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■RASDVU, piața mare, TirgulA 
Inului Nr. 30.

Bsruorf usfrancats nu «« prirwrriS. 
JKoHMicripia nu st rtMmiiu, 

Birourile de arucluri:
Brafovu, plate mare, Tlrgulii 

Inului Nr. 30.
Inaerata mai primoaofi tn Vlena 
R. Moses, Haassnstsm & Vogler (Otto 
Maas), S. Schalsk, Âlois Ssmdel, M. 
Dukes, A. Oppslik, J.Destneberg; In 
Budapesta: A. 7. Goldbergsr, tck- 
sisin Bsrnat: tn Frankfurt: G. L. 
Daubs ; In Hamburg: A. Sterner.

Prețuia imerțiuniloru: o seriă 
garmond pe o col6nu 8 or. ți 
BO or. timbra pentru o publi
care. Publioiri mai dose după 

tarifă și Învoială.
Reclame pe pagina a Ht-a o 

Benă 10 or. v. a. său 80 bani.

LTTZ;.

„Gazeta" eae tn fiă-oarecji 
Abonamente centru Austro-Ungaria. 
Pe nn ană 12 fl., pe șăse luni 

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

Pentru Bomânla șl străinătate: 
Pe unu ană 40 frânei, pe b6bo 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franci. 

Se prenumără la tâte ofloiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotori.

Abonamentul!! pentru Brasovu: 
a administrațiuno, piața mare, 
Tfirgulă Inului Nr. 80 etagiulu
I.:  pe unu ană 10 fl., pe ș6bo 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu In oaaă: Pe unu anu 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplară 5 or. v. a. 
a6u 15 bani. At&tu abonamen
tele câtfi și inserțiunile 8 un tu 

a se plăti înainte.
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Brașovu, 9 Septemvre v.
In septemăna viitâre se va re

deschide dieta ungurescă. Luni va 
fi cea dintâiu ședință. Mercurî, se 
dice, va espune ministru-președinte 
situațiunea bugetară și deja în cfiua 
acesta se vorO face cele dintei in
ter pel ați uni.

Aceste interpelațiuni, se prevede, 
voru isbucni din tote părțile cu pu
terea unei lavine, căci s’a adunatu 
multă materială esplosibilu în tim- 
pulu din urmă între „representanții 
națiunei44. Cabinetulă Wekerle va ave 
se întâmpine atacuri înverșunate din 
tâte părțile.

Cestiunea reformeloră politice- 
bisericescl, cestiunea naționalități- 
loră și a mesuriloră ce ară fi a se 
lua în contra așa cp80!0™ nagita
țiuni naționaliste14, cestiunea folo- 
sirei limbei maghiare în armată și 
în fine neliniștea, ce au produs’o în 
sînulă patrioțiloru priviligiați enun- 
ciațiunile monarchului dela Boroșu- 
Șebișu și mai alesă cele din urmă 
dela Guns — tote aceste voru nasce 
discusiuni înfocate între matadorii 
dietali unguri.

Mai nemulțămită ca ori și când 
va păși pe arena parlamentară opo- 
siția maghiară, căci enunciațiunea 
din urmă a Monarchului, făcută cu 
ocasiunea primirei deputațiunei mu- 
nicipiiloră la Giins, a fost îndreptată 
directă în contra partideloru oposi- 
ționale maghiare. Majestatea Sa a 
condamnată adecă nisuințele aces
tora de a sgudui basele pactului 
dualistă, cerendă dela municipii ca 
„factori ai opiniunei publice44 sS fe- 
rescă poporulă de influința „vorbe- 
loră amăgitâre și a promisiuniloră 
nefructifere44 și adăugendă, că even
tuala sguduire a pactului bilaterală 
dela 1867 se opune nu numai intere- 
seloru țerii,ci „chiar și datoriei sale de 
regeutu44.

Este sciută, că atâtă partida 

independendă și dela 1848 câtă și 
partida apponyistă, numită „națio
nală,44 este nemulțumită cu basele 
actuale ale pactului, cea dintâiu vo- 
indă se le delăture cu totulă, ear 
cea din urmă se le reformeze în 
sensă națională maghiară.

Posițiunea hotărîtă, ce a luaț’o 
monarchulă în fața postulateloră de 
dreptă publică ale oposiției ma
ghiare, a produsă, firesce, mare ne- 
mulțămire în sînulă ei și va con
tribui în modă însemnată a amărî 
viitorele lupte parlamentare ale opo
siției cu guvernulă.

S’a esprimată deja în pressa 
oposițională și bănuiala, că răspun
surile date de Maiestatea Sa la Giins 
nu s’au făcută la inițiativa guver
nului. Acesta se deduce și de acolo, 
că respunsulă dată deputăției cle
rului catolică nu conține nici o apro
bare a reformeloră politice-biseri- 
cescl, precum și din împrejurarea, 
că „jidovimea maghiară44 a fostă 
așa de aspru dojenită și a fostă pusă 
într’ună rendă cu „Valahii, cari voru 
se restârne statulă maghiară44.

După „Egyetertes44 este afară 
de orl-ce îndoielă, că ministru-pre
ședinte Wekerle n’a putută să com
pună răspunsulă dată Jidoviloră, de 
unde conchide, că nici cele-l’alte 
răspunsuri nu le-a făcută elă. Mai 
crede numita foiă, că monarchulă 
pâte să gândesce și la schimbarea 
ministeriului, ceea ce nu este ună 
simptomă bună pentru cabinetulă 
Wekerle.

Organulă apponyistă crede că 
Wekerle nu e decâtu ună birocrată, 
care face ce i-se ordoneză și luândă 
în apărare pe IsraelițI 4i°e : „Minis- 
trulă-președinte ungurescă, care a 
procurată episcopului Pavelă cea mai 
strălucită satisfacțiă, pentru că lățesce 
limba română în Ungaria, nu va fi dâră 
mâniosă pe Israeliți/ pentru că con- 
lucră la lățirea limbei maghiare?44

Iritațiunea, ce au produs’o între 
„jidovimea maghiară44 primirea rece 

ce i s’a făcută la Gîins, va fi de si
gură numai oleiu pe foculu discusiu- 
niloră parlamentare dintre partide.

Insă partea leului, în ce pri- 
vesce înfierbentarea patrioțiloră, va 
fi reservată și de astădată cestiuni- 
loră privităre la raporturile cu na
ționalitățile.

Pe totă linia se facă pregăti
rile cele mai mari pentru lupta în 
contra „dușmaniloră interni ai pa
triei44 în contra „daco româniloră44 
și a „panslaviștiloră44. Incependă dela 
Bartha Miklos, care pledeză în „El- 
lenzek44 pentru cassarea legii de na
ționalitate, pănă în regiunile mag- 
națiloră domnesce cea mai viuă miș
care pentru o „acțiune energică44 în 
contra naționalitățiloră.

Se discută viu în pressă și în 
întruniri, ce măsuri trebue să se ia 
„neamânată44, ca să se suprime „agi
tațiunea naționalistă44 între Români 
și Slovaci.

In 16 1. c. representanța comi
tatului Neogradă a discutată și a 
primită în tătă forma o petițiune— 
ce se va adresa dietei și se va co
munica tuturoră jurisdicțiuniloră — 
în care se cere „censura preventivă11 
pentru cția-rele române și slovace, cu 
scopă de a sugruma „agitația na
ționalistă44.

O asemenea dorință a espri- 
matu adunarea generală a Kultu- 
regyletului în Turoță-St. Marton și 
foile maghiare variază mereu tema; 
cum s’ar pute sugruma mai bine și 
mai iute mișcarea dintre naționa
lități.

Așader nu e de glumă. „Șovi- 
nismulu esagerară44 va bate din nou 
la ușile dietei, 6r cabinetulă We
kerle va avâ de furcă cu elă și nu 
scimă, deu, ce va mai începe ca deo
dată se sature și molochulă șovinis
mului și să satisfacă și dorinței Mo
narchului, ca să fiă liniște și pace 
cu naționalitățile.

CRONICA POLITICA
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„Republique Franșaise*4 scriindă 
unii articula, la looă de frunte, des
pre procesulu de presă pertraotată de 
ourendă în Clnșiu, articula din pena ma
relui publicista Felix Leseur, între altele 
(Jioe: „Ca să fiă logici, funcționarii d-lui 
Wekerle ar trebui să arunoe în temnițele 
dela Satu-Mare și Seghedină pe toți mem
bri partidei naționale române din Ardelă, 
pe toți redaotorii foilorfi redactate în limba 
română pe teritorula de sub oordna S-tului 
Ștefana, pe toți membrii Ligei culturale ro
mâne. Din nefericire însă, o mare parte, 
oea mai importantă dintre acești din urmă, 
locuesoa în regatula României, unde sunta 
soutițl de brutalitățile maghiare.... Resul- 
tatulă celă mai dară, pe oare compatrioții 
lui Kossuth îla voră ajunge prin regim ulă 
de terore, oe-10 înaugureză, va fi mai întâiu, 
că voră perde pe cei din urmă prieteni 
cei mai aveau în străinătate.... In Europa 
popârele „hoherescl44 în genere nu sunta 
iubite... Nemaghiarii au pentru sine forța 
numărului și forța superibră a dreptului; 
ei vor& învinge și Europa le va ajuta, 
dăcă e de lipsă, precum a ajutata tuturora 
celoralalte naționalități dunărene oprimate. 
Nu erau pe oontinentula nostru, deoâtă 
două popâre de origine ne-ariană, într’o 
formă străină de oivilisațiunea europăuă 
greoo-latiuă și într’o formă lacomă după do- 
minațiune, Maghiarii și Turcii. Europa și-a 
luata revanșele asupra Turoiei, deslegândă 
suocesive de jugulă lord națiuuile balcanice 
aservite de ei. Ungurii aspiră de a primi 
în socotela loră personală doctrinele și pro- 
oedurile guvernamentului Turoiloră. Fiă-le 
pe voiă. Mai ourendă ori mai târcfiu, îi va 
ajunge și pe ei sârtea înăintașiloră lord în 
barbariă.

*
Contele Eszterhâzy Miklâs Moricz, 

unuia dintre conducătorii oposițiunei din 
oamera magnațiloră, a adresata lui „Pești 
Naplâ44 din inoidentula opritei adunării 
catolicilor^ din Theresiopol o deolarațiune, 
pe care foia apponyistă o publioă în nu- 
mărulh său dela 17. Sept. Luămă din acestă 
deolarațiune următbrele : „Situațiunea e se-

foiletonulCt „GAZ. TRANS.“

(1)
AMIHTIRÎ.

De: Sci cine.

Se cJLe, că nu este orna în lume, 
care să nu dorâscă de multe-orl a smulge 
câteva pagini din cartea vieței sale, ca să 
le dea nimioirii. din simpla causă, oă ele 
cuprindă situații sguduitbre din trecută. 
Eu nu mă potă uni de looă ou dogma a- 
cestui principiu, ridicată la valâre din pul- 
verea desnădăjduirii, pentru-oă nu înțelegă : 
de ce să valoreze în lume numai veselia, 
de oe să tragemă vălulă uitării peste rea
mintiri, cari de cele mai multe-orl consti- 
tuesoă nota caracteristică a eu-lui nostru 
propriu ? Dumnecjeu a lăsată în lume să 
cresoă alături cu bucuria — durerea; ală- 
cu turl dulcele — amarulă, pentru-ca acești 
dușmani neîmpăoațl să ne învețe la ce e 
de trebă esistența și destinația nostră, să 
ne faoă în cele din urmă a judeca...

Să dămă dâră cursă liberă povestirii 
întemplăriloră vieții; să ne adenoimă pe 
câteva clipe în noi înșine, în lumea care o 

purtămă în sufletulă nostru, și din valurile 
trecutului să scOtemă la ivelă și rose și 
spini, și bucurii și întristări, și duloe și 
amară de-o potrivă. O, e atâta de frumosă 
și mângăitoră să-ți reamintesci treoutulă 1 
Atâtă de dulce este a te legăna încă-odată 
pe brațele copilăriei și ale zimbitdreloră ti
nerețe. Dumnezeu n’a putută să dea omu
lui o podobă mai frumosă decâtă: aducerea 
aminte 1

Istoria vieții nbstre sâmănă unei câm
pii mari, pe a cărei întindere vederea nostră 
s’adapă ou felurite oulorl și aparițiunl fe
lurite. Ici nevinovate lăcrimiore cresoă lângă 
supărătorea polomidă; colo trandafiri sălba
tici se’ngână resfățațl ou ventulă oe șueră 
printr’o grupă de măceși, er de alături o 
nu mă uita zimbesce dulce superbului crinii... 
Seu dâră a vădută vre-odată oineva drumă 
fără pietri, gloriă fără cunună de spini, pă
dure fără uscături, ceră pururea veselă și 
ourată și Aprilă fără de tbne?

Nu credă!
** *

Situată la pblele munțiloră de oătră 
apusulă Ardealului, pe o vale întinsă și brăz

dată cu admirabile variațiunl ale naturei, 
avendă spre răsărită, mbcjă-cji și apusă oul- 
nioe și dălurl plantate cu butuoă de viiă, er 
de jură împrejură păduri și dumbrăvi fru- 
mâse dominate de-ună breu de munți mă- 
jestoșl spre Nordă, — se află sătulă, unde 
am văcfută întâiașl dată lumina dilei.

Mai este 6re în lumea întrăgă vre
una peteoă de pămentă, unde sârele să lu
mineze mai viu și mai frumosă, ca acolo? 
Sună 6re unde-va fluerulă mai duiosă 
și turmele păstoriloră unde 6re în lume 
îșl legănă clopotele mai cu dragă și mai 
veselă? Unde e vorba mai duloe și cânte- 
oulă mai ou farmecă, viăța mai tionită și 
și (j1!0!0 mai ușâre? Unde e oerulă mai se
nină, apele mai limpec}!, câmpii maitzimbi- 
torl și păraele cu ropotă așa de înălpă- 
toră, ca în tine, locă iubită ală nasoerii 
mele ?

Nu sciu, deoă venită pe lume în sta- 
diulă primă ală vieții eram rău, seu bună. 
Bunioă-mea, Dumne4eus’o ierte,’ml spunea 
adese-orl, oă băiată mai rău și fără astîm- 
pără, ca mine, rară a văcjută.

’Mi-aduoă forte bine aminte, că la 
versta de 5 ani tata mi-a făcută ună oăru- 

șoră cu coșă, de încăpeamă în elă. Băeții 
mai mărișori ai veciniloră mă purtau ou 
cărușorulă pe drumă și ’n entusiasmulu loră 
de-a se arăta oare de care mai „pogană14, 
nu odată mă dau cu oărușoră ou totă de-a 
berbeleacu de-mi sângera nasulă, ori vre- 
ună degetă dela mână său pioioră. Primă
vara, când zăpada era topită, eșiamă să mă 
jooă ou mieii, ori să privesoă oum tatades- 
pâiă de scârță prăginl de stejarii, ca s’o 
vendă și — cum 4i°ea 01O — să-mi cum
pere chipuri și „bumbuze" (bombâne). Părea 
că lumea întrâgă am câștigat’o, când au
diam de oătră sără, oă tata vine cu oa- 
rulă dela tergă. Aucjiam pe mulțl băețl 
întrebândă de trecători: „da tata nu vine?“ 
— „da mama nu vine ?“ și nu înțelegeam 
încă adânca filosofiă, ce cuprindă aoeste 
simple cuvinte, cum o înțelegă a<jl, oând 
n’am ferioirea, de-a mai pute (j100 nici 
„mamă4*, niol „tată.“

Der vâra? Vera pentru băeții în versta 
mea de-atunol, este oelă mai potrivită ano- 
timpă de a-șl oâștiga primele noțiuni din 
viața casnică familiară. Cerculă loră de ve
dere și înțelegere se lărgesoe din ce în oe 
mai multă, încependă dela oloșoa cu puii, 


