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Din causa S-telorii sărbători ale Fascii oru <|ia.mlu 
nu va apare pană Mercur! sera.

NOU ABONAM E N T U
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1887 st. v., s’au începută unii nou 

abonament ii pe trihniiulft Aprilie, Jlaiii și luniii, la 
care învitămu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Ânstro-Uugaria: Peutrn România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
,, ș6se ,, 6 ,, ,, șese ,, 20 ,,
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 ,.

Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cnponu numărulă fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii cari se corii abona din nou si binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Brașovu, 4 Aprilie 1887.
Douăzeci de ani de luptă în contra unoru 

adversari mnltu mai puternici, cari se folosescu 
făr’ de cruțare de puterea statului, ce li s’a dată 
pe mână, neîntrecuți în orgolinlu lorii, nesățioși 
în poftele Ioni și cu totiilu nedificili în alegerea 
mijldceloru spre a și le împlini; douădeei de 
ani de hârțuială cu nisce contrari, cari aci cu 
forța, aci cu lingușirea, aci cu viclenia caută să 
esploateze slăbiciunea și defectele Românului, 
lorii bine cunoscute încă din veacurile triste ale 
servituții; douăzeci de ani de absolutisnnl consti
tuționalii ungureseil au trebuită să obosăscă chiar 
și pe „îndelungă râbdătorulă11 nostru poporu și 
nu e nici o mirare decă câte odată omenii noștri 
se semtă descuragiați și dăcă firea loru înclinată 
spre fatalismă lasă să se încuibe între ei peri
culosul! indiferentismu.

Din anu în ană sitnațiunea ndstră, a Ro- 
mâniloră din Transilvania și părțile ungurene, 
devine mai grea și inși amenințătdre. Favori 
sați de c.onstelațiunea actuală politică adversarii 
noștri eserceaă o cgemoniă, care, să semte în t6t.fi 
monarchia și în măsura în care le-a crescută in- 
fluința politică, le-a crescută și pofta de a ne 
răsboi pe noi, a căroră limbă și naționalitate stă 
în calea scopuriloru loru fantastice și nereali- 
sabile.

Singurulu razimu îlu aveamu odinidră în 
iubirea de dreptate a monarchului nostru. Dăr 
amil pierdută și acestă razimu, de când Capulu 
statului este mereu încunjurată de drdia adver- 
sariloră noștri, cari nu-lă mai lasă să se apro
pie de noi, să vddă năcazurile, să audă plânge
rile și să cundscă nedreptățile și fărădelegile, 
ce să comită î’1 potriva lui. Con-
stituționalismulă de aiji este o bună armă în 
mâna adversariloră nămului românescă, ei cu 
ajutorulă lui au monopolizată tote în acestă stată, 
pănă și prerogativele Cordnei.

In nisce momente ca aceste, când printr o 
tristă coincidință a împrejurăriloră ne vedemă 
atacate și amenințate: naționalitatea, limba, scdla, 
biserica, ba chiar și averea și familia ndstră, 
atacate și amenințate mai amară decâtă în tim
purile crude ale iobăgiei; în asemeni momente nu-lă 
lasă, ()6u , inima pe bietulă Română să serbeze 
în liniște și cu mulțămire sfânta înviere. Gân- 
dindu-se la tdte câte le-a suferită și câte îi mai 
stau înainte o adencă amărăciune trebue să cu
prindă sufletulă lui.

Der privindă în jurulă său și văijendă cum 
încolțescă pomii și cum câmpiele strămoșesc! în- 
cepă a se îmbrăca în haina veselă a primăverei 
împodobită cu floricele nenumărate ca și stelele

de pe bolta cerului, trebue să se deștepte și în 
inima sa mâhnită și chinuită speranța, dulcea 
speranță, că odată îi va fi dată să se bucure și 
densulă dimpreună cu paserile cerului de liber
tatea cea multă dorită.

Drmnulă ce duce la libertate este însă să
dită cu spini și numai popdrele care se arată 
vrednice de ea o potă dobendi, numai ele o 
polii și păstra, decă au dobendit’o odată.

Noi Românii din acestă stată încă am ii tre
buită să faceniă durerdsa esperiență, că dreptu
rile mai ușorii se câștigă decâtă se potă păstra 
și stăpâni. l,)i de di amu pierdută din teremulu 
nostru de dreptă și astăiji suntemă așa de strîm- 
torațl în tote părțile, încâtă abia mai putemă 
răsufla.

Cine să ne vină în ajutoră, cine să pdrte 
grija ndstră, dăcă noi înșine ne vomă părăsi, 
decă noi înșine nu ne vomă îngriji de viăța și 
de averea ndstră?

Bietulă poporă stă să îmbrâncdscă sub po
vara dăriloră, dăr cu tote aceste nu se retrage 
dela nici o jertfă, când e vorba de îmbunătă
țirea sdrtei lui. Ce facemă însă pentru elă, noi 
cei cari am fostă crescuți și cultivați din sudorea 
lui, cum îlă apărămă, ce sprijină, ce sfaturi îi 
dămă, ca să scape de rele și să pdtă sărba și 
elă sărbători mai mulțumite ?

„Țineți cu poporulă toți, casă nu retăciți!“ 
— ne dicea neuitatulă Bărnuțu.

Puneți-vă, cărturari români, mâna pe con- 
sciință și vă întrebați, dăcă așa lucrați, decă în 
tote faptele și întreprinderile vă gândiți numai 
și numai la binele poporului, decă numai și nu- 
cu elă țineți! Ori că vă gândiți mai întâiu, ce-o 
se (J'că adversarii la aceea ce faceți și începeți, 
și decă o să le placă ori nu!

Cum vomă pute serba odată și noi învierea 
drepturiloră și a libertății ndstre, decă vomă 
purta mai multă grija adversariloră, decâtă a. 
nămului nostru, decă vomă ține mai multă cu 
stăpânii dilei decâtă cu poporală asuprită '?

Der, mulțumită ceriului, încă simtă destui 
bărbați români eu inima la locă, încă bărbăția 
strămoșAscă n’a dispărută din sînulil nostru. De 
aceea nici nu pierdemă speranța în reînviere! 
Mintea, și biinuhl seințil ală acestora bărbați 
voră sci se povățuiască poporulă și în dilele 
grele de astăiji-

Acești bravi români să-și aducă aminte de 
cuvintele lui Bărnuță : „Când vi se va pară lupta 
cu neputință, când se voră ridica greutățile a- 
supra vdstră, ca valurile rnărei turbate asupra 
unei nave, când va deslega principele întunera- 
cului pe toți necurații și-i va trimite ca să rumpă 
legăturile frăției vdstre și să vă abată dela causa 
și amdrea gintei vostre la idoli străini: aduce- 
ți-ve aminte atunci de străbunii voștrii cu câtă 
însuflețire au luptată ei pentru esistența și on6- 
rea națiunei n6stre!“.

Ungurii și Austriacii.
Nemulțămirea in contra UngurilorO cresce pe dice 

merge in partea cislaitană a monarchiei. Chiar și „Neue 
Ir. I‘resse“, buna amică a cabinetului Tisza, se vede con- 
strinsă a adresa seriose admonițiuni politicilor!) din Pesta. 
Tucmai acum suntâ intrunite in Viena deputațiunile cvo- 
teloră, cari voră avă se se ințelegă asupra cvotei ce 
Irebue să o contribuescă ambele state dualiste penlru 
cheliuielele comune. Din acestă incidență, „Neue freie 
Presse", care, cu totă prietenia ei uiigurescă, scie să fiă 
și șiretă, le pune înainte bărbaților^ de stătu unguri ur- 
mătorea ieonă:

.Pofîescă Ungurii» — serie ,N. fr. Presse“ — »să 
se uite puțină împrejură in Austria. Pături estinse ale 
poporațiunpi suntă predomnite adi de ună curentă tare 
contra inlluinței preponderente a corănei S-lui Ștefană. 
Nu se ține o adunare de țărani, în care să nu se ridice 
ună Mirabeau in sumană, deșteptândă entusiasmulă as- 

cultătoriloră prin cuvintele sale înflăcărate în contra rî- 
mătoriloră ungurescl, nu se arangeză o convenire demo
cratică in Viena, a căreia parte plăcută nu ar fi o vă- 
nătăre în contra Ungariei; nu se adună societatea mo- 
rariloră fără ca să plângă ruinarea din partea Ungariei 
a unei industrii, ce represenlă mai multă de o sută de 
milione. In Boemia tocmai acuma s’a dată parola, că 
ună Cehă adevărată pote să consume numai grâu din 
Boemia. fn Galiția încă nu s’a stinsă mănia Poloniloră 
din causă, că cărta pentru petroleu s’a resolvată in modă 
nefavorabilă penlru ei. In societate preste totă se arată 
semnele unei amare nemulțămirl eu forma de stată a 
monarchiei. încă acăstă mișcare nu este așa de mare 
spre a decide hotărîrile său chiar și numai principiile 
corpuriloră legiuitore. Der acestă curentă isvoresce din 
sentimentulă comună ală tuturora cetățeniloră, că în cele 
din urmă trebue să se încheie ună pactă, care să nu 
scurteze mai multă posesiunea de dreptă și materială a 
Austriei.

Mai departe arată »N. fr. Presse“, că Ungurii re- 
fusă morțișă a plăti cele două percente, cari s’au stipu
lată ca să le contribue Ungaria ca despăgubire pentru 
veniturile graniței militare, cari mai înainte întrau în ca
sele ministeriului de răsboiu.

Deputațiunea ungară — <Jice >N. fr. Presse“ — 
provăcă intervenire monarchului într’o cestiune de dreptă, 
care n’ar mai trebui să fiă adusă în discuțiune. Consti
tuția prescrie că împăratulă are să decidă, care să fiă 
cvotele pe timpulă unui ană, decă parlamentele nu se potă 
înțelege între sine. „Austria trebue să se opună energică 
pretensiunei nefundate a Ungurilor, căci astăzi e cvota pen
tru granița militară, ăr mâne va fi cvota pentru datoria 
statului, care îi va gena.» Acum să decidă monarchulă. 
Metoda acăsta de a provoca decisiunea cordnei într’o 
cestiune stipulată în contractă ascunde cele mai mari 
pericule pentru Austria, esclamă făia vienesă sfătuindă 
pe Unguri să se modereze, căci scopurile politice ale d- 
meniloră dela putere din Austria suntă acj* cu lotulă al
tele, ea cele ce le urmăriau Nemții centraliștl.

Svercolirile Kulturegyletiștiloru.
Două dile neîntreruptă a bătută apa’n piuă 

comitetulă Kulturegyletului ardelenă în săptă
mâna acesta. Kulturegyletiștii dică că au luată 
hotârîri definitive relativă la primele ajutdre și 
subvențiuni ce au să dea. In sensulă acestoră 
hotârîri, în 74 comune parte se voră crea pos
turi nouă de preoți și învățători, precum și asi- 
luri de copii, parte se voră reînființa acolo, unde 
mai ’nainte au esistată. Afară de acăsta, reuni
unea a prenotatil înființarea a 17 asiluri și a 5 
scdle comunale, precum și în unire cu statuia în
ființarea a 12 scdle elementare de stată.

Relativă la ajutdre și subvențiuni, pe teme- 
iulă dateloră autoritățiloră bisericescl și filialeloră 
reuniunei s’a stabilită ună șiră de acelea, care 
să urmeze sistematică și să se estindă pe durata 
de mulți ani. Aci s’a avută în vedere mai a- 
lesă, ca să nu se renunțe în viitoră la nici una 
din posițiunile admise, din care causă s’a și des
tinată pentru acestă scopă întregă capitalul! re
uniunei și s’a asigurată esistența creațiuniloru 
luate în perspectivă pentru 32 de ani. Alte crea- 
țiunl nouă să se facă deci numai pe temeiulă 
unoră nouă și reale venituri. Suma destinată 
pentru scopulă de susă e de 300,000 fl., din 
cari s’au și pusă deja la disposițiă 10,000 fl., 
ca investițiunl și 9000 fl. ca lefuri pentru per
sonală. Biserica catolică și reformată s’au luată 
în vedere în generală cu părți egale. Lutera- 
niloră unguri eșiți din sînulă bisericei săsesc! li 
s’a acordată ună împrumută de 10,000 fl. și co
munității israelite neologe din Clușiu ună împru
mută de 5000 fl. Afară de acdsta s’a decisă a 
se ajutora institutele ungurescl de bani din Deva, 
Brașovă și Aiudă prin împrumuturi în sumă de 
10—30,000 fl. Biblioteci poporale, alumnate și 
asociațiuni industriale de asemenea s’au luată în 
vedere cu câteva mii florini.
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Comisiunea pentru excolonisarea SScuiloru 
s’a constituită sub preșetlința contelui Bela Banffy 
și se (Jice ,,ft pentru sprijinirea problemei acestei 
comisiuul au se fiă invitate academia si reuniu
nea Ciangăilorti. Comisiunea a luată apoi lio- 
tărîrea, ca „națiunea11 să Hă provocată a colecta 
ajutdre în banî și se institue cutii (pușculițe) de 
colectare, debrece așteptă urgente ajutbre încă 
145 comune.

La ședința comisiunei au luatu parte' epis- 
copulă reformată Dominik Szasz, episcopulu uni
tară Iosef Ferencz, preoții Karol Eltes și Franz 
Kovacs, canoniculu Bela Biro și deputății Ugron, 
Urban, Horvatli, J. Gyorfiy și Miklăuș Bartha.

Acesta’i planulă de acțiune alu maghiarisa- 
toriloră, care pbte fi esecutată, der nu le va fo
losi nimică, ci celă multă va contribui numai a 
mări înverșunarea în țeră.

E dătoria Româmloru însă se se pună de 
aci înainte pe lucru, se nu mai stea cu manile 
în sînă și uneltirile kulturegylet.iste, să le întâm
pine cum se cuvine unei nații consciă și mân
dră de sine!

SOIRILE PILEI.
In Mehadia s’au făcuta pregătiri pentru a primi pe 

Regina Românei, care va sosi peste câteva dile pentru 
a visita pe Imperătăsa Austriei.

—x—
La 25 Aprilie n. se va serba iubileulă militară de 

60 de ani ală archiducelui Albrecht. S’a anunțată deja 
sosirea pentru acăstă <fi de deputațiuni din partea regi 
menteloră din Petersburg, Berlină, Bucuresci și Atena, 
ală căroră șefă este archiducele Albrecht.

—x—
Qiarele vieneze, in privința convențiunii comerciale 

cu România, vorbeseh fdrte multă despre o convențiune 
provisoriă a cărei durată va fi de ună am),

—x—
Se asigură că Austro-Ungaria nu va lua parte la 

exposiția universală din Parisă din 1889. Linibagiuh) 
tțiareloră ofieiose e forte aspru. Ele tjică că cu acesta 
Francia voesce nu numai să probeze că e in capulă ci- 
vilisației, der incă că Republica e forma de guvernare 
a viitorului. Culmea naivității din partea Franciei e de 
a invita și pe bătrânele monarcliii a lua parte la o ast- 
felh de serbare și a cere, ea și ele să se socieze la glo
rificarea revoluției.

—x—
Se vorbesce, că in curentă se voră presenta cor- 

puriloră legiuitore din Vtena și din festa proiecte pentru 
ușurarea echipamentului infanteriei.

—x—
Proprietarii din comitalulă Ciucului au de gândă 

a forma o societate pentru regulare» Oltului pr n culti 
varea păraeloră și prin uscarea mlăștineiori). Lucrările 
pregătitdre s’au incredințală unei comisiunl

—x—
Joi ’spre Vineri noplea, in prediua mărturiei de 

tergh, se întâlniră la birtulă din Cârstianiî mai mulți ță
rani de prin prejurh. După-ce mâncară și beură, care 
câtă avea și putu a trebuită să plătăscă cheltuela fiăcare 
unulâ 5 cr. altulO 7 cr. altuia 10 cr. Ună țărână din 
Poiana mărului anume Qeorge lurtubă, neavendă mă 
runțl, îșl desface șerparulă, scot din elh 2 bancnote dee

câte 10 fi. schimbă una și eră i,.I pune banii in șerpară 
Se culcară acum cu toții. Spre se Iredesch cu
toții la strigătulă unuia: >susă feciori, c’au bătută trei in 
turnă!* Pe rendă plecară toii din crișmă, după sate, câte 
doi, trei, ... de altcum se mai și cunosceau unii pe 
alții dintre ei. Turlubă mergea cu unu altă consătean*) 
de alt) lui. Pe drum*) erau omeni inain e și indăretulă 
loră. Deodată ii ajungă vre-o optă inși, cari ineepă a 
le da cote și pumni, până că in cele din urmă se aruncă 
turbați asupra lui Turtubă, ii rupă șetparulă, ii iau banii 
și vreau a se depărta, lntr’aceea tovarăș.ilă lui Trniubă 
prinde pe unulu din blăstemați și-iii omenesc eu pum- 
nulă. La strigătulă celui prinsă se reintoreă ceilalți și 
se aruncă din nou asupra celoră doi. in câtă pe aci era 
să’i omore. «Pentru Dumnedeu dnienî bani! nu ne o- 
morțî, că ne rămână copii săraci, noi vă cundscemă; tu 
esci Nicolae (Iridană din Tohană, tu. . . .“ strigară ne
fericiți!. Noroculă loră că au fostă alți drumari, cari 
veneau la tergă. Bieluh) Turtubă era desfigurată in 
totă fața.

Din Cernăuți se scrie, că sergenluiti majoră de hu 
sar) Wessely a dată două împușcături de revolveră asu
pra căpitanului seu, cu inlențiunea de a-lă omori, fără 
insă să-lă nimerăscă. Sergentulă se împușcă înainte d’a 
pute fi oprită, cădendă pe loch morth. Dinlr’o scrisore 
ce s’a găsită la elă, se constată că causa omorului și 
sinuciderei au fostă șicanele ce le suferea in serviciu 
din partea căpitanului.

—x—
Sfânta înviere în Bucuresci. In Sâmbăta Pasci- 

iorh, la orele 12 din nopte, M. S. Regele, urmată de 
casa sa civilă și militară, escortată de escadronulă de 
gendarmi ală capitalei, va merge la Mitropolia la sfânta 
înviere. Momentul*) când I. P. S. S. Mitropolitulh pri
mată exclamă: „Christosiî a înviată,“ se va anunța ca
pitalei prin 101 tunuri de pe dealulh Spirei. Conformă 
vechilorh Iradițiuni se va scrie Evanghelia Sfântului Ioană, 
pe care M S. Regele o va semna și se va investi la 
urmă euj sigihila stalului. M. S. regele va lua apoi în 
mână sfânta Cruce, înaintea căreia se voră imhina a- 
sistenții. O gardă de onore cu musica va sta in fața 
Mitropoliei in timpulh ceremoniei Sfintei Învieri. — Ți
nuta va fi: Iracu, cravată și mănuși albe, decorațiunile 
in formă regulamentară. Militarii mare ținută de ce
remonia

Delegații români, cari au luată parte la negociârde 
pentru reinotrea convențiunei de comerciu cu Rusia au 
fostă decorați de Țarulh. D. Petre S. Aureliană a pri
mită Cordonulă ordinului St. Stanislau.

—x—
0 nouă industria, ijice »L>beralulh“ din lași, a în

cepută a se întemeia in orașulă nostru și acesta este 
așa tjisa Apă de Colonia. Acestă încercare se dalo- 
resce domnului farmacistă Rudolfă Petelentz, care a is- 
butiti) să dea o calitate forte bună de acestă apă ce are 
avantaguilă asupra acelei străine de a mai fi și eflmă. 
D-sa promite a da o desvoltare câtă mai mare acestei 
industrii, atâtă de căutată și necesară pentru familii.

- x—
QiarulQ croată din Agram „Obzoru anunță, că 

Papa a permisă a se oficia liturghia slavă în Munte- 
negru.

Pesearulă Nichita a lui Ionă AgoșO a prinsă în 
iazul*) lui Paraschivh din județulO lași ună lină de o 
lungime de mai bine de 90 centimetri. Mărimea, nepo
menită pănă acuma pentru soiulă acesta de pește, a fă
cută pe librarii, frații Șaragidin lași, să-lă cumpere spre 
a Ită oferi cabinetului naturală. Deocamdată elă se află 
espesh in librăriă intr’o balie mare cu apă, unde frumo
sule pește se mișcă a lene și spre plăcerea lumei cu- 
riose, care alergă să-li) vedă.

Aln 2-lea discursft alu d-lui M. Kogăl- 
niceanu,

rostită în ședința dela 18 (30) Martie a c. în cestiunea 
consulateloră române.

(Urmare și fine.)
D. ministru de externe M. Pherekyde: Este in lar

gul*) D-sale de a vorbi de acestă cestiune. Der cu tăte 
că sunt aci, nu acolo, este ună cuvenit) pe care potfl 
să'u spună; Sau respânditu iu mai multe rîndurl prin 
gazele sgomote, cari atribuiau guvernului o acțiune in 
sensul*) acestei federațiuni. (j..vernulă le-a desmințitfl; 
le desm nte incă o-dată. Vedă însă, din cuventulh care 
l'a spusă când m’a întreruptă dicendh, că acesta este o 
cestiune de viitorii, vădu că și onor. D. Kogălniceanu 
impărtășesce părerea guvernului. MS credă der dispen
sată de a mai discuta cestiunea.

Viu la cestiunea în sine, aceea a consulateloru. 
Recunoscu împreună cu D. Kogălniceanu, că multe suntă 
localitățile unde avemu unu interesă de căpetenia ca se 
avemu consulate și unde adi nu avernă; cu Iote acestea 
nu voi cere Camerei mijloce pentru înființarea loră, și 
vă voi spune de ce, cuvintele sumă de doue naturi 
Suntă antei cuvinte budgetare, insă vă declară, că decă 
nu ar fi de câtă numai cuvinte budgetare, ne-am in 
cerca cu toții să facemă ună eforia și să găsimu mijloce 
ca se înființăm aceste consulate; der mai suntă și alte 
cuvinte. De ce, D-loru, nu avemu tote școlele primare 
înființate, atâtea câte amă dori să le avemh? Pentru că 
lipsesce personalulu. Totă asemenea și cu personalulh 
consulateloru, abia suntemă la îneeputulu organisărei a 
cestei instituțiunl.

De aceea vă rogu să bine-voiți a nu stărui in ce
rerea pentru fixarea în budgetu a unoru sume destinate 
la înființare de consulate ; decă ele s’ară înființa și nu 
amă avea unu personală, care se corespundă Indatoriri- 
lorh ce-i suntă impuse, nu ară fi de nici ună interesă. 
Decă insă vomă găsi personală, ne vomă grăbi să în
ființăm, decă puteinh, și atunci lesne vă putemu cere 
mijlocele.

Acumh permiteți-mi se adaugă ună euventă în 
privința consulului generală dela Pesta, despre care D- 
Kogălniceanu a spusă câte va vorbe nedrepte. Rogă pe 
D. Kogălniceanu să nu apuce în acestă modă nedrepth 
pe unu funcționara ală Statului, căruia n’amt't de câtă 
mulțumiri să-l adiesezu pentru modulă inteligentă cu care 
iși indeplinesce datoria, hi cursulu periodului trei ută — 
m tunpu de mai multe luni, — au fostă multe .cestiunl 
gingașe comerciale din acelea, cari înteresezâ și pe D. 
Pop, și n'am de câtă să mulțumescft acestui consulă, că 
nl-a ținută în curentă de tote cestiunile cari ne intere- 
sah; și ast-felă ne-a pusă in posițiune să putemu urma 
cu succesă studiile pe cari le făceaină asupra acestoru 
cesliuni.

D. M. Kogălniceanu: D-le președinte, amu mai luată 
cuventulă pentru ca să vă arătă că vorbesch in cestiune

FOILETON U.

Poesiă și obiceiuri poporale.
(Fine.)

„Strigarea peste sată“ se făcea cu anumite forma
lități. Tinerii, după ce insăra bine, se adunau înaintea 
bisericei, unde in sunetulă clopotelorh și baterea tocei 
așteptau sosirea vaivodei țiganilor*). Vaivoda după ce 
venea să suia intr’ună pără pădureța mare și forte bă 
frână, ce era tocmai dinaintea bisericei și din ală că
ruia vărfa se vedea peste iotă sătulă, fiindcă locuia era 
mai ridicată. Când vaivoda ajungea in verfulh părului, 
clopotele încetau a se mai trage, toca nu se mai bătea 
și toți Omenii din sath ascultau cu curiositate să audă 
denunțările vaivodei, care cu glasulh său puternică în
cepea să strige mai întâi cu cuvintele obicinuite :

Vaivoda: >Vai de mine, măi!’
Tinerii răspundeau din josă : „Ce-ți e ție, măi?tt 
Vaivoda: „Da mă dore capulă.“
Tinerii: „Pentru ce te d6re?“
Vaivoda începea, de esemplu așa: Pentrucă Cons- 

tantinu Nuțului s’a îmbătată la „făgădău" (cârciumă,), șl-a 
perdută vre-o haină in drumă, a umblată la pețite în 
postă; său că: nu scie ara, nu scie sămena, pămăntulh 
i-a rămasă nearath, vitele la timph nu și le-a adăpată 
etc.; său că, de esemplu, Fironica lui Tănase din Su

seni (partea din sush a satului), nu scie uriji, adărme 
la furcă, a jucată, ori a mâncată de dulce în postă; 
său că: a rămasă cu cânepa netorsă, umblă cu hainele 
destrăbălate, cu cămașa nespălată, cu părută nepeptănath 
cutare a aflat-o demineța nesculată, cu casa nemăturată; 
Pascile au ajuns’o cu grădina nelucrată, cu pocmoiulă 
(prispa) nespoită, cu casa nevăruită și alte multe ase
menea, pe cari vaivoda le scia înșira dearostulă și incă 
de multe ori se silea a-le spune chiară in poesiă. Finea 
o făcea cu cuvintele: Mi-a 4'sh ca s’o treijescă, său: 
mia ca s’° îmbracă, seu: ml-a tJîsO ca să-i ajută, 
dăr.... ajuta-i-va draculh, că mă dOre capulă.

Ună risă generală cu hohoth se autjia după acăsta 
din tote părțile satului, unde fetele tremurândă ascultau 
tupilate prin grădini.

ErășI se bătea apoi toca și se trăgeau clopotele, 
după care vaivoda ărâși începea cu altă persOnă și așa 
lua feciorii și fetele dearendulă, incâtă de «strigătulă 
peste sată“ nu rămânea cruțată nici o fată și nici ună 
feciorh din sală, dăcă nu cumva purtarea loră a fostă 
atâtă de esemplară, incâih nici intr’o privință să nu dea 
pretesfh la critică.

Era mare onore pentru ună feciorh, ori mai vîrtos 
pentru o fată, oare în Sâmbăta Pascilorh a rămasă ne
strigată peste sală ; der cu atâtă mai mare era rușinea 
pentru acela, care în mai mulți ani dearendulă, ori din 
causa prea multelorh scăderi, a fostă în aceiași seră de 
două-orl, său in easulă estremă chiar și de trei ori stri

gată peste sath. O fată, care în aceiațl Sâmbătă de 
PascI a fostă de trei-orl strigată peste sath, nu putea 
spera cuiendă la măritișh.

Cu strigarea peste sath, ce-i drept*), de multe-orl 
se făceau și unele abusurl; era ună tribunalh prea aspru 
și pe mulți feciori și Jele ii făcea să n’aibă tignă de 
sântele sărbători, der nu se pâte nega, ca în multe pri
vințe obiceiulă acesta avea o inriurință binefăcătăre asu
pra tinerimei, care celă puțină în deeursulh celoră șăpte 
săptămâni ale postului se nisuia din resputerl să emuleze 
printr’o purtare esemplară.

Altmintrea obiceiulă acesta, ca ori care altă obi- 
ceiu strămoșesc*), este, cu puțină deosebire, fărte gene- 
ralisalh între Românî, mai virtosh în comunele, cart suntă 
curath românescl. Pe valea Mureșului, de esemplu, pre
cum și mai preste t6tă partea sudică a Transilvaniei se 
află multe comune, in cari și astătjî se practică obiceiulfl 
acesta, numai câtă nu in Sâmbăta Pascilorh, ci mai vîr- 
tosh in ultima Qi a carnevalului.

Pentru incunjurarea abusuriloră eventuale, in unele 
locuri se practică aceste bune obiceiuri numai sub con
trola și după o anumită programă. La compunerea pro
gramei ia parte de regulă tdtă inteligența satului: preo- 
tulh, invățfttorulă, notarul*), judele etc., se înțelege, „sub 
rose*. La timpulh său aceștia însărcinăză apoi cu exe
cutarea programei pe unii încretjuțî ai loră. Este și bine 
așa, pentrucă în conservarea tuturora obiceiurilor!) vechi, 
cari nu atingă doctrina religiunei și nici nu stau în ăon-



Suplimenta la „Gazeta Transilvaniei*1 Nr. 76, dela 5. (17.) Aprile 1887.
Apelulil partidei naționale săsescl.
Comitetuli'i centralii electoralu alt! partidei 

naționale săsesc!, întrunindii-se în Sibiin în dina 
de 13 Aprilie a. c., a stabilită precum seinn'i 
apelulu, care se-lii adreseze alegfitoriloru dietali 
sași. După ce asigură că partida națională să
seseă va sta și în viitorii pe basa principiilor!! 
stabilite în prograniulu națională săseseu în Bra- 
șovă la 8 si 9 Iunie 1881 și întărite în Sibiin 
la 1884, apelulu continuă astfelu:

In specială raporturile de drepții publică, regulate 
prin articolulă de lege 12 din 1867 intre țările coronei 
Siântului Ștefană și intre țările M. Sale representate in 
pariamentulu austriacă, nu torineză pentru partidulu po
porală săseseă și pentru deputății ce aparțină acestuia 
nici de aci înainte obiectă de oposițiă.

Legile religionare ale Ardeiului, care s’au garan
tată din nou prin legile din 1868 și care oferă garanții 
pentru completa egalitate de dreptă a singuraticeloră bi
serică, precum și disposițiunile aiticolului de lege 44 din 
1868 despre egala îndreptățire a naționalitățiloră, suntă 
a se privi ca minimă ală libertății și îndreptățirii, ce 
s’au acordată pe acestă terenă naționalitățiloră nema
ghiare ale acestei țări.

De aceea comitetulă centrală regretă restricțiunile 
acesloră legi fundamentale de stată ce s’au dispusă prin 
actele mai none ale legislativei, precum și abusurile pur- 
tătoriloră puterii executive și ale organeloră acestora, 
abusuri ce se comită in detrimentulă ordinei vieții de 
stată și alu păcii ceiățeniloră, și impune representanți- 
loră partidului poporală săseseă datorința, de a stărui 
să se delăture respectivele gravamine îndreptățite cu tfite 
mijlocele permise ce le stau la disposițiune.

In generală partidulă națională săseseă aștăptă 
dela represenlanții săi o activitate, ce proinoveză bună
starea luturoră cetățeniloră patriei nfistre și care are în 
vedere mai alesă raporturile speciale ale Ardeiului și 
interesele burghezimii și ale țărănimii; elă așteptă, ca 
represenlanții sfii sfi urmărfiscă o politică financiară, 
care fără de a mări dările, și altcum prea apăsfitfire, res- 
tabilesce echilibrulă în economia statului mai alesă pe 
calea unei cruțări și rfistrîngerl înțelepte; ca in Gestiu
nile administrative sfi intervină totdeuna pentru lină 
self-guvernement, care sg promoveze par.iciparea internă 
a cetățeniloră la administrațiune, și care în f'avorulă unei 
puteri de guvernare peste măsuri eentralisătfire a sufe
rită în comune și municipii, în universitatea săseseă 
chiar in contra legii, multă pagubă prin articulii de lege 
21 și 22 din 1886; ca sfi intervină în sfârșită pentru o 
justiția promptă, ieftină și dreptă și pentru aplicarea 
cinstită și consciințifisă a legiloră.

In fine coniitetulfi dice, că după ce nici 
una din partidele maghiare nu promite a promova 
aspirațiunile partidei naționale săsesc!, deputății 
dietali sași voiTi sta afară de partidele dietale 
și provocă pe toți soții de principii a se grupa 
împrejurulfi steagului partidei naționale săsesci. 

Necazurile BrilneniloiTi.
Branu, în 14 Aprile 1887.

Onorate D-le Redactorii! Binevoiți a da loch în 
colonele prețuitei „Gazete- unei scurte descrieri a situa- 
țiunei Branului și cum se fericescfi Românii in vestitul 
comitatu alu Făgărașiului de cătră cei chemați a respecta 
legea.

Branulu era înainte de anulă 1871 o comună mare 
colectivă, care consta din 10 sate seu comune mici, în 
anulă 1871 prin intriga unoru omeni neodihniți, cari 
numai pe acestă cale voiau a-șl asigura esistința, căci pe 
altă cale își mâncase oficinlă, ca (iganulu biserica, au în
cepută a arunca semența discordiei între locuitorii aces
tor comune, pănă ce isbutescu a desface Branulă în Bra- 
nulă superioră și Branulă inferioră , formându-se două 
notariate în locă de unulă, se pricepe de sine că spre 
sarcina poporului. Nu trece multă și se impune pe lângă 
notară și câte ună vice-notar și așa unde era pentru în- 
Iregă Branulă tină singură notară, se trezeseu Brănenii 
cu trei notari.

Acestă stare a durată pănă la anulă 1884, când 
nici acesta nu li-a venit la socotelă, căci nu puteau 
pescui în turbure după placă. începe unulă (cu ajutorulă 
altoră sateliți) a arunca din nou semența discordiei, că 
ar fi bine sfi se separeze fiecare comună, respective sfi 
se descentraliseze atâtă Branulu superioră cât și celă 
inferiorii în comune mici, avendă fiecare primăria și re- 
presentanța sa. BietulO poporă fără ca sfi se mai cu
gete, .ce urmări va ave acestă separare, a primită pro 
punerea afară de doufi comune (Simon și Sohodol), cari 
s’au cugetată mai seriosă la urmări, dfir remânându în 
minoritate s’a aprobată de înaltulă ministeriu cererea 
maiorității și în tomna anului 1885 s’a organisatu fie
care comuDă mică în deosebi, ștergându-se numele co- 
muneloră mari Branulă superioră și inferioră. După se
parare a trebuită fie-care comună sfi-și compună și bu-

getulă deosebi și fiind că nu dispună aceste comune mai 
de nici ună venită, a trebuită sfi facă aruncă după flo- 
rinulă de dare, ajungendă in unele comune câte 48 cr. 
v. a. de fiecare llorină de dare directă. înainte, când 
era o comună mare, aruncul ordinar era sub 30 cr. v. 
a. — din acesta se pote vede cum inainteză Brănenii!

Acum tocmai aceia, cari au lucrată astfelă, nu se 
simtă mulțumiți fiindcă venitele au scăzută, afacerile s’au 
înmulțită, căci d. e. notarulă, care își are cvartirulfi în 
casele comunale, eșia din casă și intra în cancelaria și 
se apuca de lucru numai în cămașă și haină de casă, 
țiotă 4ice că era boieru. Acum trebuie sfi’șl ia catrafu
sele și sfi plece prin comunele notariatului cu archiva 
în spate.

Separarea a mai adusă cu sine și rectificarea ca- 
tastrului de pămentă, care încă face mari spese solvindă 
fiecare posesoră de pămentă câte 3 cr. de parcelă, pe 
lângă acesta trebuie sfi se dea espertului cvartir și băr
bați de încredere. Cună cuvântă greutăți preste greu
tăți, nu era destulă plaga resboiului vamală, care a tăiat 
cu desăvârșire orice isvoră de câștigă, pentrucă Brăne- 
nulă nu pote esista fără România.

Singura speranță mai aveau Brănenii, ca sfi rescum- 
pere regalele dela comuna Brașovă, der s’a perdută și 
acestă speranță, fiindcă pe când Branulu era o comună 
mare, arenda era mică, er’ după separare dându-se în 
arendă dreptulă regală separată în fiecare comună, s’a 
duplicată suma arendei, orin urmare și prețulă rescum- 
pfirărei s’a urcată teribilă, încât mai nu credu că voră 
fi în stare comunele a-lă rescumpfira.

Arendatorele vinde nisce bfiuturl rele și scumpe, 
fundă că nu are nici o concurență. In anulă 1885 sfi 
deschisese în centrulă Branului cu concesiune „Vândare 
de bfiuturl spirtuose in inare“ (Grossverschleiss) de unde 
își putfiu procura locuitorii brănenl bfiuturl și mai bune 
și mai eftine, făcândă concurență arendatorelui, însfi prin- 
tr’o simplă cerere din partea arendatorelui Zeii, fără ca 
sfi se mai facă vr’o cercetare și sfi ia în considerare fo
losința mai de 2 ani, se sistă și acesta vendare de cătră 
oficiulă de vice-coiuite din Făgărașă, după care lege nu 
sciu, doră ca sfi nu se împedece câștigulă jidaniloră, cari 
țină arenijl.

S’a făcută recursă la comisiunea administrativă în 
acestă causă, care fiind compusă din bărbați mai lumi
nați sunt de firma speranță, că voră judeca lucrulă alt- 
felă, credă că o lege este în tfită țfira și fiindcă esistă 
in țeră astfelă de concesiuni, după care lege se sistfiză 
în Brană acestă dreptă, care numai in folosulă poporu
lui este, care își pote procura bfiuturl mai eftine și mai 
bune, pe când dela sistarea acestei concesiuni a și ridi
cată arendatorele bfiuturile la mari prețuri.

ScirI militare
S’a începută deja a se lucra la formarea 

baterieloră de asediu care trebue înființate în 
curend în urma prevederii sumeloru necesare în 
bugetulu ministerului de rfisboiu pe acestă ană.

Rusia. Gfeneralulă Gfourko va începe în cu
rend călătoria sa de inspecțiune d’alungulă gra
niței Vestice a Graliției. La începutulă lui Iulie 
se voră deschide mai multe ambrașamente stra
tegice de diurnă de feră în Polonia rusescă. — 
Comandantulă rusă dela granița afgană, gene- 
ralulă Komaroff, a cerută telegrafică din Peters- 
burgă întăriri însemnate de trupe și materială 
de rfisboiu. In urma acesta s’au trimisă din for- 
tăreța Ivangrod mari provisii de corturi de rfis
boiu, pături de cai și șele prin Odessa.

Germania. Sporirea armatei germane, după 
noua lege militară, merge înainte. Se voră con
strui noufi căi ferate strategice și se voră recon
strui și întări fortărețele, arniându-se cu tunuri 
nouă și mari; ș. a. Trupele din Alsația și Lo- 
taringia se sporescă în mare numără.

Francia. Privitoră la mișcările de trupe fran
ceze spre Luneville, „Paris“ declară că nu suntă 
mișcări, ci se facă numai obicinuite lucrări de 
garnisdnă ale cavaleriei.

Austio-Uni/aria. La desbaterile militare, ce 
s’au ținută în Viena în 14 Aprilie n. și s’au conti
nuată în diua următdre, sub președința Maie
stății Sale, au luată parte ministrulă comună de 
rfisboiu, miniștrii milițiiloră din Austria și Un
garia, precum și mai multe organe de speciali
tate ale ministerului de rfisboiu.

Unii avisii de căsătoria.
— Tocă... tocă...
Bate cineva la ușă.
— 'focă... tocă... tocă... se repetă mai violentă 

înainte de a avă eu timpii sfi rfispundă. Și nici n’a tre
buită se rfispundO, căci etă mfi pomenescă înaintea mea 
cu unulă dintre cei mai tineri amici ai mei, cu tînfiriilă 
literată Alexandru Alexandrescu, pe care nu-lă vfidusem 
de câte-va săptămâni.

— Bine ai venită! îi 4,cb eu, vfidendO că stă 
înaintea mea tăcută și ca spăriată. i

— Cum am venită, prietine, nci eu nu sciu — inii 
răspunde elă mâhnit și obosit la vorbă căci nu mai sunt stă
până pe voința mea. 0 putere neesplicabilă. ună doră 
necunoscută mă pfirtă, frate, pe căi necunoscute, .prin 
regiuni neumblate. Rătăcescă într’ună labirinlă primej- 
diosă, și decă nu voiu da curfindă de calea cea adevă
rată, suntj perdută de totă....! De aceea vină la tine. 
In tine îmi pună tfită speranța, tu trebue sfi mă scapi 
din acestă amețfilă și să-mi ajuți sfi găsescă firulil Voiu 
sfi-țî descoperă tfite secretele mele... și sfi-țî cerii ser- 
viciulă tău singură mântuitoră.

■— Nu te pricepă frate! Ce s’a întâmplată cu tine 
de când nu te-am văzută? — îlă întrebă eu mirându-mfi 
de înfățișarea acesta a lui neesplicabilă.

— Mă vei pricepe îndată, — îmi rfispunde recu- 
legându-se — decă îți voiu istorisi cele petrecute. Apoi 
se uită jură împrejură prin odaiă, ca nu cumva sfi mai 
fiă cineva afară de noi.

După ce l’am asigurată, că suntemă numai amân
doi, și după ce s’a trântită pe ună fotoliu. începu intre 
noi urmfttfirea conversațiă:

— Ce i cu tine, amice? Ce ți s’a întâmplată?
— Minuni, frate... minuni.., îmi rfispunde, încă 

totă cam iritată. AibI puțină răbdare și îndată o sfi 
scii totulă... și ai sfi vedî că din tote o sfi iesă nimica 
tfită. AibI bunătate și mfi ascultă der cu atențiune și 
fără a mfi întrerupe.

Aici amiculă meu tăcu. Eu mfi miram de schim
barea ce se vedea din totă esteriorulă lui. Eram forte 
curiosă sfi sciu mai curendă, ce nficasurl are, der esi- 
tam sfi-lă întrebă... In fine, după o pausă cam lungă, 
sefite din buzunară ună plică, care conținea o scrisore, 
și ținându-lă cu amândouă mânile, cu o voce mai clară 
și mai liniștită îmi povestesce următorele:

— In carnevalulă trecută ra’am dusă la primulă 
bală, mai multă din obiceiu, fără nici ună interesă deo
sebită. In timpulă pausei am ședută din întâmplare la 
masă cu-o familiă distinsă. Intre meseni era și o dom- 
nișfiră. Era frumfisă, și ml-am petrecută cu ea de mi
nune, — vetjl bine încâtă m’a privită pe mine. — După 
pausă am dansată multă și am conversată cu multă ani
mația cu fiă-care din dănțuitorele mele. Am fostă de 
totă bine dispusă.

In diua următfire primescă o epistolă anonimă de 
următorulă cuprinsă:

Aici se opresce unii momentă, scote din plică scri- 
sârea și cetesce:

„Bunulă meu amică! Am avută totdeuna o viuă 
simpatia cătră tine. Și și acum semță o bucuriă ne
mărginită, că potă sfi-țî comunică ună lucru delicată și 
de mare importanță pentru tine. Tu ești, adecă poți sfi 
fi ornulă celă mai fericită. Depinde numai dela hotă- 
rîrea ta. In balulă din urmă am observată, că o dom- 
nișfiră grațifisă țl-a atrasă atențiunea: am vâcfută cum 
te delectai în privirea ei! 0 radă de iubire părea că 
se revarsă din ochiulă ei asupra ta, fericitule. Mfi gră- 
bescă a-ți descoperi, că ființa nobilă nutresce cele mai 
delicate simțiri pentru tine. Te sfătuescă der, foloses- 
ce-te de ocasiune și apropiă-te de aefistă gingașă fată. 
Esaminfiză-i inima și te vei convinge despre aserțiunea 
mea. Nu o cunosc! bine, Silnică o întfilnescl. Ce pri- 
vesce persona ei, numai atâta îți spună, că e frumușică...! 
de statură mijlocia, subțirică, și smedă. E bine educată, 
prevenitfire, modestă, e ună sufletă bună! 1(1 facă cu
noscută în fine, că ave și zestre frumfisă, amfisurată po- 
sițiunei tale. Bunulă meu amică, cugetă numai, câtă 
de bine e când întorcendu-te acasă, ostenită și nă
căjită dela ocupațiunile tale, te așteptă cu doră o ne
vastă bună, și te întâmpină cu brațele deschise, c’ună
surîsă dulce și cu o mesă bine îngrijită. In locă de 
omorîtfirea singurătate ai avfi societatea cea mai plă
cută. Grăbesce der amice! Fericirea iți stă in cale, nu-o 
ocoli. <

Aci se opresce prietinulă meu, aruncă încă odată 
o privire peste scrisore, ca sfi se convingă, decă n'a ră
masă ceva necetită, apoi o împătură erăș punendu-o în 
plică mfi întrebă :

— Audit’ai frate?
— Da.’
— Și ce $ici la tfite astea?
— Ești omă norocosă, eroulă unei interesante a- 

venturl, ia sfima numai sfi nu se finfiscă cu-o amară des- 
amăgire...

— Ei, lasă la o parte comentariile, — mfi între
rupe iute Alexandrescu — ascultă mai departe. Scri- 
sfirea acesta m’a schimbată de totă, de când o portă 
la mine, mfi simtă mai vioiu, mai energică. Fantasia 
ml-e iritata, simțirile emoționate. De multe ori o vfidă 
pe frumfisă necunoscută, vorbescă cu ea, îi șoptescil 
tainică vorbe de iubire. Gândirile mele se ocupă totă 
cu ea. sufletulă meu e aprinsă de dorulă ei. Oh, Dumne- 
4eulel... încheiă emoționată.

Eu stăm uimită înaintea lui, nu cutezam a-lă în
trerupe, așteptam cu nerăbdare sfi continue. După o 
mică pausă urmă firăși, dfir mai liniștită:

— Cum cjtcu, textulă acestei scrisori e misteriosă, 
ba potă ijice că e prostă, ea tote scrisorile anonime. Eu 
o iubescă, ea mfi iubesce, o cunoscă, ea mfi cunosce, 
și totuși nu sciu ciue e ea. Acesta îmi face mare bă- 
taiă de capă. Chinuri mfi tortureză necontenită, frățibre. 
Sfi scii că esistă o ființă care te iubesce, sfi scii că dil- 
nică o întâlnesci și totuși sfi nu o cunoscl e ceva, ce te 
duce la nebuniă. M’am hotărî!ă der sfi pună capfită 
acestoră tormentărl și sfi aflu cine e. Ascultă ce pasă 
am întreprinsă: Le-am numărată pe vândă tfite fetele 
din societatea nfistră. Ori care ar fi din acestea, ml-am 
(jisă e potrivită pentru mine. M’am decisă, ca cu ori 
care ași conveni sfi-i esamineză inima, doră voi desco
peri pe cea adevfirată, care sfi mfi fericescă- Cu aefista 
hotărîre mfi duseiu la următo-ulă bală. Mfi întâlniiu 
acolo cu una din ele și după câteva întrebări de intro
ducere obicinuite îi 4ică:



— Ave-voiu rara fericire sg dansâmă împreuna ună 
cuadrilă ?

— Regretă domnule, că nu se pole, îmi răspunde 
ea scurta,

— Cum așa?
— Sunt deja angajata pentru iote euadrilurile.
— Eu și mai multă regreți), Irumâsă domnișori),

— ii respunsei — șt cu atfito in.ii multă, că aveam 
sg-ți comunici) ceva ce credo că te-ar interesa.

— Te ascult0 cu plăcere .și lără sg dansămă ca
drilului împreuna, — dise densa retrăgendu-se cu mine 
intr’unti colță ală salei. Ea se așetjâ pe o canapea și 
mg pofti sg ocupi) locă lângă ea.

— Aici putemO sg conversămu neconlnrbați Spu
ne-mi d le Alexandrescu, ce ai sg-rni comunici, căci în
cepi) sg deviu curiosă — continuă ea, aruncândi) asu 
pră-mi o privire ce m’a pătrunsă pănă la inimă.

— Eu încă sunt nerăbdătorii amabilă domnișoră 
de a-țl vorbi, deși sunt forte mâhnită că rugarea mea 
n’a aflată nici ună ecou la d-ta.

— Ah.,..! ecou !...
Da, ecou! Eu suferă adi aceleași suferințe de 

cari era chinuită (Jîna A’c/io din mitologia.
— Și pentru ce?
— Pentru că ești pre crudelă! îi răspundă eu — 

Der sg-ți spună istoria cu Echo?
— Ascultă, — spune mi.
— Echo a fostă una dintre frumușele dine ale li- 

vetjiloră și isvdreloră, îi povestescu eu și ea m’ascullft 
cu atențiune. — Era frumosă și inocentă acesta dină, 
inima ei era curată, ca isvărele in cari se scălda, sem- 
taminteie ei fragede ca florile cu cari se împodobea. 0- 
dată s’a rătăcită p’acolo ună tînără bine tăcută cu nu
mele Narchisos. Privirile loră s’au întâlnită și frumosa 
dină s’a amorezată în tingrulă Nardiisos, der crndelnlă 
nu i-a răspunsă cu același seniunentă, ba ce-i .și mai 
ingrozitoră a înșelat’o! — —

Qina frumosă n’a putută suporta acestă lovitură 
dată inimei ei iubitore, de iubire și de dorulă lui s’a 
topită de iotă, nu i-a rămasă deeâiă respirarea seu cum 
dicem noi, numai sulletulă, care și adi relăcesce prin li- 
vedi și poeni, și decă căletorulă strigă Echo îi respnnde
— Der nici o faptă rea nu remâne nepedepsită, cru 
delulă Narchisos a fostă pedepsită de dei de totă aspru- 
l-au trimisă o sete ardgtore și aplecându-se la unu is 
voră limpede ca sg bea, șl a văduti) fața sa frumosă și 
s’a amoresată în sine însuși, in fine după atâtea cum 
plite chinuri li-au fostă milă (jeiloră de elă și l’au pre
făcută intr’o flore, care după elă se numesce narcis, 
flbrea suferințeloră — incheiai eu cercetândâ in buche- 
tulă domnișOrei mele, decă nu are vr’o flore simbolică.

— Acesta e o istorioră interesantă, deși nu tocmai 
nou, țjise ea zimbindă.

— Nu-i acesta, care voiam se ți-o spună frumosa 
mea domnișâră, ci alta mai interesantă! Am voită sg-țl 
spună, seu mai bine se îți declară, că decă nu vei dansa 
aijl cu mine, mg voi topi de dorulă d-taie, căci eu.... 
N’am putută continua mai departe fiindcă se presenlă 
domnișoreî ună oficeră dicând:

— Cuadriluiă nostru se începe. Apoi o luă de 
brață și plecară,

— La revedere! — In carnevalulă viitoră vomă 
dansa doug cuadrile — — îmi cjise infidela depărtân- 
du-se.

— l’ăn' atunci m’oiu topi de totă — ii respunsei
— dgr ea dispăruse și nu m’a mai audită.

Cu acâsta n’am reușită, cugetă în mine, de sigură 
nu e ea pe care o caută eu! l’ornescă și eu prin sală, 
dau ochi cu alta și m’adreseză cătră ea incercându-mi 
a doua <5ră noroculă — Am sg-ți comunică o întâm
plare interesantă. — ii 4<seiu eu preumblându-mă cu ea
— S’a întâmplată în dilele trecute....

—Ei frate — întrerupsei eu pe Alexandru — decă 
îmi vei povesti tu tăie dialogurile fale cu cele 14 fete și 
mai nu sciu câte, nu vomă isprăvi astădi și regretă că 
nu dispună de atâta timpă liberă, deârece am sg ple- 
deză tocmai adi într’ună procesă însemnată.

— Ai dreptate frate, sg lăsămă la o parte detailu- 
rile, destulă, că eu Iotă carnevalulă am unblală din bal 
în bală, dela o petrecere la alta... — fără ca sg potă 
găsi pe aceea care mg adoră — Aci face o scurtă pausă
— și scoțendă din buzunară ună notiz-bloek și frundă- 
rindă prin elă continuă:

Carnevalulă a trecută cu nebuniile lui, și eu am 
rgmasă cu ilusiunile mele . . . Vedi frate! cărticica a- 
câsta e plină de poesii, aici sunto depuse semțimentele 
fragede ale inimei mele. Am făcută pentru liă-care din 
necunoscutele mele cunoscute poesiore. Ascultă... una 
frumosă, numai din 32 versuri, cătră cea dinfâiu, cea 
mai frumâsă între cele frumose.... cu refrenulă :

Te iubescă și te adoră, 
Ingeră dulce ’ncântătoră !

Apoi urmeză iotă cătră ea ună frumosă sonetă.
—Ei bine, amiculă meu, ți-am spusă, că nu am adi 

timpă sg ascultă poesiile tale și apoi sci, eu nici nu 
mg pricepă la ele.

— Atunci iți lasă notițulă aici, sg le ceteseî când 
vei avea timpă Nu-să multe, cătră fiăcare numai 2—3 
și ce suntă aceste pe lângă poesiile lui Petraca, care 
a scrisă cătră Laura lui 320 soneturi și 88 șansăne, care nici 
n’a fjstă frumosă, pe când Româncuțele mele fote suntă 
încântătăre — — !

După ce t6te cercetările mele fură zadarnice, ml-am 
căutată distracția în poesiă și acesta iinl mai alinase 
durerile, când etă că erl dimineță primescă cu posta sub 
ună nume pseudonimă nisce versuri. Eată-)e — dise 
elă, scoțgndă o hârtie din bozunară și cetindă entusi- 
asmată:

„Grăbesce fericirea, ca zorile senine
Prin negurele nopții, spre noi o vedă că vine, 
Condusă de cortejulă ceh) vecinii ă zimbitoră 
Ală dulciloră ilusii și visuri de amoră !"

— Poftimă! — continuii elă cu pasiune, ținendă 
scrisârea dinaintea ochiloră mei — uită-fe bine și con- 
vinge-te, e subsemnată „Pygmalion".

Și ’n adeverii așa și era, der scrisorea era de mână 
femeiescă... Da. e scrisorea ei, suntă trăsurile manei sale. 
Ah cum ași mai săruta acestă mână!

— Eruinose versuri, numai ei) nu suntă originale, 
ci din arama „Pygmalion, Regele Eenicisi", ■— îi răs
punsei eu.

— Ei bine, fiă și așa, destulă că aceste versuri pline 
de amoră mg chiamă la ea, imi c|ică sg grăbescă! Tu 
amice trebue sg-mi aiuțl sg o găsescă.

— Eu?
— Da.
— Cum?
— Tu ca colaboraloră la „Gazetă* sg faci o mică 

provocare in (Jiară, in care sg-lă rogi pe necunoscut ulă 
meu amică, celă cu scrisorea anonimă, să-mi scrie ho- 
tărită, care e fata menită pentru mine. De erl diminâță 
frate, nici n’am mâncată, nici n’am durnută cum se cade: 
decă incertitudinea acesta va mai dura multă, înebuneseă...

— Și decă vomă afla cine e ea, ce vei face? îlă 
întrebaiu eu.

- Mg voiu căsători imediată.
—- Der sci tu cei căsătoria?
— E ună paradisă pe pâmentă
— Sg nu te înșeli cumva amice, sg nu fiă ună iadă. 
Amiculă meu se uită lungă la mine par’eă ar fi 

vrută sg mg întrebe, dgcâ glumescă ori vorbescă seriosă.
— Da frate, femeia e o curiosă și și misteriOsă fi

ință. Dela ea ni se tragă iote relele. Adu-ți aminte 
numai de Epimetheus, fratele lui Prometeu, și de Pandora, 
pe care au creat’o deii ca sg pedepsescă omenirea. Elă 
s’a înamorată de ea, deși n’o cunoscea, chiar ca și tu 
în necunoscuta ta, și mai târdiu cunoscendu-o s’a căsă
torită cu ea, neascultândă de sfatulă fratelui sgu ; femeia 
in curiositatea ei a deschisă cutia ce i-o dase Joe, când 
a trimis'o pe pămentă și in care închisese elă tute nă
cazurile și supărările. Atunci iote relele au eșită din 
cutia Pandorei și s’au lipită de omenire. — liuhitțend’o 
erășî de grabă, n’a rămasă altceva in ea decâtu — spe
ranța...

— Așader totă nl-a păstrată măcară speranța — 
ine întrerupse elă — Lasă der mitologia la o parte șt 
fă'inl serviciulă pentru care te-am rugată și provocă'lă 
pe anonimulă meu sg'ml spună curată cinee Pandora mea.

— Acesta nu se pole. Cum o să facă o asemenea 
provocare ?

— Și de ce nu ? Eu altă cale nu sciu.
— Decă voiescî cu totă prețuit) sg-ți iai pedepsa 

meritată, te sfătuescu să faci următorulă esperimentă : 
Eă ună avisă de căsătoria, du-te cu elă la administrația 
(Jianului, la domnulă Cosii, vei plăti 6 cruceri de o seriâ 
garmondă și 30 cruceri timbru și așa cu vr’o 89 cruceri 
— le-ai fericită.

— Vedi asl’ai oideăbună! esclamâ prieiinulă meu, 
der ore e compatibilă cu posițiunea mea?

— Lucrulă merge anonimă, numai respectivul^ a- 
mică și respective necunoscuta voră sci că cine-i anun- 
țătoruiă.

— Bravo! der eu sunt prea iritată acum, fâ-ml 
tu anunciulă fericitoră.

Pe ună biletă de visite scriseiu cu cerusa urmă- 
t Grele rânduri:

„Avisil de căsătoria. Ună tânără de bună speranță 
e gala a se căsători în totă minutulă. Elă face apelă 
pe acestă cale la tote domnișorele, cari doreseă ună băr
buță bună și o vigță fericita. Oferte să primescă alâtă 
prin postă, cum și prin administrația la adresa A. A. 
567. Se asigură indiscreția: Anonimulă amică pote 
face mari înlesniri printr’o ser sOre deslușită."

Prieiinulă meu Alexandrescu îlă cetesce cu aten 
țiune și îmi (jise;

— Erate, e ceva neobicinuită la noi, se facă lu
crulă acesta?

— De ce nu!? Vădă că tu nu cunosc! bine lumea, 
în dina de adi trebue să fi indrăsneță. Ai umblată Iotă 
carnevalulă cu istoridre sentimentale, cu poesii, cu po
vești, ca cea cu echo, și mai sciu eu cu ce Trebuia să 
o iai pe domnisora cea frumosă de scurtă, să-i fi spusă 
curată, că o iubescl, să-i fi piinsă fruinușelă mânuța și 
să i o săruți fieibinte. Atunci p6te nu le-ai mai plânge 
adi mie, că nu poți mânea și durmi. Nu șovăi der și 
grăbesce!

Alexandrescu după ce se mai gândi puțină (jise:
— Ei bine fiă! mă voiu grăbi! Și stringendu-mi 

mâna de adio, plecă pe ușă.
’I atitjiam paști iuți și vocea iremurătGre cum seo- 

borândă scara cita frumosulă versă :
Condusă de cortejulă celă vecinică zimbitoră
Ală dulciloră ilusii și visuri de amoră !

*
Au trecută câte va săptămâni și anunciulă compusă 

de mine încă n’a apărută în diară Der trebue să apară, 
și trebue să aibă resultatulă dorită, căci ce profețescă eu 
s’a împlinită păn’acuma totdăuna.

Cetiți numai cu atențiune (jiarulă, și vă veți con
vinge. Oniicrou.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, b »Gaz. Trans.»)

PESTA, 1G Aprilie. — Ministrulft de co- 
înerții presentiY în ședința de adi a camerei cle- 
putațilorft legea veterinară.

VIENA, 1G Aprilie. — Disposițiunea, ce a 
domnită în totu cursulu desbaterei de erl a sub
comitetelor Ci deputațiuniloru pentru cvote, a fostă 
din amândouă părțile forte prevenitdre și conci
liantă. Adi e a doua pertractare. Dedrece esistă 
speranța îndreptățită într’o înțelegere mulțâmi- 
t.6re, se pdte că pertractările voră dura încă 
câteva dile.

Convocare.
P. T. Domul membri ai „Asociațiunei națio

nale din Arad pentru cultura poporului român* 
suntă poftiți a participa la adunarea generală, 
ce se va țind la 14 (26) Aprile c. la 10 6re a. 
m. în sala Seminariului diecesană din Aradu.

Aradfi, din ședința Direcțiunei ținută la 12 
Aprile n. 1887.
loan lfelexiu, m. p. l)r. J)em. Horrat, m. p. 

Dir. primară. notară.

Convocare.
Conformă țț-loră 9 și 26 lit. b) din „Statutele re

uniunii și a (oncluseloru existente,* convocă prin acesta 
adunarea generală a „Reuniunii învgțătoriloră români 
gr. or. din tractulă Lipovei“ la ședința ordinară pe Mier
curi după ss. Pasci 8 (20) Aprilie a. c. în localitatea 
scotei gr. or. române din Lipova.

Când aducă acesta la eunoscința P. T. Domni în
vățători și membri ai Reuniunii, îmi permită a le trage 
atențiunea la cele cuprinse in țj. 2 lit. «) și la §. 10, 
conformă cărora fiecare învățătorii ori 'sub-învgțătoră din 
tractulă Lipovei estejîn puterea oficiului ce lă portă mem
bru ordinară ală Reuniunii și dela ședințele acesteia nu 
c permisă a absenta.

Voimă susă și tare a da o direcțiune câtă mai ac
tivă si roditore Reuniunii nostre. atragă deci de cu bună 
timpă atențiunea d-)oră membri ordinari și rogă în inte- 
resulă Reuniunii și ală învățământului, precum și ală 
loră propriu, ca nesmintită se se presenteze la adunarea 
generală ce cu acestă ocasiune am avută ondre a-o con
voca, căci vomă lua prin forurile competente, conformă 
concluseloră aduse deja, cele mai severe măsuri de dis
ciplină contra tuturora membriloril ordinari, cari nu-și 
voră face datorința față de Reuniune și nu-.șl voră pute 
scusa înaintea adunării generale absența loră; se ințe- 
lege de sine, că fiecare membru are datorința a solvi 
în cassa Reuniunii taxele prescrise, ca sg nu i-se facă și 
pentru acesta neplăceri.

Obiectele de pertractare în adunarea generală sunt, 
cele cuprinse in § 11 din .Statute», er ordinea pertrac
tării sg va face cunoscută adunării generale după des
chiderea ședinței, care să va întâmpla la 10 ore dimingța.

Disertațiunile sunt a se insinua presidiului înainte 
de deschiderea adunării.

Sân-Nicolau-mic, în 20 Martie (1 Aprilie) 1887.
Blasiu Codrean, 

prîmutil vice-președ. ală Reuniunii.

DIVERSE.
Numerulu 13. — Elă: „Acum, când am cuventuh) 

d tale; încântătăre Clairbelle, concede-mî o întrebare: 
Ești superșiițiăsă? — Ea: „Superstițigsă,— de ce le in
teresezi! acesta .lacques?’ — Elă: «Acesta ți o potă 
spune numai după ce-ml vei fi răspunsă la întrebare". 
— Ea: „Ei bine, nu sunt nici câtă de puțină supersti- 
țiosă".—Elă (plină de bucuriă): •Atunci țl-o poți) spune 
liniștită, — ești a treisprezecea mirâsă a mea».

0 idilă americană. — Nu de multă o Americană 
a plecată m drumulă de feră la Chicago petrecendă ră
mășițele mortuare ale soțului ei, pe care voia să-10 în- 
grgpe în patria sa la „răsărită". Ea nu s putea împăca 
cu idea de a lăsa rămășițele părnentescl ale aceluia, pe 
care l'a iubită așa de multă, departe în apusă. Insă pe 
drumulă la Chicago a făcută eunoscința unui bărb ită 
tengră și s’a înamorată de elă. Sosindă cei doi amore- 
sați în Chicago, lăsară pe inorlulă iubită în deposit ilfl 
călii ferate și nimeni nu i-a mai văzută de atunci.

Adeveratulu Volapuk — Doctorulă Leopold Kon g- 
slein a ținută la 28 Martie, în clubulă sciințifică din 
Viena, o conferință, in care a c^isCk, că adevărata limbă, 
universală este'aceea a ochiloră. Plăcerea și bucuria, 
dise. se espiimă prin ridicarea pleopeloră și spânceneloră 
prin acesta se arată o parte din albâța ochiului, ce mai 
nainte era ascunsă, astfelă ochiulă reflectă mai multă 
lumină; de aceea se cj’ce cu dreplă cuventă: .Ochiulă 
lucesce de bucuriă». 0 asemenea tragere în susă a mus- 
culaturei ochiului se întâmplă când ună individă se află 
sub efectulă spaime1; însg cu acea deosebire, că pentru 
esprimarea bucuriei mișcarea se face repede într’o clipă, 
de o forte scurtă durată; pentru a esprima din contră 
spaima sâu grgza, musculatura rgmâne mai multă timpă 
în aceeași posițiune, espresiunea ieste pironită și perma
nentă nemișcată; albeța perde prin uscare strălucirea sa, 
ochiulă ajunge neînsuflețita asemenea unui mortâ. Mânia 
contractă sprâncenele, cari umbrescă ochii și’i dau o es- 
presiune sumbră și înspăimântătăre. La tăte pjeesfe 
efecte oehiulă însuși remâne desăvârșită pasiva ca. si 
atunci, când este udată în lacrâml. Colârea pupilem'iv? 
nici o înrîurire asupra espresiunei; celă multă puf e. 
(jice, că esistă o conecsilate 6re-care intre colârea 
loră și caracterulă individuală, astfelă că locuitorii țe- 
riloră meridionale de ună temperamentă sanguin sâv co
lerică au în genere ochi negri, pe când locuitorii mai
flegmatici ai țgriloră septentrionale au obicinuită ochi
albaștri.

Editoră: IacobQ Mnreșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aoreț Mureșia
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și vorbescă ca omă de inițiativă, fiind-că o am și atâta 
am; vorbescă pentru că voiescă să împingă și pe gu
vernă și pe Cameră la o mai mare energiă, la o energiă 
mai conformă cu posițiunea unde trebue să fie regatulă 
României. Nu facă nici o imputare băncei ministeriale 
și în deosebi D-lui ministru de externe, căruia țină să’i 
tiu forte agreabilă, fiind-că ți D-sa in tole discursurile 
este de o perfectă curtesiă și nu ilă facă responsabilă 
de starea actuală care ne este creată.

D-loră, în privința federațiunei, D. ministru de ex
terne bine a făcută că s’a ținută numai la cuvintele pe 
cari le-a spusă, cum-că cestiunea a fostă agitată numai 
prin jurnale și că guvernul a fostă acusală cuin-că este 
promotorul acelei idei. Este treba guvernului să aibă o 
politică in acestă cestiune cum va vrea, și decă con
testă și tăgădueșce pole, că bine face. Eu, câtă pentru 
mine, decă s'ar mai întâmpla, prin hasardă, ca se fiu 
ministru, declară că voi lucra francamente pentru fetle- 
rafiune. (Aplause).

Alaltăieri îmi făcea o imputare D. Eleva, că de ce 
mă țină de o parte și îmi ijicta — pote că nu s’a gân
dită bine la vorbele sale — îmi tjicea: ai îmbătrânită 
și vrei să trăiescl comodă, în pace. Eram să’i răspândii : 
D-le, ședă de o parte, nu pentru că am îmbătrânită, ci 
pentru că mă găseseă mai teneră de câtă mulți tineri, 
și vădă că nu polu face acte de teneră. lată pentru ce 
stau de o parte, și împrejurările reclamă ca să facă așa; 
der am dreptulă să dicu: etă politica viitore, etă poli
tica, care eu așu face-o trăindu in relațiunile cele mai 
bune cu puterile. Der pote că țărâna va acoperi mai 
curendu mormentulă meu de câtă de-a putea veni la 
putere. De aceea ine mărginescă acum se spună in Ca
meră : etă politica viitore, etă politica pe care omenii de 
Stată trebue să o urmeze. (Aplause).

Acum, în privința consuldoră, âr bine a făcută D. 
ministru că s'a ținută pe teremulă budgetului. Der ce 
cestiune budgetară păte se primeze cestiunea consuliloră’3 
Apoi numai cu banii, cari îi dămă consulului dela Pesta 
și dela Odesa, pe cari îi plătimă destulă de bine, amu 
putea să iuliințămO in alte părți o mulțime de consulate: 
la Cernăuți, la Sibiiu, la Brașovu. Nu puteți dice că nu 
aveți mijloce, fiind-că eu credu, că nu se va găsi nici 
ună membru in acestă Adunare, fără deosebire de par
tită, care să refuse de a vă da bani pentru ast-fe ă de 
cheltuiele. Și decă in realitate nu vomă avea, apoi atunci 
mai bine amă renunța la construirea palatului exposi- 
țiunei și la construirea altoră palate in favorea drape
lului românescă, care nu e nevoe se se țină prin re 
presentanți la Tunisu și la Monaco. (Aplause).

Așa der bine ați făcută că v’ați ținută pe tăre- 
mulă acela, der vă conjură să vă puneți Iotă activitatea 
ca să numiți consuli acolo, unde este nevoe să îi avernu, 
și câtă pentru bani, eu îmi permită, ca omă indepen
dentă, să afirmă, chiar in numele maiorităței, că, nu mai 
târdiu de câtă astădi, vi se pote acorda ori câtă sumă, 
chiar 100,000 lei.

Eu vă spună, că am întâmpinată greutăți, și acele 
greutăți le veți avea și D-vostră. Decă puteți se faceți 
ca să avemă consuli la Cernăuți, la Brașovu, la Sibiiu, 
spuneți-ne câți bani vă trebue pentru aceste consulate 
fiind-că o țeră, care vă dă sute de milione pentru alte 
trebuințe, nu vă va da o sută de mii de lei pentru a 
ave consuli acolo unde trebue? Acestă Cameră când 
este vorba de românismu, nu se opresce nicăirl, ea este 
forte darnică.

Câtă pentru consululă dela Pesta, vă conjură să 
nu credeți că am vre-o personalitate în contra cuiva; 
acelă consulă dela Pesta este numită de mine și n’am 
nimică contra lui, dâr este de prisosă acolo și ară trebui 
mai bine mulată în altă parte. Qicețl D-văstre că v’a 
servită și mai adăugați că ați dobândită cu succesă multe 
lucruri. Ei! ce ați dobândită? Ce a dobândită șefulă 
cabinetului? Ce am dobândită eu? Ce ați dobândită D-văs- 
tră? Ați dobândită măcară pădirea cu sânțeniă a con- 
vențiunei comerciale cu Austro-Ungaria? Nimică. Ați 
trămisă acum patru, cinci funcționari, mari români cu 
inima, ca să negocieze convențiunea comercială, der vă 
declară de mai înainte că nu voi vota convențiunea pănă 
nu se va găsi ehiptilă de a se și executa sine :ră; căci 
o convențiune o-dată votată trebue să facă onore fie
care parte contractantă semnăturei sale. (Aplause).

Aci este cestiunea, căci scimă că vecinii unguri 
pună multă persistență in ideele loru, cari numai favo
rabile nu ne sunt. Cu Austria propriu (lisă mâne ne-amă 
împăca, căci Austria are nevoe de grânele năstre, are 
nevoe de vitele noslre. și asemenea are nevoe să ișî ex- 
porteze și ea in țeră la noi produsele industriei ei, și 
pu temă să ne înțelegemu; der cu vecinii unguri nu este 
Iotă așa.

DăunădI, când v’am citată cuvintele ministrului 
ungură în privința acestei cestiuni, D-vostră ați disă că 
nu sunlă acele cuvinte oficiale și ca să așteptăm pe aces
tea. Ei bine, eu am adusă textulu originală și am pusă 
pe unu Română din Transilvania de l’a tradusă, și n’am 
găsi tu nici o frasă mai blândă de câtă cele ce citisemă 
deja în jurnale, că Ungurii nu voescă să introducă vite 
din România în Ungaria de câtă cu condițiune ca să fie 
tăiete. Totă așa ni se făcea nouă o dată când treceamă 
la Sucâva dela IțcanI sân dela Cornulă Luncei, ne lua 
între două seu patru baionete ca pe marfă și ne ducea 
pănă unde voiamă să mergemă.

Eu tacă unu serviciu guvernului și nu guvernului, 
ci țârei mele, când mă arătă așa de aprinsă în acestă 
cestiune. Declară că n’am nimică în contra guvernului 
ungară, declară că minislrulă acela merită totă conside- 
rațiunea, că apără interesele țârei lui, der in acelașă timpă 
noi nu trebue să nu ne ingrijimă de interesele l.ărei nos
tre; și de aceea dicu că în cestiunea consulaleloră nu 
este budgetulă causa de nu se potă numi, este că nu le 
convine veciniloră noștri unguri să fâlfâie drapelulă ro
mână, ună petecă de pânză, care să fie în trei culori in 
acele orașe, unde sunlă Români. (Aplause). Citiam alal
tăieri că s’au dală in judecată și s’au osândită pănă la 
15 dile de înehisăre omeni, cari au purtată cingălorl cu 
trei culori.

Austria însă nu face așa și că nu face așa do
vada este că cu ocasiunea serbărei aniversare a lui 
Ștefană celă mare la Cernăuți, la mănăstirea Putna, unde 
e mormentulă lui Ștefană, au venită o mulțime de omeni 
cu drapele românescl în mână, au intrată în sala care 
era garnită cu drapelele tuturoră provinciiloră, au venită 
omeni tocmai din Viena, au bătută medalii comemorative, 
au fostă acolo proprietari, profesori, preoți, școlari și să
teni, și a fostă unu preotu, care a luată cuvăntulă și 
care între altele a disă: Noi suntemă români, suntemă 
uniți prin inima și prin mintea și cugetarea năstră cu 
țâra liberă a Româniloru. și cu tote acestea nimeni nu a 
fostă dată în judecată, nimeni nu a fostă osândită seu 
închisă (aplause), de și erau gendarml și acolo. De aceea 
ondre Austriei, onore împăratului Austriei, onăre familiei 
imperiale de Habshurg pentru că a permisă Româniloră 

să ridice drapelele loră naționale și să rememoreze încă 
o dată Europei, că Bucovina era a României și că Cer
năuții era capitala Moldovei!

Der în Ungaria cine ar cuteza să vorbăscă numai 
de o asemenea serbare! îmi aducă aminte, că ună mi
nistru ungură îmi (J'cea odată cum că noi Românii din 
România liberă facemă propagandă celoră de peste Car- 
pați; și eu atunci am protestată și am (Jisă că nu este 
nici unu singură Română din România care să fi mersă 
in Transilvania seu în altă provincie ca să facă propa
gandă; însă am adausă că noi Românii din România 
liberă nu putemă să audlimă cu tăcere tăte acele strigăte 
ale frațiloră noștri din Transilvania, strigăte cari trecă 
Carpații până aci la noi și cari ne aducă la cunoscință 
suferințele ce suntă nevoiți să îndure frații noștri din 
persecuțiunile ungurescl; căci li-se opresce limba, li se 
închidă școlele, bisericele: preotulă, școlarii, profesorulă, 
și în fine totă ce este română și românescă este perse
cutată, maltratată. }

lată ce face pe frații noștri de peste Carpați să 
țipe, și etă de ce noi nu putemă fi sureji la țipătulă loră 
și pentru ce protestămă. (Aplause).

Apoi și în Bucovina suntă Români și noi amă avă 
in Bucovina mai mari drepturi deeâtă în Tansilvania, 
pentru că Bucovina este parte din trupulă țărei năstre, 
și cu tote acestea, pentruce nu protestămă? Nu protes- 
tămu pentru câ vedemă că frații noștri din Bucovina 
suntă mulțumiți să se odihnâscă sub scutulă înțeleptă 
ală Habsburgiloră, unde au legi drepte, unde au scălele 
loru, limba loră, țrepresentanții loră, a căroră voce ro
mânescă răsună pănă și în parlamentulă imperiului aus
triacă, pentru că nimeni nu le impune o limbă streină. 
Apoi totă așa e și în Transilvania? De aceea ei se pfâng, 
și de aceea Ungurii nu voiescă să avemă consuli acolo, 
ca să nu vadă fâlfăindă drapelulă nostru tricoloră?

Ei bine, trebue să avemă și noi consululă nostru 
acolo nu ca să facă propagandă; trebue și Ungurii să 
sufere drapelulă românescă, precum și noi suferimă dra
pelulă austro-ungară fâlfăindă pretutindeni la noi: ega
litate și reciprocitate; a trecută timpii umilirei, (A- 
plause). In adevără, la serbarea dela Berlină Regele 
nostru a avută pasulă asupra tuturoră regiloră vasali a 
imperiului germană; a avută pasulă asupra mariloră 
duci, asupra principiloră. Poporulă întregă a venită de 
l’a salutată, bucurându-se că unu Hohenzollern a ridicată 
la gurele Dunărei ună regată. (Aplause).

Ei bine, decă poporulă din Berlină s’a bucurată, 
că in capulă României este ună Hohenzollern, să ne bu- 
curămă și noi, caii ne dăre inima, că sub ună Hohen
zollern s’a putută dobândi mai multă de câtă s’a dobân
dită sub domnii vasali, și că atunci, cândă vomă merge 
în Brașovă, în Cernăuți, în Sibiiă, în Verciorova, să ve- 
demă drapelulă nostru, pentru care s’a vărsată atâtea 
șirăie de sânge, și să scimă, că la umbra lui se potă 
adăposti Românii țârei. (Aplause).

Nu voiescă se mai vădă dându-se certificate streine 
de a se pute introduce in Austro-Ungaria boi seu porci. 
(Aplause).

întrebați pe d-nii deputați de peste Olt, când să 
face comerciu de vite, cum se face? Ungurii cumpără, 
der Românii nu au voiă. Când se duc acolo vitele năs
tre, să dice că ele sunt bolnave, că porcii au bălă de 
gură, sau de piciore, și nu voiă să spună ce altă bălă 
mai să dice că au.

D-loră, nu voiu se vorbescă mai multă. Vedeți, 
că forte rară vorbescă, și astăzi facă testamentulă meu, 
pe care sunt sigură că cei tineri îl voră esecuta. (A- 
plause prelungite).

Uruiarea în suplimenta.

tracjicere cu cultura și educațiunea poporului preste iotă, 
nu se păte nega, că e de lipsă ună controla, care în 
tăte acțiunile tinerei generațiunf mai cu sâmă, să păzeseă 
a nu se perde din vedere echivalentulă morală.

De ună caracteră multă mai sărbătorescă suntă 
obiceiurile poporului nostru din 4iua de Basci. In 40rl 
de tji clopotulu dela biserică anunță prasniculă 4''e' Ș> 
toți după acăsta se grăbescă a-și părăsi așternuturile 
loră. In 4>ua acăsta e păcală și e rușine a durmi. ori a 
sta în pată. Din fiă-care casă se duce celă puțină 
unulă la «înviere*.

Dela «înviere* se întorcă acasă. Se îmbracă cu 
toții in haine de sărbătăre, fetele se împodobescă cu 
flori la peptă și după urechi, bătrânele îșl iau firă de 
busiocă în mână și apoi toți, cu mică, cu mare, plecă la 
biserică. Se reîntorcă de aci cu inima plină de fericire. 
Nu e cuviinciosă în tjiua acăsta a merge la case străine. 
Fiă-care se întorce la casa sa și fiă-care se inveselesce 
in sinulă familiei sale. închipuiți-vă, ce sărbătăre mare 
au omenii aceștia: de șepte săptămâni petrecă în doliu 
adevărată, de șepte săptămâni luptă pentru înfrenarea 
trupului și potolirea patimiloră, nu și-au petrecută, nu 
s’au hrănită și n’au mâncată de dulce de șăpte săptă
mâni. Mesele loră suntă astățp împodobite cu ouă roșii, 
puiule friptă nu lipsesce, mielulă Pasciloră s’a junghiată 
și din carnea lui gustă acum toți împreună, lăudândă pe 
Dumnezeu. Nicăirl mai bine ca aci nu se potrivescă cu

vintele: «Acesta este cjiiia, care a făcut’o Domnule, să 
ne bucurămă și să ne veselimă într’ănsa«.

După prânejă tinerimea îșl urmeză obiceiurile sale. 
Fiă-care sată îșl are obiceiulă său. In Ormenișulă de pe 
Câmpiă toți feciorii și tăte fetele se adună după prântjă 
înaintea bisericei: Fetele frumosă gătite, feciorii cu flori 
în pălăriă. Ridă, glumescă și îșl petrecă. Toți au ouă 
roșii; ciocnescă împreună: oulă celă mai tare câștigă pe 
celă mai slabă. Mulți câștigă pe calea acesta o mulțime 
de ouă, vec|f bine sparte, der... multe.

Actulă celă mai celebru urmeză după vecerniă. Ce
terașii (lăutarii) se presintă înaintea bisericei. N’au însă 
voiă să cânte din violină, nici tineriloră să jăce in t)iua 
acăsta nu le e iertată. Feciorii se alegă la o parte, fe
tele de altă parte. Ochii tuturora suntă ațintiți asupra 
aceluia dintre feciori, care mai întâiu ca toți din sată a 
eșită in decursulă primăverei cu plugulă la câmpă. 
Acesta este eroulă <Șilei. Elă se așeijă departe la o anu
mită distanță, ceilalți feciori se înșiră îndărălulă lui stândă 
gafa de fugă, îndărătulă acestora se află ceterașii, cari 
cu arculă pe strună așteptă darea semnalului; ună băr- 
bată mai bătrână stă cu mâna pe funia clopotului și 
când tinerii s’au arangiată de ajunsă, elă lovesce de 
trei ori clopotulă într’o urechiă. Atunci feciorii începă 
la fugă.

In urma loră mergă ceterașii în pași lini și cân- 
tândă o melodiă unică și caracteristică pentru ocasiunea 
acăsta. Fetele se ducă după ceterașl și eșindă din sată 

se preumblă din dălă în delă, urmărindă cu atențiune 
mersulă juniloră fugari.

Feciorii au să prindă pe plugarulă și pănă când nu 
l’au. prinsă, satuiă este ca pustiu; nu se facejocă, nu este 
voiă bună în sată, fetele suntă la câmpă cu ceterașii, 
cari cântă ună cântecă duiosă, ăr feciorii alărgă prin 
pădure ca să afle pe plugarulă. Nu este iertată nimănui 
să-i stea plugarului în cale. Elă păte să stea ascunsă o 
<}i, două și câte-odată și trei, se duce în anumite locuri 
unde, precum i-a spusă iubita lui, va afla mâncarea ce 
i-a pus’o într’ună locă pe unde avea elă să fugă, și o 
și află. Pândesce pănă când păte găsi ocasiune ca să 
pătă să se întărcă în sată fără a fi prinsă. Ajungăndă 
în sată, mai ântăiu se duce la clopotniță, lovesce de trei 
ori clopotulă și îndată după acăsta toți tinerii alărgă cu 
voiă bună spre biserică. Plugarulă fugară are dreptă 
in diua acăsta să mânce, să bea și să tracteze cu bău
tură pe cine-i place în contulă fecioriloră. Dăcă însă fe
ciorii l’au prinsă și l’au adusă cu sila în sată, elă este 
datoră să le plătăscă acestora băutură în cinste.

Se începe, după întărcerea fugarului în sată, joculă, 
care afară de filele de postă se continuă în fiă-care 
Duminecă și sărbătăre. E fericită fata, pe care în țjoculă 
primă o jăcă mai ânleiu plugarulă fugară.

Obiceiulă acesta păte că se practică și in alte părți 
ale Câmpiei.
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Uuraulâ I* bara* de Vieua Bursa <le Biinuresci.
din 15 Aprilie st. n. lȘt*7.

Rentă de aura 5°/0 .
Rentă de hărtiă 5°/.

. . 101.75 I Bonuri croato-siavone
88 30

ImprumutulS căiloră ferate 
ungare ........................ 150 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostd ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.60

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 127 20

Amorbsarea datoriei citi
torii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) . . . . 115 80

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișil............................ 104 50
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 75

. . 104.50 
de

98.75 
Imprumutula cu premiu

ung.................................. 121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 50 
Renta de liărtiă. austriacă 81 05 
Renta de arg. austr. . . 81 95
Renta de aură austr. . .113 — 
Losurile din 1860 . . . 133.50
Acțiunile băncei austro-

ungare ........................ 879 —
Act. băncei de credita ung. 287 75 
Act. băncei do credita austr.283.30 
Argintula —. — Galbini

împărătesei ..................5.96
Napoleon-d’orI .... 10 04 
Mărci 100 imp. germ. . . 62 25 
Londra 10 Livrcs sterlinge 1"26 90

Despăgubire p. 
vina ung. .

dijma

Cota oficială dela 2 Aprilie st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română ț5%). 91’/, 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 93*/a 94—

* convert. (6°/0) 86>/a 86’/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36—
Credit fone. rural (7°/0) . 102 s/4 103'/a

> „ ,, (5°/o) ■ 87‘/a 88—
• > urban (7°/0) 99’/, 100 —
» . (6°/o^ • 92’/, 93’/a
• • (5“^ • 83’/a 84—

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Roni. — —

< » • Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 16.65 17.15
Bancnote austriace conlra aură. . 2.01 2.02

Curaulu pieței Brașovu
din 16 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . Cu D i p. 8.53 Vend. 8.56
Argint românesc . . . 8.45 » 8.50
Napoleon-d’orl .... 9.98 10.03
Lire turcescl................. 1 11.41 > 11.44
Imperiali..................... , » 10.41 » 10.44
Galbeni.......................... , > 5 90 > 5.94

Scrisurile fone. «Albina» 6°/o 101.— > 102.- -
» * n 5°/o • n 98.— » 99 —

Ruble Rusesel .... , > 112.— » 113.—
Discontulă . . . » 7— 10»/9 pe ană.

FARMACIA
J. P8E1I8FI1
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Viena, Singerstrasse Nr. 15
la „goldeneii Reichsapfel“

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite 
versale, merită cu Iotă dreptulă numirea din urmă, de bre ce 
esistă aprope nici o bolă, la care nu ar fi probată in mii de 
(ulă loră miraculosă. 1- ---------- —
dicamente s’au întrebuințată înzadară, s'a dobândită cu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă limpă deplină însănătoșare. 1 cutioră cu 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 cutiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu 
rambursă 1 fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețulă înainte costă cu espedarea francată 
1 sulă cu pilule 1 fl. 25 cr., 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl, 
40 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 suluri 
9 fl. 20 cr. (Mai puțin de unu sulă nu se pdte trimite.

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumătorii acesforu 
pilule mulțămescă pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite 
și grele băle. Ori-cine a făcută odată încercare, recomandă acest tî medi
camentă mai departe.

Reproducemu aci câteva dintre multele scrisori 
de multămită.

* Pilule uni- 
in faptă nu 

„a, ... .... ... .. ......  ........... — cașuri efec-
In cașurile cele inai cerbicdse, la cari multe alte me-

Lcongnng, 15 Mai.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producă 

adevărată minune,' ele nu suntu ca alte așa de inulle 
medicamente recomandate, ci ele Ajută întru adeverii 
aprope la totc boiele. Din pilulele, ce-am foștii co
mandată la Fosei, am împărțită cele mai multe la a- 
înici și cunoscut! și au folosită la toți, chiar și persone 
de o etate mai mare și cu diferite bole și defecte au 
dobândită prin ele, deși nu perfecta sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a urma cu 
întrebuințarea lorii. Tc rog dara-inl mai trimite încă 
5 suluri. Din parte-inl și dela toți, cari amu avutu 
deja norocirea prin pilulele D-v. ne redobândi sănă
tatea cea mai cordială mulțumită.

Martin Deulin^er.

Bega Szt-Gyorgy 1G Februariu 1882.
Onorate Domnule! Nu Ve potu espriina în des

tulă cordiala încă mulțăinitâ pentru pilulele D-v. tic 
ore-ce pre lângă ajutorii Iu lui D-deu, consdrta mea 
cate deja am îndelungați nu suferită de miserere, s'a 
vindecată prin pilulele D-v., și cu tote că si acum 
trebue d n când în când se întrebuințeze din do, to
tuși sănătatea ei s’au îmbunătățită întru atâtii, iu ca tu

Balsam contra degerăturei de I. Pser- 
hofer. de mulțî ani recunoscută ca 
celă mai sigură remediu conlra su- 
ferințeloră de degerătură de tofă 
felulă, precum și spre vindecarea 
raneloră învechite etc. 1 borcă- 
neiă 40 cr.

Balsam contra gușilorfi, remediu de 
încredere spre lecuirea umflături- 
loră la gâtă. 1 flaconă 40 cr.

Essența de vieță, (Picături de Praga) 
contra stomacului stricată, a mis- 
tuirei rele și greutățiloră de totO 
felulă, 
lentă.

Sucul ti - Spitzwegerich, 
de casă în genere cunoscufă și es- 
celentă contra catarului, regușelei 
și a tusei etc. 1 sticluță 50 cr.

Alifia americană contra rlieumatis- 
mului, celă mai bună medicamentă 
la tbte suferințele rheumatice, jun
ghiuri, Ischias (bolă de tremură), 
junghiu la urechi etc. 1 fl. 20 cr. 

bicliiorfi din buruenî de Alpi dela 
W. 0. Bernhard. 1 buteliă 2 fl. 
60 cr-, ’/j buteliă 1 fl. 40 cr.

Esență pentru ochi de Bomershau-

una remediu de casă esce- 
1 flaconă 20 cr.

medicamenta

pute sfi-și vedâ de tote octtpațlunile ei cai vioiciune 
ju venală. Acfistă a mea inul plinită Ve rogu a o în
trebuința spre binele tuturoru celoru cari suferii, și 
Ve rogu totodată, ea se-inî trimiteți din nou 2 suluri 
pilule și 2 bucăți săpunii chinezesc. — Cu deosebită 
stimă supusfi Alo îs XovsiR primu-grădinară.

Stimate Domnule ! Fresnpum’ndu, că tote me
dicamentele D-tale voriî ii așa de bune, ca re num i- 
tu tu balsaiiiu contra degerăturiloru, care 
în familia mea a făcutu unu sfîrșitu grabnica la mai 
multe umilă tu i*l de degerătină, m am dec ku pe lângă 
Iotă neîncrederea mea in așa numitele mijlocc univer
sale de lecuire, a lua refugiulu la pilulilc curâțitorc 
de sânge ale D-tale, ca prin ajutor uhi acestora mici 
globulețe sC bombardezu la emorrhoidele, de cari su
ferii de ani îndelungați. Nu esîtezu de loeu a Ve măr
turisi acum, că suferința mea învechită du pe o între
buințare de 1 septemâni a încetată cu totuliî, și ca 
recoinandu aceste pilule în cerculu cunoscințelorii inele 
cu celu mai marc zelu. Nu am nîmicu în contră și 
diică vei face întrebuințare în pul) li cu de aceste ale 
mele șire, inse iară de subscninarea mea.

Viena, 20 Februariu 1881.
Cil înaltă stima

sen, 1 butelia 2 (I. 50 cr. 
teliă 1 11. 50 cr.

Pomadă <le Tanooliinin de I. P 
hofer, de un ti șiră de ani recunos
cută de medici ca cea mai bună 
dintre tote remediile pentru eres 
cerea părului. Ună borcană ele
gantă adjustată 2 fl.

Plastru universală de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și inpunsă, 
la iota felulă de bube rele și la 
nmflăturî învechite, ce se spargă 
periodică la piciăre, la degetă, la 
rănile și aprinderile de țițe și la 
multe alte suferințe de acestu soiă, 
s’a probată de multe ori. 1 bur- 
cană 50 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
W. Bulrich. Ună remediu de casă 
escelentă contra tufuroră urmări- 
loră digestiunei stricate precum: 
durere de capă, amelelă, cârcei la 
stomachu, acreală în gâlă, sufe
rințe haemoroidale, constipațiune 
etc. 1 pachetă 1 fl.

Franzbrantwein 1 buteliă 60 cr. 
l’rafft centra asudării picioreloră, 

Cuțiă 50 cr.
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Medicamente Homeopatice de totu feluli'i sC află 
totdeuna gata.

Afară de preparatele aci numite se mai află fote specialitățile far- 
anunlate prin tote diarele austriece, și la casă, 

s’ar afla in deposilă, se voră procura la 
cerere cu promptitudine și câtă se [iote de eftină.

Trimiterile prin poștă sâ efectueză iute, dâcă se tri
mite prețulă înainte, seu cu rambursă.

Trimițendu-se prețuln înainte, (mai bine prin man- 
datu poștalii) este porto poștalii cu multă mai eftimi, 
decâtă la trimiteri cu rambursă. n_i2

maceutice indigene și streine, 
când unele din aceste specii nu
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Avisu d-loru abonați!
Rugămii pe d-uii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe ctiponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

D6că se ivescă iregularități la primirea (jiarului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTR. „GAZ. IRANS*

aiiiiiituriloro si insertiuniloru
1 *11

Anunciurl în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. 
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia â fl. — cr 10.e 
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voiri și reduceri și peste

Pentru repețiri se acordă

Pentru repeți rî de 3 — 4 ori

H H V 5-- 8 H

n 11 11 9 — 11 n

ii 11 11 12 —15 H

V 11 1 5 16 -20 H

Dela 20 de repețiri în t3USÎ1

Pentru anunciurl

Tipografia ĂLEXI, BrașovQ.

ce se publică 
cele înseninate

uruiătorele rabate:

pe mai multe luni se 
mai susti.

15°|o

30°|1°

40°|o

50”| o
facil în-


