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Inului Nr. 30.
Isoarate mai primeaca In VIohb 
V Vox.te. RadsensUin & Vogler (Otto 
Arias), H. Schatek, Alain Herndel, Jf.

A. Oppeltk, J. Danneberg; In 
âudftpoota: A. F. Gcldbcrger, Kat- 
i-aw Bernal: In Frankfurt : G. L. 

Daube i în Hamburg: A. Steiner. 
Prcțulâ inBcvrțiumloru: o seriă 
^armond pe't) colina 8 or. ți 
J0 ur. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Sedame po pagina a HI-a o 

g«nâ 10 or. v. a. s6u 50 barJ.

Nr. 283. Brașovîi, Joi, 30 Decemvre

„Gageta’1 eee în fiH.-ca.reqi 
Mwunenie pemrn Austro-Unganu. 
Pe un ano 12 fl., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii do Duminecă 2 fl. pe ana.

Pentru România și străinătate: 
Pe unu unu 40 franol, pe șâae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecii 8 franol.

8o prenumără la t6te ofloiole 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamealulu eentrn Brasovă 
a administraținnn, piața mare, 
TOrgnlă Inului Nr. 30 etagiulu 
I.: pe unu ană 10 fl., pn sâae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Po unu anu 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplaru 6 cr. v. a. 
s6u 16 bani. At A tu abonamen
tele cătu și inserțiunile sunt 6 

a se plăti înointo.

Nou abonamente

„SAZETA TRANSWANIE?
Cit fl Ianuarie 1894 st. v.

se deschide nou till o n ameutu, 
la care învitămfi pe toți amicii șl 
sprijinitorii foiei nostre.

PreftuSâ abemamentullmfi i
Pentru Austro-Ungaria:

pe 1x.3n.-uu ELZ1.TJ.................................. 12 £L
pe șese lix-xxî. ................................. S£L.
pe trei lnxni. ................................. 3 fl.

Pentru România 
pe 12.3n.-uu arr-Cu . .

pe șese liană .
pe trei lia.ni . .

și străinătate:
. . . -“iO franci

20 77

IO 77

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unii anu .......................................... 2 fl.
pe șese luni .......................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unii any..................................... 8 franci
pe șese luni............................... 4 „

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate jsosiaîe.

Administrațiunea
,,Gazetei TranssSvaniiei4*.

Prcpunerl ahtiromiânescB 
la Fă^ărașu.

Brașovu 29 Dec-mvre v.
Astăc}! primirăuifl unu raportă 

amănunțită despre decursulu adu- 
nărei generale estra-ordinare a co
mitatului Făgărașfl, ce s’a ținutu ac|I 
săptămână.

Cu plăcere constată mu, că mem
brii români au fostă de astă-datâ 
mai bine representați în congrega- 
țiune ca de obiceiu și au și luată 
o posițiune mai liotărîtă în c< stiu- 
riile anti - românescl dela ordinea 
cJ'Jei.

Cea mai însemnată a fostă ces- 
tiunea decă se se ia la cuuoscință 
seu nu adresa comitatului Clușiu, 
privitbre la suprimarea „agitațăuni- 
loru române11.

Membrii român! au combătută 
propunerea comisiunei permanente, 
care era pentru luarea la cunoscință 
a memoratei adrese. Au vorbită în 
contra propunerei comisiunei perma
nente d-lu advocată Iosifu Pușcariu^î 
d-lă protopopii Iuliu Dană și d Iii 
advocată Nicolau Garoiu; er pentru 
propunerea comisiunei permanente 
au vorbită trei Ungur! și, ceea ce 
a bătută la ochi, și preotulu săsescă 
Fleischer. In fine la votare s’a pri
mită, cu 47 contra 37 voturi, pro
punerea d-lui Pușcariu de-a se trece 
la ordinea cjilei asupra adresei co
mitatului Clușiu.

E învederată, că votulu acesta 
se isbesce în capete cu votulu ace
leiași congregațiua! dela 14 Octom- 
vre 1893, prin care s’a primită fai- 
mbsa propunere a vice-șpanului pen
tru introducerea administrațiunei de 
stătu din aceleași' motive, cari for
mau basa adresei Clușieniloră. Acum 
ese și mai multă la ivelă de-o parte 
neîngrijirea membriloru români, cari 
atunci au strălucită prin absența lorii 
de'a adunare, de altă parte șiretli
cului celoru din fruntea administra
țiunei comitatului, cari au adusă în
ainte acea propunere tocmai pe la 
încheierea adunarei, cându veițură 
că membrii români nu suntu de 
față.

Totu în congregațiunea de acjî 
săptămână s’a mai desbătutu și asu
pra propunerei comitetului perma
nentă, de-a se trimite o adresă de 
felicitare poetului UDgură Jbkai cu 
ocasiunea jubileului său și să se 
procure t< todată edițiunea de luxă 
a opereloru sale cu 200 fl. pe chel 
tuela comitatului.

Membrii români au combătută 
numai partea a doua a acestei pro
puneri, protestândă de a se mai în
cărca sarciDele comitatului cu pro
curarea scrieriloru lui Jfkai.

Motivarea, ce s’a adusă, că co- 
mitatulu este săracă etc., după noi, 
nu era nici de cum de ajunsă, ci 
era de lipsă, ca membrii români 
fără nici ună încungiură să son- 

state, că co mi tatu Iu Făgărașului, ca 
■ună comitată eminamente românesc, 
nu se simte nici chiămatu, nici în
datorată de a preamări pe ună 
poetă maghiară. Jokai pbte să fiă 
ună scriitoră mare pentru Maghiari, 
opurile lui potu se însuflețescă pe Ma
ghiari, der pentru Români elfi este 
cu totulă străină și ne’nțelesu. De 
unde și pănă unde s’ar pute der aș
tepta dela Români, ca se se însufle- 
țescă pentru Jokai? O absurditate 
mai mare ca asta nici nu s’a mai 
pomenită.

Alta este decă se așteptă ca 
Românii să urmărăscă cu simpatiă 
progresele culturale ale conlocuito- 
riloră loră maghiari. Acesta aștep
tare e justă. Deră trebue să se 
soie, că simpatia pretinde reciprocitate 
și nu pbte prinde rădăcină acolo, 
unde ’i să răspunde cu ură și duș- 
măniă față de progresele culturale ale 
Româniloru.

E clară și învederată însă, că 
atunci, când conlocuitorii unguri pre
tindă să ne însuflețimu pentru scrii
torii loră și să cumpărămă opurile 
acestora, ei nici nu ne mai consi
deră ca Români, ci în casulu celă 
mai bună ca viitori Maghiari.

Din aceste conșiderațiual ne-arnă 
fi așteptată, ca membrii români din 
congregațiunea Făgărașului se nu fi 
șovăită nici ună momentă și să fl 
cerută se se trecă la ordinea c|ilei și 
asupra propunerei privitbre la sărbă
torirea lui Jbkai. Fatalmente inse ei 
n’au reușită nici măcară cu oposi- 
țiunea, ce au făcut’o cererei de-a se 
cumpăra scrierile poetului ungură. 
Din 47, cât! au votată contra adre
sei Clușeniloră, aici s’au aflată numai 
38, cari să fiă contra cumpărărei și, 
împărțindu-se voturile în două, fiș- 
panulu a dirimatu, firesce, în favb- 
rea propunerei unguresc!.

De aci potă erăș! se tragă în
vățătură Românii făgărășen! că atitu
dinea nehotărâtă este numai în pa
guba causei, ce o representă.

Din Camera română.
Disensiune privitore Ia cestiunea română.

Din discursulu d-lui C. Arionu.
(Urmare.)

Va să dică, la 1868, D. Brătianu di- 
cea: Am înăbușită țipâtulămeu de durere.

Și mai departe:
„Ei bine, D-loră, care omQ pe tâ- 

râmulă revoluționara, veninda la putere, 
ar mai fi exaltată, când scie, câtă de prea e 
răspunderea fapteloru sale? D. Andrassy, 
Klapka și Tur, acum doi ani veniră în Bu
curești, înaintea bătăliei de la Sadova, ca 
să trateze cu noi, și nu le amt cerută ni
mica, nici atunci când puteamă reuși, nici 
că nu le am ținută altă limbagiă, de câtă 
acela de mai înainte; cum der au credută 
D-loră, că astăcjl fiind ă la putere a-șl pune 
eu în jocă esistența națională, ca sS alergă 
după teorii ori câtă de sublime și de legi
time ar fi ele ?“

Recunoscea D. Brătianu, că atunci 
când este vorba de acestă cestiune ardă- 
tore, esistența chiar a statului română 
pbte fi pusă în jocă; și ’n patriotismulă 
său dicea, că nu trebue să pună în jocă 
esistența țărei sale, pentru a ridica vo
cea în favorea Transilvaniei, ori care era 
simțirea, durerea sa.

Etă, care a fostă limbagiulă lui Ionă 
Brătianu la 1868.

Der să nu uitămă ună lucru: care 
era constelațiunea puteriloră la 1868? Der 
ați uitată, că era a doua di după ce Austro- 
Ungaria fusese sdrobită în cruda bătăliă 
de la Sadova, și că nu era, ca astă dl, ca 
în timpii din urmă ai guvernului liberală. 
Atunci se găsea de o parte Austria și Fran- 
cia, de altă parte Prusia și Rusia. Ce unire 
formidabilă a doua di de o victoriă!

Și totuși în acele circumstanțe favo
rabile, pbte ca să se ridice vocea românescă; 
Brătianu a fostă așa de prudentă, așa de 
patriotă, că a tăcuta. Este adevărată, că 
Kogălniceanu îlă acusa, der alta era po
litica lui Kogălniceanu și alta a lui Ionă 
Brătianu.

D-loră, să venimă la timpuri mai apro
piate de noi. Se schimbă constelațiunea eu
ropeană. In numele păcei mereu amenin
țate, se îndrumâză, se face mai târejiu tri
pla alianță: Austria, Germania, Italia. Altă 
directivă se dă politicei generale în totă 
Europa. La 1882 ce se întâmplă? Faptulă 
este caraeteristică, elă nu se pote uita. Ro
mânii din BănatO, ademeniți nu sciu de ce 
promisiuni, trecă munții și vină, să se in
staleze pănă în șesurile depărtate ale Du>- 
brogei. In contra acestei emigrațiunl a su- 
pușiloră unguri protesteză Austro-Ungaria. 
Ce a făcută D. Brătianu; a stată la gân-

FOILETONULU „GAZ. TRANS “

Cum a pățit’o venătorulfl de vulpi 
în Anglia.

Traducere după N o r d a u.

(Urmare).

Norocosulă pețitoră se retrase încetă 
cu încetulă din societatea mare, pentru a 
se pute consacra numai Bridgetei; elă putea 
acum dice: Bridgetei sale. Petrecea sările 
cu ea și eșia la lume numai atunci, când 
scia, că și ea iese!

Intr’o seră, elă luâ ceaiulă în cerculă 
celu mai restrînsă ală familiei F. Nu era 
în Dravingroom nimeni altulă de față, de- 
câtă Mr., Mrs. și Mis F. și amiculă nostru. 
Conversarea se învârtia pe lângă lucruri de 
sportă și Mr. F. întreba pe baronulă C., 
decă să facă și pe la ei vânători de vulpi?

— ,,Cum să nu !“ esclamâ Baronulă. C. 
„Vulpi se află pe la noi în unele ținuturi 
în așa mare numărO, ca și pe aici iepurii. 
Eu însu-mî am împușcată în o singură cli 
cinci esemplare de-ale d-lui Charley../1

— „Ce?u strigară de-odată Mr. și Mrs. 
F., elă sărind dreptă în susă de pe scaună, ea, 
scăpând din mână tava de ceaiu, în timpă ce 
ce Bridget nu putu reține ună strigătă de 
groză.

Baronulă C. tăcu consternată și se 
făcu o pausă scurtă, chinuitore. Nu-șl putea 
închipui, care dintre vorbele sale a pro
dusă asupra ascultătoriloră ună efectă atâtă 
de surprindătoră și ajunse la ideia, că pote 
ei cugetă, că elă esagerează. De aceea după 
câte-va momente continuă elă : „Să-mi cre
deți, am împușcată într’o cji cinci vulpi și 
la vânători mai mari și mai multe !u

— Oh!11 clise Mr. F. și mai multă ni
mica? Bridget arunca spre vorbitoră pri
viri rugătore, carlîlă aduceau în și mai mare 
perplexitate, de-bre-ce elă nu o pricepea 
de locă și Mrs. F. apăsă soneria servitoru
lui, chiămându-lă sS curețe fărîmăturile ta- 
vei sparte. Acum în adevâră nu mai scia 
sârmanulă Baronă C., că ce să cugete. în
trebă pe Mrs. F., că ce a spăriat’o într’a- 
tâta; nu primi însă decâtă ună răspunsă 

urmată de o privire forte rece : „Oh, nimica, 
o nervositate micău.

Mr. F. îndată îșl aduse aminte, 
că încă nu a cetită raportulă lungă ală 
parlamentului, ce l’a primită astădl, și chiar 
Bridget observă, că are durere de capă.

Nu se putea, să nu înțelâgă. Deci Ba
ronulă C. dise „nopte bunău și se depărtă, 
cu o curiosă împresiune însă, vădendă, că 
Mr. F., la plecare, nu-i strînse mâna, că 
dbmna casei nu-lă învită, ca de regulă, să 
vie erășl câtă de curendă.

Plecă sârmanulă Baronă cătră casă 
cu inima grea și cu capulă amețită. Nu 
avea plăcere a mai merge și în altă socie
tate, cu tote că era numai la 11 ore.

Merse deci o oră la plimbare prin 
parcă, cugetândă încă odată la tbte, ce s’au 
întâmplată, der nu era de locă în stare a 
înțelege ceva din totă lucrulă.

Nu era încă medulă nopței, când elă 
se culcă în patulă mare, ca și o odaie de 
pe continentă, însă pănă diminâța să sbătu 
în tote părțile, în pată, fără se potă durmi.

In dimineța următore luâ elă o deci- 

siune. Voia să mergă la Mr. F. și'să ceră 
dela elă, bărbătesce și francă, o esplicare a 
celoră întâmplate ieri. Cu nedumerire aș
teptă elă ora unu și de abia sună orolo- 
giulă ora, când elă îșl puse mâna pe clanța 
ușei dela porta din strada Albion. Servito- 
rulă deschide. Face o față lungă și îl co
munică, că — nu este nime acasă.

„Nici Mrs. F?u
— „Nimene11.
— „Nici Miss. F. nu?“
— „Nime, domnule, ț’am spus’o de 

două-orlu.
— „Și când se reîntorcă domniile 

loră ?11
— „Oh, asta e greu de sciută. AdI nu, 

mâne încă nu. Cine scie când11.
Baronulă O. aruncă servitorului o pri

vire desprețuitore și plecă. Dâr nu-șl putea 
ajuta, de a nu simți sgomotulă, cu care a 
închisă servitorulă ușa după elă, ca o in
sultă. Ce era acum de făcută ? Ii trebuia 
esplicare, esplicare cu totă prețulă! Intră 
în prăvălia unui negustoră de hârtiă în 
strada Oxford și scrise câte-va șire lui Mr.


