei ani, suntă 
numai culturale și eoonomioe. Cu astfelă de 
probleme are să se ocupe și ședința de 
astăcjl.

Președintele a adusă pe tapetă mai 
multe resoluțiunl de ale oomiteteloră dis
trictuale cu privire la regularea prescrise- 
lorfi esistente pentru profesorii dela șodlele 
medii, cari ordoneză, ca aceștia să facă și 
esamene teologice.

Deputatulă Adolf Zay propune trans
punerea resoluțiuniloră la autoritățile com
petente bisericesci și aduce ună proiectă 
de resoluțiune, cu privire la crescerea tine- 
rimei, oare se dedică pentru cariera indus
trială și comercială, oerendă ridicarea de 
șodle civile ori oelă puțină școle poporale 
capitale, apoi ștergerea disposițiunei, care 
pretinde dela profesorii șodleloril medii esa
mene teologioe și dela candidații de preoți 
esamene de profesori, regvlarea salarieloră 
preoțesol și înbunătățirea dotațiuniloră mai 
slabe.

Proieotulfi de resoluțiune ală lui Zay, 
constătătoră din3punote, s’a redusă la două, 
cari apoi s’au primită cu unele modifi- 
oațiunl.

Față cu proiectele bisericesci, confe
rența a declarată, oă aoelea suntă ună pe- 
rioolă amenințătoră pentru poporuiă și bi
serica săsescă, cu tdte acestea s’a adusă o 
resoluțiune, în oare se enunță, că posiția 
deputațiloră săsescl față cu guvernulă și 
cu partida liberală va rămâne neschimbată, 
motivându-se atitudinea aoâsta cu necesi
tatea împreunată ou situațiunea politioă de 
astăijl.

Din vorbirea d-lui Franoiscă Herfurth 
(Christiană) aduoemă următorele: „Statuia 
și anume omnipotența maghiarisătdre de 
Btată va învinge și mioulă nostru poporă 
va ajunge într’o luptă grea, fârte grea.

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.“

Solia.
De Feman fior.

Deschisei ochii, mă ridioai, mă îm- 
brăcai, întrai în salonulă meu și soosei 
ună strigată de surprindere.

„Ce este acesta? Aid, D-ta, Sennora?"
„De sigură" răspunse ea, „nu m’au 

așteptată nimenea ?“
„E de multă de când țl-ai adusă aminte 

de mine!"
„Din oontră. Acela, care n’a voiță 

să-și aduoă aminte de mine, în aoestă ană 
precum și în anii premergători, ești tu!“

„Se pote“ răspunsei eu gândindu-mă.
„De aceea am venită în odaia ta. Aș

teptă, ca să mă răsplătesol, și pentru ca 
în cjiarulă tău să-ini dedici ună articolă, 
ca în timpurile cele vechi."

„Ca în timpurile cele vechi? Atunol 
eram tânără.“

„Și eu sunt totdâuna. Privesce-mă și 
nu fi nepolitioosă ; nu sunt totă aoeeașl?"

Făcui, aceea ce-mi cjise. Ea avea drep
tate; ea era aceeași ca și mai nainte.

Pe când o priveam, începu easăjdce 
zimbindă prin odaiă. Acolo era o mioă 
oglindă ; ea o luâ și-și oglindă fața în ea ; 
o față, care era vrednioă de a fi privită 
și de a fi descrisă. Nisce ochi mari al
baștri înseninau o față fragedă și drăgă
lașă; obrajii ei erau ca nisce adevărațl 
trandafiri; fruntea ei albă și înaltă sămăna 
ou ună ceră fără nori. Părulă nu i-se vedea, 
deoreoe era aooperită cu flori.

Eram încântată. Căci florile din pă
rulă ei răspundeau ună parfumă îmbătătoră 
și păsările de pe pălăria ei păreau, oă oi- 
ripescă. Ea era tânără și frumdsă, oum am 
văcjut’o acumoâțl-va ani și cu tdte acestea.— 

îmi răijimai oapulă pe mâni și pri- 
viam înaintea mea.

Ea rîdea cu sgomotă, se aventâlângă 
masa mea de scrisă și se așecjâ pe ună 
fotoliu.

„Dedrece nu voescl să-mi dedici nici 
ună articulă, o voiu face eu!"

„Muncă zadarnică! Timpulă tău a tre- 

oută, ou tdte, oă ești atâtă de frumdsă, ca 
și mai nainte. Citesce cjiarele; când acum 
câțl-va ani, ne-ai căutată, ai fostă sărbăto
rită de tdtă lumea în versuri și în prosă. 
Astăcjl? Ai văcjutO însăți, câtă de puțină 
te bagă în sdmă. Timpulă tău a treoută!“

„Timpulă meu nu treoe nici când; cu 
o față oa a mea, trăescl mii de ani. Voi 
sunteți treoătorl — și ou deosebire tu! 
Aoolo e fotografia ta, privesoe-o; e fața 
de pe fotografiă aceeași, oa pe care o vădă 
înaintea mea? Răspunde, răspunde, esol tu 
totă aoelașl, sdu esol altulă ?“

Eu nu răspunsei.
„Privesoe ohipulă tău“, continuă ea 

triumfândă. „Atunol erai de 20 de ani. 
tânără de 20 de ani, atunol trebuiai 
să mă iubesol, atunol nu puteai să mă oa- 
lumniezl. 20 de ani! Cu 20 de ani n’ai ună 
trecută posomorită, și viitorulă este plină 
de speranță, esietă încă amorulă și plăoereă; 
audl vorbindă despre ele și le dorescl, fi- 
indoă nu le cunoscl înoă. O mamă ne iu- 
beBoe, și noi răspundemă la iubirea ei; 
ună tată ne dă sfaturi și noi asoultămă de 
sfatulă său. Avemă înoă ună amică, și ore- 

demă, oă amiciția ea va fi veclnioă. Băr
bații suntă curagioși și onești, oăol noi ve- 
nimă toomai dela șodlă, in oare ne a învă
țată, oă posedă aoeste oalitățl. Femeile, 
îngeri fără aripi, au oădută din oeră pen
tru ca să ne aduoă acolo, oând le voră 
oresoe din nou aripile. Vițiulă încă nu este 
punibilă, oăol nimenea nu se gândesoe la 
elă ; virtutea înoă nu este ună merită, oăol 
înoă nu eBte în luptă ou egoismulă. De 
aoeea, oând apară eu, înfloritdre și strălu- 
oită, numai aoeia ’ml faoă versuri și mă 
salută, oarl au rămasă tineri."

Ea arunoâ fotografia mea pe podinl 
și puse pioiorulă pe ea.

„Inimă fără viâță, seduoătorl fără vio- 
time! Decă ohiar ’ml refusl tămâierea, ti- 
neretulă mi-a rămasă fidelă. Căol tineretulă 
este veclnioă, egală cu mine, elă soie și 
de aoeea în fiă-care ană, ou oapulă desco
perită esă prin porțl, oa să mă salute — 
tineretulă, tineretulă, oare e tare și veol- 
nică, și oare nu se teme de guturaiul"

Ea rise ou sgomotă.
„Eu ași faoe asemenea", răspunsei eu


