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Inaorute moi prime soil Tn Vlana 
H. Moase, ffaaietutain th Vogler (Otto 
Kaos), H. Schatek, Alois Hemdel, M. 
Dukes, A. Oppslik, J. Donncbsrg; în 
Budapesta: A. 7. Goldberger, Eck
stein Bernat: în Frankfurt : ff. L. 

Daubs ; In Hamburp: A. Steiner,~ 
Prețuia iaaerțiumloră: o seria 
(/arm o nd pe o colâna 6 or. ți 
30 or. timbra pentru o publi
cară. Publioâri mai dese după 

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

senă 10 or. v. a. adu 30 bani.

ZbT TT Xu TT LVI.

„Ctasota" ese ta fift-carecți 
Abonamenie pentru Anstio-Ungaria. 
Pe un arm 12 II., pe ;6ae luni 

6 II., pe trei luni 3 fl.
K-rii de Dumineci 2 11. pe ani. 

PBUtra România șl itrălnătaie: 
Pe uni ani 40 fr.nol, pe ți»o 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoi 8 franci.

8e prenumără la tite oficiale 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamaaînlă pentru Brasori 
a administrațiunn, piața mare, 
Tirguli Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe uni ani 10 fi., pe șine 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusuli ta oaaă: Pe uni ani 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Uni esemplaru 5 or. ▼. a. 
nău 15 bani. At&tu abonamen
tele oAti și inserțiunile nunti 

a se plăti înainte.

Nr. 234. BrașovU, Vineri, 22 Octomvre (3 Noemvre) 1393.

Adresa Unguriloru clușieni.
BrașOVÎi, 21 Ootomvre v.

Clușienii unguri n’au pututu se 
se stăpânescă și și-au versatu veni- 
duIu, ce fierbe în ei în contra con- 
locuitoriloru români, într’o adresă 
cătră dietă, care fu primită „cu mare 
însuflețire" de congregațiunea din 
urmă a comitatului Coșocnei.

Adresa, propusă de faimosulO 
romanofagu Nicolae Bartha, este 
unO capă de operă de ură și de in
toleranță națională, ea conține o- 
glinda curată a sentimenteloru, ce 
le nutrescă politicii unguri din Ar- 
dealu față cu celu mai numerosă 
poporu alu acestei țări.

Reposatulu conte Iuliu Andrassy 
fiindu întrebată odată din partea 
unui bărbată de stată română, de 
ce Ungurii nu facă nimică spre a 
împăca pe Românii din Transilva
nia, a răspunsă, că Ungurii din Ar- 
dealu suntă aceia, cari se opună 
mai tare ori-cărei înțelegeri cu Ro
mânii.

Ei bine, adresa ce a votat’o 
congregațiunea din Clușiu este celu 
mai viu documentă pentru adevă- 
rulu acestei afirmări. Intr’însa Un
gurii ardeleni și-au dată arama pe 
față într’unu modă neîndoiosă și au 
dată să se cunăscă urbi et orbi, că 
ei, decă ar pute, ar sorbe pe Ro
mâni într’o lingură de apă.

Spiritulu infernală, ce a con
dusă pe autorii legiloru aprobate și 
compilate înainte cu două sute de 
ani, într’unu timpu când Românulu 
era iobagiu și nu era considerată 
ca omu, și când lumea și țâra era 
a domniloru feudali, este nimicu seu, 
cum ar efice Neamțulu, „șuvixu", pe 
lângă spiritulu, ce răsuflă din pro
punerile cuprinse în adresa Clușeni- 
loru, făcută și votată în anulă Dom
nului o miiă optu sute nouecfecl și 
trei, o sută de ani după proclama
rea drepturiloră omului de cătră 
marea revoluția francesă.

Ceea ce, precum vecfurămu, a 
propusă Secuiulu Bartha în aplau- 

sele nesfârșite ale vredniciloru re- 
presentanți ai „culturei maghiare" în 
Ardeală, este celu mai viu și elo- 
cuentu comentară la tăte nedreptă- 
țirile și asupririle, ce le îndura po- 
porulu nostru românescu sub vitrega 
stăpânire ungurâscă.

Propunerile Clușieniloru au me- 
ritulu netăgăduită, că descoperă îna
intea lumei în fotă uriciunea ei buba 
cea scârbăsă, de care sufere orga- 
nismulu statului ungurescu, desco
peră adevăratele scopuri și tendințe, 
ce le urmăresce șovinismulu turbată 
alu rassei domnităre față cu Româ
nii și cu celelalte naționalități ne
maghiare, au, c’unu cuvântă, meri- 
tulu de-a face sincera mărturisire, 
că ne urăscu și voiescu să ne nimi- 
căscă.

Eată cu puține cuvinte, ce ceru 
Clușienii: să se desființeze liberta
tea pressei pentru naționalități; se 
se înăsprescă și legea penală față 
cu ele prin votarea unui paragrafu, 
după care să se pedepsâscă agitațiu
nea și atunci, când nu se face o 
provocare directă la comiterea unui 
delictă seu crime ; disposițiile legii 
de naționalitate, cari mai lasă o 
umbră de îndreptățire naționalități
lor să fiă șterse; caracterulu național 
alu bisericeloru române se fiă nimicită 
prin lege; se fiă înăsprite tote dispo- 
sițiunile privităre la esaminarea șco
larilor și a învățătorilor în sensu 
maghiară; legea electorală se fiă 
restrînsă, stabilindu-se ca numai aceia 
să pătă fi alegători, cari sciu scrie 
și ceti unguresce, apoi se se eser- 
cite unu controlu asupra băncilor 
române în modă absolutists și alte 
mai multe măsuri mărunte me
nite a completa opera reacționară 
a ingeniului săcuiescu.

Nu ne concede aefi spațiulu se 
întrămu în analisa acestor obera- 
țiunl ale unor creeri atacați în gra- 
dulu celă mai mare de virusulu urei 
și alu fanatismului de rassă. Der 
6re mai au lipsă de comentară pro- 
posițiunile Clușieniloru, cari suntă 
atâtu de monstruâse, încâtu întîm- 

pină „critica cinstită" și binevoităre 
nu numai a 4iarel°râ guvernamen
tale, der chiar și a unoru (țiare opo- 
sițiunale ungurescl?

Se înțelege, că acesta critică 
li-se face din partea amintitelor 
4iare ungurescl numai din punctă 
de vedere alu oportunității politice, 
căci, efice „P. Lloyd,, „joculu ce’lu 
jocă Clușienii unguri, în casă când 
măsurile propuse de ei n’ar fi fieri- 
citii alese, ar pute compromite con
solidarea statului ungară în modu 
fatală".

Nu e vorba der de scopu, căci 
în privința lui suntu cu toții înțe
leși, ci numai de practicabilitatea 
mijloceloru propuse, din punctă de 
vedere alu oportunității politice.

Pe noi însă ne privesce mai pu
țină cum își împartă Ungurii rolu
rile între ei. Ne este destulă să cu- 
născemă scopulă loru, clară și lim
pede mărturisită de ei înșiși, și în 
privința acesta adresa Clușieniloru 
ne dă unu adausu forte prețiosă la 
multele documente, ce le-amu adu
nată în cursulă aniloră de asuprire 
și de nedreptățire.

De aceea îi vomu da impor
tanța cuvenită și-o vomu publica în 
întregulu ei, ca se vedă și urmașii 
noștri, în timpuri mai fericite, pana 
unde a pututu s’ajungă patima săl
batică a unui poporu amăgită de 
nisce conducători egoiști și cu inima 
împietrită și se se înspăimânte de 
atâta lipsă de umanitate la purtă
torii „culturii maghiare" din Ardealu 
în secuiul u poreclită alu libertății.

CRONICA POLITSCA.
— 21 Octomvre.

Telegrama împăratului Alexandru II 
cătră președintele Carnot este salutată de 
tâte foile franoeee, oa ună evenimente es- 
tra-ordinară. „Figaro^ 4>°e: „Alianța fran
cesă rusescă esistă, orl-ce formă diploma
tică ar ave documentulă, ce o sancționâză. ° 
— „Debatsu scrie: „Depeșa împăratului 
Alexandru spune totă, ce e de lipsă, spre a 
face o nouă bucuriâ Franoiei și a liniști 

Europa.14 — „Estafetteu cjio®: „Lucru de 
căpetenia, oă mergem ă mână în mână (ou 
Rușii) și că lumea soie aoesta." — „Pai®44 
numesoe depeșa împărătâscă „o proola- 
mația însuflețită a puternioului domnitorii 
ală oolosalului imperiu.44 — „Petit Journal11 
încheiă ună artioolă cu ouvintele: „Ne în- 
oredemă în înțelepciunea Țarului, cum Ța- 
rulă se încrede acjl în înțelepciunea nâstră.44

*
Interesantă este, oă (fiarele rusesol 

laudă atitudinea pressei englese, oare ia în 
seriosă frățietatea ruso francesă, și admită, 
oă ea oferă o garaDțiă pentru susținerea 
păoe'. Cercurile politice în Londra, (jice 
„Novoje Vremja44, se apropiâ totă mai 
multă de alianța ou Rusia, Constatândă 
acestea, „Naroduy Listy14 din Praga cfice: 
„Anglia e practică, ea pricepe oe va să 
(fică înfrățirea ruso-franoeeă și nu vrâ să 
lipsescă de- aoolo unde se traotsză de aoeea, 
că cine va fi moștenitorul^ comerciului 
avantagiost, ce în Rusia l’a avută păna 
aoum Germania iu mână. Germania va 
pierde îndoită: va pierde întâi prin răs- 
boiulă economică nedrepte și neprecuge- 
tată, oe lă pdrtă cu Rusia, și perde a doua- 
oră, ceea ce deja e pierdute, votulă deoi- 
8ivă asupra păcei și ală răsboiului, pe care 
înoă ilă avea în mâna sa, când era Bis
marck la oârma.44

Pentru „Kolozsvârcc.
Dela unu țintirii ardeltinu din București.

II
„Remânândâ buni Români să respeo- 

tămă legile și să fimă fideli coronei ma
ghiare".

Să rămânemă buni Români? Adecă 
oum? Cum voițl voi, s6u noi?

Decă ne cereți să fimă Români, oum 
voițl voi, atunci ar trebui, ca într’o nopte 
să se stânga totă ce e română și dimineța 
să reuască erășl toți, nu prin botezulă apei, 
ci al sângelui, și cu toții, purtândă pinteni— 
să cânte cu o gură și o inimă: Mindeu 
ember legyen ember es magyâr.

Der, magna petis Phaeion ! Deolvomă 
rămâne R imani cum voimti, noi, și în oa- 
sulă acesta veți ave să aplicați programulă 
Româniloră dela 48 și 81 în tote punctele 
sale; veți lăsa, oa „ideia de stată maghiară"

FOILETONUL^ „GAZ .TRANS.“

Resbunare,
De Catulle Mendes.

Pe buzele muribundului nu veniră de- 
câtă câteva cuvinte întrerupte de hâroăell:

— „Tu ești.... dragă nevastă.,., tu 
ești.... care stai înaintea mea“.

— „Da, amioe", răspunse femeia!
Bolnavulă se întdrse cu mare greutate 

în așternutul^ său. Ast-felă putea să-și va
dă mai bine femeia în odaia, care din or- 
dinulă medicului trebuia să fiă întunecată. 
Vis-a-vis de pată ardea o lampă de nopte 
c’o lumină așa de slabă. Intunecăla acesta 
era dâră pentru-ca să obicînuescă pe bol
navă cu întunecimea din criptă. Tînăra fe
meia sta lângă patulă bolnavului, în fustă 
albă; ea era fdrte frumosă — și mâne, 
deoă va îmbrăca haină de doliu, va fi și 
mai frumosă. In buolele ei se esprima aoea 
neînsemnată disordine, în ochii ei umecfl și 
în purtarea ei seriosă ee manifesta aoelă 
doliu tristă, care, după judecata femeiloră, 

e de ajunsă, ca să convingă și pe oelă mai 
sorupulosă omă despre durerea ei.

Muribundulă își întinse mâna lungă 
și uscată după mica mână a neveste-si, îi 
atinse inelulă și apoi continuă ou vooe tre- 
murătore:

— „Mediculă îmi cunâsce curagiulă... 
mi-a spusă adevărulă.... voiu muri nuntiși 
deoâtă“.

— „Der, prietine 1“
— „E gata.... cu mine44.
— „Nu, nu !u
Femeia plângea destulă de tare. Pe 

buzele bolnavului tremura acelă felă de 
dispreță, ce lă provocă actorulă, care nu e 
stăpână pe rolulă său, care-șl jâcă rolulă 
după șablonă.

— „Da, e gata cu mine.... Te-am ohiă- 
mată, fiind-că am să mai vorbesoă ceva cu 
tine".

Deși glasulă bolnavului abia se putea 
autfi, totuși elă esprima fiă-care cuventă ou 
aplombă. De odată însă cu voce tare și 
dintr’o resuflare, pote cea din urmă, dise:

— „Iți revocă în memoriă tote pă- 

oatele tale, ca să-mi răsbună asupră-țl ou 
răsbunare teribilă14.

Femeia se cutremură. Adese ori în de
getele muribundului se află putere supra- 
omenesoă. Apucă tare haina femeii, așa că 
era pe-aoi să i-o rupă.

— „Dumnezeule meu, ce ai ?u strigă 
femeia înspăimântată și se smulse din mâ- 
nile bărbatului.

Muribundulă o apuoâ din nou, o a- 
trase la sine și o sili, să ședă pe marginea 
patului, unde apoi o ținu prinsă. Muribun
dulă apoi continuă cu accentă curată :

— „In oastelulă Ors-les-Rose, la mamă- 
ta, oând eramă logodiți, în mânia verstei 
tale de 17 ani, te jucai oa o copilă mică. 
Cândă din întâmplare am pășită în salonă 
ai fugită și ai dusă cu tine păpușa. Cândă 
v’a murită pisica, ai plâusă cfiua îu_ 
tregă. Priviai ou och'i tăi vineți la coliviă 
și erai așa de nevinovată, îucâtă nici atunci 
nu ț’ai luată privirea de pe coliviă, oând pa
sările se drăgostiau. Odată mi-ai «fisă: In- 
tr’adevără e lucru de glumă a te mărita. 
Mi-ar plăce mai bine să mă mărită 

după frate-meu, care aoum e de 8 anl“. 
Deja îmi făceam imputări, că în acâstă 
epooă de desăvârșită nevinovațiă a unei 
fete curate, ca ună îngeră, voiam s’o i-au 
de soțiă44.

Femeia deveni mai liniștită. Bărba- 
tulă său de sigură aiura. Der aoum înainte 
de mortea lui voia să-i reamintăscă încă- 
odată fericirea tinereții sale.

— „Intr’adevără, soumpulă meu“, epse 
ea, „nu ml imputa acesta. Se pote, că a 
fostă ridicolă purtarea mea din copilăria, 
der n’a fostă greșela mea. In olaustru ores- 
cerea este forte rigorosă. Nu este iertată 
să citesol nici ohiar cărțile cele mai nevi
novate, er în cântările, oe ți-se dă voiă să 
le oânțl, cuvântulă „amoră** e înloouită cu 
„virtute14.

Muribundulă continua:
— „Deja dela începută sciam, că min- 

țesrl, și înoă mințiai așa de rău, încâtă 
nici pe ună momenta nu m’am lăsată a 
fi sedusă de prefaoerile tale. Fii atentă bi
ne: niol măoară pe ună momenta. Intr’a- 


