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Brașovii, 12 Ianuarie v.
Decă Kulturegyletulu ’și-ar vîrî 

lingura numai în 61a ce ferbe la 
vatra lui, l’amu lăsa în plata Dom
nului și i-amii face cruce. Der în- 
drăsnețu Hindu până la nerușinare, 
încâtu încercă se și vere lingura 
și în ola ce ferbe la vatra altuia, 
>ade-se să pândimu, și când îlCt 
prindemu întincțendu laba să ia 
ce e alu altuia, se’i dămu peste 
ea ori să’i tăiămu din ghiare.

Nu-i vorbă, i-a peritu multu din 
pofta și lăcomia canibalică de a 
înghiți în pretinsa cultură ungu
rescă pe Nemaghiari, de când a- 
ceștia au luatu posițiă hotărîtă de 
apărare și au începută a’lâ lua 
peste picioru; der apucăturile tottî 
i-au rămasă și pe ici-colo tottî mai 
încercă a’șl juca mendrele în spe
ranță că’i va căde vr’o jertfă ’n 
mâni.

Așa s’a întemplattl în (filele 
trecute în Orăștiă. Kulturegyle- 
tiștii au datu o petrecere cu tea
tru, negreșitu că nu în vre-unu 
scopti de binefacere, bunăbră pen
tru săraci ori bolnavi, ci pentru 
londulu Kulturegyletului. Petrece
rea a întocmit’o conducătorea gră- 
dinei ungurescl de copii. In ze- 
lulu ei kulturegyletistu, precum 
spune corespondentulu din Orăș
tiă alu foiei naționale săsesc! 
„Sieb. deutsch. Tgbltt.“, a făcut vi- 
site chiar părințiloru ev. sași și 
caută să’i înduplece a’șl scote copii 
din grădina de copii ev. săsescă 
și a’i da în cea ungurescă.

Nu mai încape îndoială, că a- 
semenea visite va fi făcutii și 
părințiloru români, cu scopu de 
a’i îndupleca se-și dea și ei copii 
în grădina de copii ungurescă.

Intr’adeveru mare îndrăsnelă 
kulturegletistă a umbla prin ca
sele Nemaghiariloru cu astfelu de 
propuneri. Trebue se comiți unu 
escesu de bunătate, ori, cum se 
dice’n poporu. se fii boulfi lui 

Dumnezeu, ca se nu le-arăți ușa 
celoru cari calcă peste pragulu ca
sei cu gândulu de a-te îndupleca 
să le pregătescl copiiloru tei mor- 
tea națională.

Și se fimu drepți, numai acestu 
soiu nenorocită de bunătate a pu
tută face să-le crescă jupâniloră 
kulturegyletiștî, ca și șoviniștiloră 
dela stăpânire, îndrăsnelă, ca se 
nu’i cjicemă pe adevăratulă nume, 
pănă a ni-se sui în capă și a ne 
face de rușine.

Căci decă nu ar fi fostă ei si
guri de „nemărginita" nostră bu
nătate, ore ar fi îndrăsnită ei a se 
vîrî cu uneltirile loră kulturegyle- 
tiste pănă în casele nostre, profa- 
nându-ne pragulă sfântă și curată 
ală familiei românescl, cum s’a 
întâmplată și prin Bihoră?

Ce caută grădinile ungurescl 
de copii în comune românescl și 
săsesc!, unde Românii și Sașii nu 
numai își au șcblele loră națio
nale, der cești din urmă au și 
grădini de copii ? Se lățescă limba 
maghiară și spiritulu maghiară?

Să ne slăbescă Kulturegyletiștii 
cu ele. Românulă n’are nevoiă 
de spirită ungurescă și n’are ne
voiă nici de limba ungurescă, cu 
care în cele mai multe ținuturi 
pote muri de fonie în țeră la elă. 
Decă e vorba să învețe o limbă 
streină, atunci se învețe o limbă 
cu care să potă cutriera lumea 
întregă și care să-i folosescă în 
tdte privințele și în tote întreprin- 
derite lui. înșiși Ungurii simtă 
nevoia de a învăța o limbă streină, 
care se le potă ajuta și să-i scotă 
din necazurile, din care limba un
gurescă nu i-ar scote câtă e lumea. 
Dovadă e porunca ce a dat’o mi- 
nistrulu ungurescă de instrucțiune, 
ca tinerimea ungurescă să se pună 
în ruptulă capului și se învețe 
nemțesce.

E forte legitimă indignarea co
respondentului foiei săsescl — care 
impută Sasiloră că suntu prea 

buni — de atâta îndrăsnelă a 
Kulturegyletiștiloră, precum legi
timă trebue se fiă și indignarea 
ori-cărui Română, care și-ar vede 
călcându-i-se pragulă casei de sam
sarii reuniunei de maghiarisare.

Socotesce acestă reuniune a- 
tâtă de nemernici pe Nemaghiarii 
ardeleni români și sasî, încâtă a- 
ceștia să-și voescă copiiloră loru 
mortea națională? Suntu destui 
Jidovi, sporescă-se cu ei Kultur
egyletiștii, der nouă se ne dea 
bună pace și să nu se ’ntin4ămai 
departe decâtă le ajunge lungulă 
nasului.

Croații și Ungurii.
Deputatulă ungură Lukacs a 

adresată ministrului pentru Croația 
următorea interpelare:

Locuitorii de limbă ungurescă, cari 
viețuescă în Croația, se plângă încă de 
multă asupra vitregei tractărl de care 
suntă împărtășiți mai alesă de cătră au
toritățile administrative, vătSmându-li-se 
adeseori fără cruțare libertatea personală 
și neurmărindu-se cu cuvenita stricteță 
crimele și delictele ce se comită contra 
personei și averei loră. In urma anti
patiei autoritățiloră, locuitorii de limbă 
ungurescă nu suntă cum se cuvine in- 
struițl la cumpărarea de moșii în rapor
turile neregulate de catastru; copiiloră 
de părinți ungi rl li-se închidă ușile sed- 
leloră poporale și înființarea de scole 
poporale ungurescl, precum și instruirea 
în limba ungurescă în comunele ungu
rescl se face imposibilă. De aceea întrebă 
pe on. d-nă ministru de Croația și Sla
vonia : are cunoscință despre tote aces
tea? Este în posițiune și are de gândă 
se pună capătă acestoră stări rele ?

Etă resultatele șovinismului un- 
gurescii, ori cu alte cuvinte: in- 
fluința culturei unguresc!. Le pla
ce șoviniștiloru? Proverbiulâ c|ice: 
Ceea ce ție nu’țl place, altuia nu’i 
face. Stăpânirea croată face cu 
Ungurii ce face stăpânirea ungu

rescă cu Nemaghiarii. E tristă 
lucru, der așa e.

Desbaterile asupra legii militare.
Niculau Perczel e pentru moțiunea 

lui Apponyi. Totă elă se plânge că, în 
1868 Ungurii au adusă jertfe mari pac
tului esploatându-se cedarea loră pentru 
a crea o astfeliu de organisare militară, 
în care e jignită armata ungurescă, ce 
formeză o parte întregitore a puterii 
armate. Numai atunci preînaltulă co- 
mandantă va ave o armată comună, în 
care se se potă deplină încrede, când 
la marșă voră fâlfăi cele două steaguri 
(adecă celă austriacă și celă nngnresr.fi) 
unulă lângă altulă, numai atunci se va 
întrece fiecare soldată ală puterii mili
tare comune a dovedi credință cătră 
patriă și cătră monarchă, precum și vi
tejia. Proiectulă îlă respinge, fiindcă 
e contra constituțiunii.

Geza Iosippovich e pentru proiectă, 
care dă armatei caracterulă unei armate 
poporale. Plusulă cheltueliloră ce re- 
sultă din noua lege e forte mică. § 14 
nu e contra constituțiunii, pentru-că pe 
când în § 11 ală legii din 1868 se 
dice, că efectivulă de răsboiu are a se 
stabili din cjece în dece ani, așa se dice 
în § 14 că contingentulă recruțiloră are 
a se stabili în fiecare ană cu 103,100 
omeni. Elă e mulțămită cu disposițiile 
privitore la voluntari și la limbă. De 
germanisare nu’i e temă, dovadă suntă 
granițele militare, care au stată 300 de 
ani sub dominațiunea militară germană 
și nu s’au mai germanisată.

Alexiu Gyory e contra proiectului. 
„Decă e vorba, ca patria nostră — cjice 
elă — să șl potă desfășura totă puterea 
sa atâtă pe teremulă spirituală, câtă și 
pe celă materială, trebue să nisuimă a’i 
procura condițiunile ființei sale de stată 
și ale liberei desvoltări a naționalității 
sale. Prin proiectă însă nu se permite 
în armata tinerimei nostre a’șl dobendi 
cultura ungurescă și ca modelă de gloriă 
nu li-se aducă înainte eroii națiunei nos- 
tre, ci alții". Elă e pentru armată in
dependentă maghiară.

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

fl)

Petreceri de pe Câmpia.*)
—Traducere.—

I. Crainlu Rusaliiloră

In <fiua de Rusalii se adună la casa 
sfatului bătrânii din sată, colea după 
eșirea din biserică, și pună la cale 
trebile pentru alegerea craiului Rusa- 
liiloru.

Bireulă, notarulă și jurații, toți în 
haine de sărbătore, întră în casă cu ună 
ulcioră mare yerde, în care este ceva și 
cu care facă ceva, — ce, aceea e treba 
loră.

Pe atunci în curte cete de feciori, 
toți în spatele cailoră, pocnescă din bi- 
ciurl și se mușcă unii pe alții cu glume. 
Fiecare portă cămașă și ismene albe de 
gulgiu, — der nici nu e flăcău celă-ce nu 

are ună buchetă de flori la ureche și 
cârpa împestrițată trasă cu colțulă prin 
chiotorea sucmanului.

Când apoi domnii din lănntru au 
deșertată totă tinta din călimarulă acela 
mare verde, — birăulă celă mică se arată 
în târnațl cu ună steagă roșă de mă- 
tasă în mână, și la sămnulu dată de 
dumnealui, lăutarii, așe4ațl sub coperișă, 
începu câți inși în atâtea laturi, a trage 
cea mai frumosă dicală, de dragulă că
reia pe câțiva cai îi prinde guturaiulă 
și neastempărulu. Feciorii își apasă 
pălăriile pe capă, încordă frenele și dau 
rotă cu caii, căci adl e diua, în care se 
va alege „cmc e fiâcăulH satului11

— „începeți!11— poruncescă țigani- 
loră. Celă cu clarinetulă își îndreptă 
instrumentulă la urechea birăului-mică, 
ca să’lă încredințeze, că elă nu dorme, 
er ciocanulă și ileuța din urechea aceluia 
se mai sfărîmă lovindu-se de olaltă.

La sunetulă musicei poporulă dă 
năvală pe ulițl, care pe josă, care în 
cară și grăbescă spre șesulă din capă- 
tulă satului, unde apoi se îmbultjescu 
care de care se fiă mai aprope ca să 
potă vede mai bine; er băețandrii acă- 

țațl prin pomi, caută1 cu neastempără în 
calea veseliei ce se apropie, și de acolo 
strigă celoră de josă, câtă le ia gura: 
„etă vină! etă vină!“ căci veselia e 
aprope.

Bireulă-mică e călare în frunte, și 
așa mai înverte la steagulă acela roșu, 
câtă par’c’ar vre să’țl scoță ochii cu 
elă. După Dumnealui ună cară lungă 
câtă postulă Rusaliiloră, încărcată dragă 
numai de țigani, — dintre cari primașulă 
așa-’țl sfertică aerulă cu arcușulă, câtă 
par’că și elă ar scote ochii cuiva, — 
trimbitașulă își aude de cele sfinte dela 
cocișă, pentru-că îi suflă așa de păgână 
în ureche, — în fundulă carului, brugău- 
șulă face ochi dulci fecioriloră de misa- 
rșșă, să nu cumva să sloboză junculă 
acela grasă ce-’lă aducă după cară, ci 
să-i facă și lui câtă de câtă parte.

Și, fiind-că la petrecere trebue se 
mai și sferticl câte ceva cu gura, voru 
frige junculă, — dreptă aceea în carulă 
ală doilea ducă o ulcuță așa de vre-o 
dece ferii, precum si câte-va pituțe albe 
moi, din cari să guste feciorii osteniți 
mai târdiu, er ca pomana să fiă deplină, 
nu lipsesce nici butoiașulă celă de vre-o 

dece acae, din care se va deșerta în 
ulciorele cele frumose, nouă, anume lu
ate pentru diua de adi.

înapoia carăloră înainteză călăreții 
patru câte patru în rendă, fiecare cu nă
dejde și încredere în sine; ei lucie co
mele cailoră loră și îi înpintenă ca să 
sară unde vădă fetegfrumose în ferestri.

Șirulă îlă închee fruntașii satului, 
trași de doi armăsari năsîlnicl în că
ruța cu ftderă a notarului, — aici șede 
între alții și domnu Părinte.

Ajunși în câmpă birăulă-mică își 
alergă paripulă pănă la movila ce se 
vede de o lăture, apoi îsl împlântă în 
verfulă aceleia steagulă roșă, —' pănă 
cândă ceilalți călăreți se aședă frumosă 
în rendă.

Birăulă-mare începe de vreme a-i 
cinsti dracului decumva voră pica de 
pe cai, ori se voră împedeca unii pe 
alții, ori voră face de rușine sătulă lă- 
sândă să ajungă ună străină craiu aid 
Rusaliiloră.

Se dă apoi semnă căuaciului, care 
fiind-că fusese cătană și încă domnă 
mare, mare! se pricepe la descărcarea

nngnresr.fi
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Adam Horvath vorbesc© pentru mo
țiunea lui Ugronă. Când ministru-pre- 
ședinte Tisza era în oposițiune, și elă 
cerea armată ungurescă de sine stătătore. 
Independenții certl și adl acestă armată 
și artileria pentru honvedi, și voră cere 
pănă ce se va face.

Nicolau Kun <|ice, că națiunea un
gurescă niciodată să nu ’nceteze a cere 
armată ungurescă independentă. De aceea 
voteză pentru moțiunea lui Ugron.

Enteric Jtladarasz dice, că parlamen- 
tulă ungurescă numai de aceea esistă, 
ca să dică Amin la totă ce hotăresce 
parlamentulă austriacă asupra Unguriloră 
și fără de ei. Președintele îlă admoniază 
pentru acestă espectorare). Elă vrea poli
tică ungurescă; „națiunea11, școla, bise
rica, fiecare instituțiune, și în sensulă 
moțiunei lui Ugron și armata, se fiă un
gurescă.

Anton Dabay respinge proiectulă, 
pentru că țîntesce nimicirea constitu- 
țiunii și constrînge tinerimea ungurescă 
să se consacre a servi întereseloră Aus
triei. Prin proiectă tinerimea ungurescă 
se cresce ca tinerime germană-austriacă. 
Serviciulă ca voluntară pe ună ană nu 
e favoră, ci sarcină grea pentru tinerime, 
care e împedecată în chemarea ei. Vor- 
bitorulu critică ordinațiunea ministrului 
culteloră în privința instrucțiunei limbei 
germane în școlele medii, deorece prin 
acesta se îngreuiază forte ajungerea țe
lului Kulturegyletului. Voteză pentru 
moțiunea lui Ugron.

Em. Jvanka doresce armată ungu
rescă ; acesta se pote dobândi pășindă 
înainte din treptă în treptă și cruțândă 
ceea ce esistă. Limba ungurescă face 
așa progresse în armată, încâtă în 10 
ani ună mare numără de oficerl superiori 
în armată voră sci vorbi pefectă ungu- 
resce.

Albert Szentkiralyi e pentru moțiu
nea lui Ugron. Guvernulă ține ca ne
cesară comunitatea armatei și în acesta 
limba germană de serviciu. Din acestă 
punctă de vedere nu mai e cu putință 
formarea armatei independente ungurescl. 
Când în stată suntă două limbi oficiale, 
una a statului civilă și cealaltă a statului 
militară, și cestă din urmă silesce pe 
membrii săi a învăța limba germană, er 
în privința limbei civile, cum e d. e. la 
judecătorii unde suntă tălmaci, se ur- 
meză o praxă mai lată, atunci trebue 
în cele din urmă să fiă strîmtorată limba 
statului ungurescă de limba militară. 
Limba oficială a armatei ungurescl nu 
pote fi alta decâtă cea ungurescă. Na
țiunea ungurescă pdte cu dreptă pretinde 
acesta precum și limba de comandă un
gurescă, încă în acestă proiectă. Cu 
acesta s’ar mulțămi deocamdată, ușu- 
rându-se astfelă trecerea la armata in
dependentă ungurescă.

SCERILE UILEI.*
Casina română din locii. Duminecă 

în 15 Ianuarie după amedl la 3 <5re se 
va ține adunarea generală ordinară a 
„Casinei române" din locă.

* ♦ *
Rescularea Ciangăiloni. Cetimă în 

„Aradi Kozlony", că MercurI în săptă
mâna trecută în Gizelafalva (o comună 
necunoscută în geografiile de pănă aci) 
a eruptă o revoluțiă care, decă nu în- 
trevenea gendarmeria la timpă, avea sfâr
șită tragică. Causa rescUlării a fostă 
incassarea tacseloră coloniali, ce a re
voltată într'o măsură așa de mare pe 
bieții Ciangăi, încâtă judele comunală 
Szuts Mârton, care a fostă însărcinată 
cu încassarea acestoră taxe, numai prin 
fugă a scăpată de mortea sigură.

* * *
Pentru incvartiratorii de ostași. Mi- 

nistrulă ungurescă de honvedi a dată 
o ordinațiune, prin care stabilesce pen
tru anulă 1889 taxa ce este a se solvi 
în prețulă celoră 28 decagrame (280 
grame) carne de vită, ce proprietarii de 
cuartire au a le da ostașiloră din armata 
comună și honvecjiloră, încependă dela 
sergentă în josu, pe timpulă când aceștia 
voră fi încuartirațl la ei cu ocasiunea 
marșuriloră. In sensulă acestei ordina- 
țiuni taxa este stabilită astieliu: pentru 
părțile de dincolo de Dunăre 17’/2 cr, 
er pentru părțile de dincoce 18’ 2 cr. ; 
pentru părțile de dincolo de Tisa 16 cr., 
er pentru părțile de dincoce 15 cr.; 
pentru părțile de dincoce de muntele 
Craiului (Transilvania) 12 cr., pentru 
Croația și Slavonia 15 cr., pentru 
Budapesta 21'/., cr. ; pentru Pojunu 26
cr. , pentru Cașovia 21 cr., pentru Ti- 
mișora 19’/2 cr., pentru Clușiu 14 cr., 
pentru Sibiiu 15 cr., pentru Agramă 
21 cr. și în fine pentru Fiume 23‘/2 cr.

* * *
Escursiune in Orientâ. „Reuniunea 

pentru comerciu și industriă din Bra
șovă" va arangia la PascI o escursiune 
la: Belgradă, Nișă, Salonică, Sofia, A- 
drianopolă, Constantinopolă, Varna, Rus- 
ciucă, Giurgiu și Bucurescl. Scopulă 
este a cunosce după putință relațiunile 
locale orientale pentru industria arde- 
lenă și eventuală a încheia legături de 
comerciu. Deși scopulă este pură co
mercială, totuși potă lua parte și alte 
persone. Trenulă separată va pleca din 
Budapesta la 20 Aprilie. Petrecerea în 
Belgradă va fi de o di, în Sofia de '/2
di, în Constantinopolă de 5 dile. Reîn- 
turnarea se va face din Constantinopolă 
cu vaporulă Lloyd via Varna pănă la 
Giurgiu și de acolo via Bucurescl cu 
trenulă. Cei cari voră lua parte pri- 
mescă din Budapesta pănă în Constan
tinopolă întrega provisiune, spre care

scopu se va lua și ună vagonă pentru 
mâncare. Spesele de căletoriă din Buda
pesta la Belgradă, Nișă, Salonică, Sofia, 
Constantinopolă, Varna, Rusciucă, Bu
curescl pănă la Predeală: cl. I-iu 180 
fi.; cl. a Il-a 140 fi.; cl. a IU-a 120 fi. 
Celor ce iau parte la acestă călătoriă, con
formă biletului, se reduce prețulă pe li
niile ferate ungare cu 50°/0. Astfelă costă 
dusulă și întorsulă: Din Brașovă pănă 
erășl la Brașovă cl. I 202.90; cl. Il-a 
156.10; cl. a IH-a 131.50. Din Clușiu 
pănă erășl la Clușiu cl. I 202.90; cl. a 
Il-a 156.10; cl. a IlI-a 135.50. Din De- 
brețină pănă erășl la Debrețină cl. I 
205.60; cl. a n-a 152.90; cl.’ a IH-a 
132.80. Din Aradă pănă erășl la Aradă 
cl. I 202.50; cl. n-a 155.80: cl. a DI-a 
131.30. Aceste prețuri se potă plăti și 
în rate. Anunțările’ și banii se trimită 
la „Reuniunea de comerciu și industriă 
în Brașovă" pănă în 1 Aprilie a. c., 
unde se capătă și informațiunl mai amă- 
runțite. ** *

Aniversarea revoluțiunei polone. „Te- 
legrafulă română" din Bucurescl, cu data 
de MercurI 11 Ianuarie, scrie: „Socie
tatea polonă „Pomocy Polakon i skarbu 
Narodomoge w Bumunii" va sărbători 
adl aniversarea revoluțiunei naționale 
polone dela 1863. Cu acestă ocasiune 
adl la orele 8 dimineța se va oficia ună 
serviciu divină la catedrala Sf. Iosifă, 
er sera va ave locă o întrunire în lo- 
calulă societății din strada Lipscani, Ho- 
telă Mercură. Felicitările nostre valo- 
roșiloră representanțl ală marelui poporă 
polonă ; ne unimă din inimă cu martirii 
causei sfinte și dicemă: Să trăiască Po
lonia !“

Din comitatuld Făgărașului
(Urmare și fine.)

Trecă la Brană. In călătoria mea 
am vădută mai multe rele, decâtă bune. 
— Și, ca totuși să nu trecă în ochii lu- 
mei, ca și când tote le-așă vede rele, 
amintescă numai ună singură faptă. A- 
nume: poporală din comuna Poiana mă
rului (Almâsmezo) este cunoscută ca foști 
iobagi la biserica grecescă din Brașovă. 
Avendă comuna ună procesă urbarială 
pentru o sumă însemnată de preste 
4000 fi. v. a. cu numita biserică și câști- 
gându acestă procesă, biserica grecescă 
a solvită banii, însă comuna s’a pome
nită numai cu 3000 în locă de 4000. 
Cine și sub se titlu a reținută 1000 
florini ?

De obiceiu a fostă și este în acestă 
nefericită Comitată, ca nicăirl dără pe 
lume și mai alesă în părțile Branului, să 
se esmită dela Comitată spre eruarea 
fugariloră de milițiă ori vice-comitele 
în persănă, ori protonotarulă, care au 

dată ordină ca dela fiă-care părinte de-a 
fugariloră să se încaseze câte 1 fl. v. a. 
ca spese comisionali, cari spese se urcă 
preste suma de 100 fl. v. a. ceea ce se 
pote constata prin primării. Nu suntă 
acestea totă atâtea spese zădarnice, de 
drece lucrulă acesta se putea duce în 
deplinire prin pretorele și afară de aceea 
spre eruarea fugariloră suntă organisate 
comisiunl în fiă-care comună. încâtă 
s’au liquidată acele Particularie de călă
torie nu potă sci, dâră destulă că ună 
asemenea Conspectă spre incassare se 
pote afla la primarii comunali din Bran. 
— Ce este mai curiosă, că în tractulă 
Branului la pertractările de rămasă s’a 
esmisă asesorele Herszeny Bâlint dela 
Scaunulă orfanală din Făgărașă în sar
cina orfaniloră rămași. Domne mareȚl-e 
puterea!

Era să încheiu, dâr ml-au venită în 
minte încă două lucruri vrednice de amin
tită. Astătjl dela pretura Șercaia cu 
sutele se trămită mandate pentru încas
sarea baniloru de pe la anulă 1883 în- 
coce și mai cu semă pentru abateri: preva- 
ricațiunl de pădure, de câmpă etc. așa 
încâtă din o singură comună suntă de-a 
se incassa câte 3—4 mii florini. Și a- 
cestea suntă tote păcate vechi. A doua, 
asemenea acesteia este, că în fiă-care 
cercă ală comitatului se trămită comi
sari dela inspectorată pentru incassarea 
dării, cari mai multe luni umblă dintr’o 
comună în alta, trăgendă sdravene diur
ne. Nu s’ară pute regula lucrurile aces
tea prin amploiații comitatului, de ce 
trebă suntă aceia ?! Apoi să ne mai 
mirămă, că de ce sărăcesce poporală? 
Nicl-decum!

De astădată atâtă. Cu altă ocasiune 
mai multă. Acum am cernută cu sâta 
cea rară, și multe hospe, ca să nu cJLă 
tărîțe au trecută. Altădată voiu lua una 
mai desă.

Ună fiu ală Oltului.

Producțiunea corului vocala românii in nresera 
ile Sân-Văsin (anulU nou.) îu:

Biserica-albă, 8 Ianuarie 1889.
Nu o peană debilă ca a mea, ci o 

mână desteră abia ar fi în stare a des
crie splendorea și farmeculă acestei pe
treceri ; mă mângăe însă împrejurarea, 
că publicului română îi e din trecută 
cunoscută, câtă de succese suntă petre
cerile corului nostru; acestui prestigiu© 
de a se atribui, că mulțl Români din 
locuri îndepărtate, ca Cubin, Alibunar, 
Ciacova, Kichinda, Straja, VoivodințI, 
Verșeță etc. etc. au onorată cupresența 
loră și au adusă tribută de recunoscință 
Româniloră de aici, cari suntă ună mică 
oază față de Germani și Șerbi.

Românii noștri nu au cruțată nici 
osteneală, nici jertfe materiale, pentru de 
a satisface și celoră mai esagerate pre- 
tensiunl.

Musica militară, vestmintele făcute

de tunuri. Trei trescuri se îngropă pe 
jumătate în pămentă, er în gură li-se 
bată dopuri de lemnă. Copiiloră nu li’se 
ertă să se apropie de ele.

încă ună semnă, și domnulă celă 
mare, mare! (ținând ă în mână o nuia 
lungă, în verfă cu o pentuță de feră în
roșită, zgârmăe în ochiulă treascului, er 
prafulă luândă focă, plesnesce strașnică 
câtă muerile țipă și îșl astupă urechile, 
pe cându ceata de copii răslețl alergă 
să ajungă la dopulă de lemnă sburată 
din gura „tunului".

încă o pușcătură, a doua, după ea 
o treia, — și călăreții toți de-odată se 
îndreptă spre ținta de alergată. Pănă la 
o vreme nu se vede nimică de ei din 
pricina norului de prafă ce se ridică în 
urma loră; der ventulă dă prafulă în 
laturi și gonacii se potă vede curați.

Toți suntă amestecați, care mai’na- 
inte, care mai înapoi, pe unulă l’a isbită 
calulă la o parte : de acesta rîdă pu
ternică toți cei din jură; calulă unuia 
s’a oprită și dă rotă la mijlocă — der 
ceilalți gonescă, gonescă! Vre-o cinci 
șese s’au ales dintre toți; copitele cailor 
abia atingă pămăntulă, parcă sboră și | 

parcă aripele vestminteloră spulberate de 
vântă ară fi aripele cailoră și călărețiloră. 
Der etă cătră țînță numai doi s’au alesă 
mai nainte, ună cală sură și unulă negru.

„Surulă dobendesce! Negrulă do
bândesc©!“— dică icl-colea.

„Cine nu crede să dea rămasă pe-o 
ferie de vină!" Notarulu se prinde pe 
surulă, bireulă pe negrulă.

încă o săritură, încă o împintenare : 
dintre doi unulă a ajunsă mai iute la 
stegulă roșu, der numai cu ună capă 
de cală, — er acela a fostă surulti'.

Nu trebue încă sâ te bucuri așa de 
tare, domnule notară! Trei suntă lu
crurile bune: de două ori mai fugă!“

Călăreții întorcă de unde au plecat, 
se ușurecjă de nou în rendă și la a treia 
pocnitură de tească se începe noua 
gonă.

Voiniculă de pe negru zîmbesce în 
sine și lasă pe ortacă să-i fugă cu cinci 
sărituri înainte, apoi dă și elă semnă 
roibuluisău stringend u’lă între pinteni și 
în câteva clipite elă gonesce alături cu 
surulă.

Fugă de o formă pe doi cai buni 

doi călăreți și mai buni. Nici unulă nu 
se dă. Totă mulțimea strigă: nu te da 
surule! nu te lăsa 'negrule! care pentru 
care simția tragere de inimă.

In ăstă-rendă anegrul fostă mai iute la 
țintă cu ună capă de cală.

„încă o fugă, domnule notară, și 
s’a alesă. Acum plesnesce biciu! Cei? 
Par’că n’ai voie să mai rîcjl ?

Celă-ce acumă ese biruitoră va fi 
craiulu Busaliiloru.

A treia oră totă aoei doi călăreți 
alergă cari au alergată mai’nainte. Celă 
de pe negru nu’șl atinsese roibulă, biciu- 
cașulă lui îi sta încă acățată de ună 
bumbă, acum însă elă îșl rupe o nuelușă 
mlădie de salcă mortărâță, și când să 
plece îșl măsoră annăsarulă de două ori 
cu ea. ,

Turbată ca furtuna, turbată sforăe 
și saltă animalulă și din două sărituri 
lasă pe surulă bine departe înapoia sa, 
— er feciorulă biruitoră între răcnetele 
mulțimii aruncă peste umără ochii la 
contrarulă său rămasă departe, ca și 
cum l’ar întreba: „unde ml-ai rămasă 
slug’o ?“

Poporală bate în palme, — chiar și 

notarulă, măcar-că trebuia să pună josă 
feria de vină!

Er acum, pe pălăria biruitorului că- 
lăreță, cari de cari se grăbescă a așecja 
cununi împletite din flori și dinmițișăre 
de salcă jalnică, și astfelă împodobită, 
sera după cină, elă ca craiu alu Husaliiloru 
începe joculă.

Și ună ană întregă portă numele de 
„craiulă Rusaliiloră."

Der nici nu e acesta numai așa ună 
nume deșertă! îșl are și elă înțelesulă 
său, fiindă împreunată cu anumite drep
turi.

Craiulă rusaliiloră la tote ospețele, 
jocurile și petrecerile are dreptă să mergă 
și nechiămată.

In tote crâșmele pote bea pe contă
— la sfârșitul ă anului sătulă îi rade ră- 
vașulă, — de are, vite, cai, ori alt
ceva, i-le păzesc© totă sătulă de cinste.

Așa domnă mare e craiulă Rusalii
loră ună ană depl nă! După ună ană 
rămâne er ce a fosă înainte cu ună ană
— decumva negrulă nu va dovedi de nou 
pe surulă!
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anume pentru opereta comică și tablouri 
vii, cu ună cuvântă aranjarea au cos
tată peste 500 fl, der au și fostă tbte a- 
cestea ostenele prin recunoscința și 
mulțimea publicului celui mai alesă în 
in jdă demonstrativă remunerate.

Producțiunea avea să se începă la 
71/., ore seara, publiculă însă necontenită 
în așa mulțime venia, câtă abia a fostă 
posibilă începerea cu o sară mai tărdiu ; 
după mulțimea bileteloră de intrare, s’au 
îticassată peste 400 fi, și socotindă, că 
membrii ajutători și familia loră au avută 
intrare liberă, cu positivitate se pote 
afirma, că publicuiă a fostă în nu
mără de 600, ună numără, care nu se 
pote vede la nici o altă petrecere aici.

Ca să nu mă estindă prea departe, 
lasă să urmeze programa:

1 Musica militară a esecutată pie
sele musicale din programă escelentă și 
în deosebi melodiele românescl au pro
dusă multă entusiasmă și aplause fre
netice.

2) Princesa de Canibalia său „Ne
bunia și fotografia**,  o operetă comică 
în 2. acte de R. Genee traducerea de 
Corneliu Strîmbeiu.

Acestă operetă multă spargere de 
capă a dată, fiind de o parte grea și nu 
națională.

Vestmintele, decorațiunile prea fru- 
mose, îndată la aparința pre bină a pro
dusă o generală surprindere; cânteculă și 
armonia întregului a pusă verfulă. Cu 
toții eramă încântați și noi Românii au- 
dindă din tote părțile esprimarea mi- 
rărei și îndestulirei eramă sufletesce îm- 
bătațl.

Sugetulă operetei e: Princesa din 
Canibalia, domnișora Leopoldina Truxes, 
nepota advocatului Roșiu, o aparițiune 
feerică; prin frumseța ei înebunesce 7on/0 
din supuși, cari toți vină închiși în casa 
de nebuni, și Zaruchi, conducătorulă 
gardei presentând-se Majestății Sale 
Auvai, regeledin Canibalia; acesta îlu în
trebă: Cum stă barometrulă minții la 
poporulă nostru, ce o să fie din Cani
balia ? Nefericire mare, că D-dău ml-a 
dăruită o fată de care toți nebunescă 
când o vădă!u Zaruchi răspunde: „Ma- 
jestate 7o°/0 din supușii Maiestății Vostre 
au înebunită ; atât e de plină turnulă ne- 
buniloră,, câtă acum chiară de ați avea 
trebuință, nici pentru Majestatea Vostră 
nu mai este locă!** Vină Europenii, 
ună fotografă Albumini (Novacescu) și 
servitorulă lui (Rosiu) și prin Za
ruchi spună lui Auvai măestria loru. 
Anvai admiră acestă măestriă estraordi- 
nară și după-ce îi întrebă, că nu dore 
operațiunea de fotoțapiă și atrăgendu-i 
atențiunea se bage de semă, că elă a mai 
mâncată ună europenă, deră acela a 
fostă slabă și și acuma îi stă în sto- 
machă, lasă ca Zaruchi să se fotogra- 
feze și după-ce i-se spune, că trebuie să 
stee neclintit, ordoneză: StațI pe locă,nu 
clintiți, der nici fruntea nu clintiți, scru- 
mulă las’ fiă în nașă, căci altcum n’a 
succede fotografia.

Văcjendă Auvai, că fotografia lui 
Zaruchi a succesă, lasă a fi și elă fo- 
tografată și ordineză gardei naționale 
rugăciunea : „Fa-fu-Tiri-Fili-Lei, ’ Zeulă 
Canibaliei, Ve îndurați, ca să succedă, 
la pămentă Vă aruncați, căci altcum se 
îufuriază, capetele ne reteză.1*

Auvai se bucură forte, că fotogra
fia a succesă și doresce, ca și Pumfia să 
fiă fotografată, deră cu vălă, de orece 
altcum înebunesce și fotografulă; foto- 
grafulu însă îlă asigură, că elfi ca euro
peană a mai vădută asemene ființe, să 
nu aibă temă. Se aduce acuma Pumfia 
și gardei se ordoneză să-și închidă ochii. 
Ce să vedl! Albunimi încă înebunesce 
și ajunge în turnulă nebuniloră.

Auvai despareză, eră servitorulă lui 
Albunimii îi recomandă introducerea 
căsătoriei în Canibalia, căci de căsătoriă’țl 
trece nebunia. Căsetoria se introduce 
și Pumfia se cunună cu Albunimi pe 
lângă mare pompă.

învățătură: Căsetoresce-te, iți trece 
nebunia și te trezești.

Princesa cu Albunimi au avută și 
ună duetă în acestă operetă și cu a- 
cestă ocasiune s a dovedită, că D-șora 
Leopoldina Truxes a fostă și rămâne 
privighetorea Bisericei-albe, eră vocea 
dulce, sonoră și puternică a lui Albu
nimi (Novacescu) a arătată, că merită să 
fiă atâtă de căldurosă distinsă din partea 
publicului.

Boboroni, EșcutovicI, PanticI și Tren- 
ler încă cu multă desteritate șl-au îm
plinită rolulă și prin vocea loră plăcută 
și simpatică multă au contribuită la în
suflețirea generală.

Auvai (Dr. Godian) prin interpre
tarea comică după datinile nostre euro
pene, deră corăspun4ătore unui Cani

bală, asemenea a produsă viue rîsete și 
ilaritate.

HI. Tablouri vii: a) Prima întâl
nire a Măriei Stuart cu D. Riccio după 
desemnulă lui David Neal.

D. Riccio, artistă de violină, trou
badour și secretară papală, cere audiență 
la regina Maria Stuart și în palatulă dela 
Holyroodă în antișambră așteptă ; regina 
uită de elă și elă adorme ; când regina 
cu damele de curte și suita regală trece 
prin antișambră și’lă observă dormindă, 
în inima ei se încuibă amorulă. Soțulă 
reginei de gelosiă mai târdiu lasă pe D. 
Riccio, totă în loculă unde a adormită 
prin 50 de străpungeri sâ-lă omore.

Maria Stuart: Leopoldina Truxes, 
Riccio: Ionă M. Roșiu, dame dej curte : 
Domna Greiner, NedicI, Roșiu etc. etc.

bi Undine și Huldbrand în pădure, 
a’lă treilea tablou din legendele Un
dine.

Persone: Leopoldina Truxes ca Un
dine, Huldebrand: Boboroni. Ca nimphe: 
D-șiora Maria Steinwasser, Ludmilla 
Pise, Maria Paleu și Aurora Linba.

Abstragendă dela personele, care au 
avută rolulă principală și notândă, că 
tote participantele suntă alese și for- 
meză mărgăritarele,perlele, orașului nos
tru, nu potă a retăce figura deosebită 
frumosă a domnișorei Aurora Linba ca 
nimphă; părulă ei de o raritate în mă
rime, lăsată în valuri, așa dicândă undu
ia pe pământă și publicuiă uimită de 
acestă figură fenomenală sta încremenită 
și abia a putută esclama ună A, a, a 
a, Ah!!

Drăgălașa—Liebling—domnișoră a 
tuturora, Maria Steinwasser, apoi Maria 
Paleu, Ludmilla Pise, ca nimphe, erau 
asemenea demne rivale.

c) „Fata morgană**  după desemnulă 
lui S. H. Mosenthal.

Fata morgană: Dbmna Gremer, 
nimphe: domnele Roșiu, NedicI, domni
șorele: Maria Steinwasser, Leopoldina 
Truxes, Ludmilla Pise, Maria Paleu, Au
rora Linba, Atnagea, Schumichen, tote, 
afară de domna Greiner, în costumă de 
„Ballet1*.

Istoria acestui tablou e:
Fata morgană, cea mai frumosă 

dintre tote nimphele, vâdendă pe Abdal
lah, unu nobilă arabă, care în aștepta
rea miresei sale frumdse Saida a fostă 
omorîtă, se aprinde de foculă amorului, 
se nască și în ea sîmțeminte profane și 
își ia râmasă bună dela colege, ca să 
caute amarulă și fericirea omenescă.

Ună tablou mai fermecătoriu decâtă 
altulă și pe lângă iluminarea feerică de 
focă bengalică și magnesiu apărea înain
tea publicului în aieve lumea Zîneloră 
și ne perdeamă mințile cu toții.

Primele două tablouri s’au repetată 
de 2 ori, fiindcă regisorulă n’a voită mai 
de multe ori a ne repeta temendu-se să 
nu pățimă și noi ca audiții lui Auvai; 
pe lângă tote aceste i-a fostă imposibilă 
a mai resista dorinței unanime la tablo- 
ulă din urmă, care s’a repetată și a treia 
oră, eră noi cu toții amă fi voită să 
dureze pănă în veciă, capătă să nu
mai aibă.

Opiniunea publică o esprimă numai 
decă întoneză, că deși îmbătațl cu toții 
de atâta farmecă și voluptate, totuși s’a 
putută distinge și escela între tabloulă 
din urmă fiigura imposantă și plină de 
grații a domnișorei Maria Stnart, la ce 
m’au făcută chiar și diletantele atentă, 
pentru-ce der constateză acesta fără 
frică de a atrage disgrația celorlalte 
„Grații**.

Nu’i vorbă pre lângă totă cea mai în
cordată agerime a privirei nu puteai 
face deschilinire de frumseță, adeverulă 
e numai, că de atâta (farmecă și grație 
eramă cu toții sdruncinațl și parcă aș- 
teptamă, ca bareml pe ună momentă să 
ne trezimă și rsă espirămă liberă.

După tablouri au urmată apoi jo- 
culă încependu-se cu Hora, tradiționalulă 
jocă națională.

Quadrilulă l’au jucată preste una 
sută de părechî și petrecerea a durată 
pănă pre la 5 bre dimineța.

Nu potă a nu atinge aci, că am 
vătjută pe Domnișorele Popoviciu și 
Raduța în costumă națională atâtă de 
pitorescă, frumosă, câtă publicuiă nu 
putea îndestulă a-le admira și erau con
tinuu espuse privirei admirătore a publi
cului.

Acum așă veni la partea cea mai 
grea și trebue să ceră scusă, că nu în
șiră pe tote și pe toți, câți au fostă de 
față, der la ună publică atâtă de nu- 
mărosă, de nu te puteai învârti, — e 
imposibilă.

Atâta potă dice, că ce a fostă 
bună, frumosă și de frunte în orașă, 
totă a fostă representată, și anume cor- 
pulă oficeriloră dela Husari în plenă. 
Militari: Farkas colonelă, Zalay v. co

lonelă cu socia și 2 fete, Ebhardt v. co
lonelă eu dbmna, Govorcsin v. colonelă 
în pens, cu domnișorele Mina și Zoe, 
Dr. Gabel majoră cu socia, Najdek 
majoră, Dr. Thuma medică reg. cu so
cia, Dr. Debert med.; Căpitanii: Ionă 
cu socia și cumnata, Wenzel cu socia, 
MihailovicI, Munteană, Rauscher; loco- 
tenenții: Deutsch cu soția, RadulovicI 
dela Kikinda, Teusch, Târczay, Wanjek ; 
sublocotenenții: Bacila cu două surori, 
Toleredi, Artz. Pelican etc. etc.

Civili: Pâszt președintele tribuna- 
nalului cu soția; Assesorii: Kuchler cu 
soția, Popescu, Budai, conducătorii de 
curtea funduară cu soția; Advocații cu 
familia: Dr. Bottlik Dezso, Formanek, 
Szollosy; Profesorii gimnasiall: Still, 
Dr. Schelling, Huzsik toți cu familia. 
Pichler, Greiner advocațl cu familia, 
Dsida protonotariu și prefectă s.

Medicii parte cu familia : Dr. Ochs, 
Dr. Kozâry, Dr. Merkl, Dr. Feldmann, 
ved. Dr. Maruna, Deutsch bancheră cu 
fetele, Siegl proprietariu, Pâlffy proto- 
pretoră, Bandl protopretore t., Somogyi 
pretore, Albach comerciantă și directo- 
rulă bancei cu familia.

Turconia locotenentă în pensiune 
din Grebenață, Miulescu protopopă și 
soția din Ciacova, Spatariu advocată și 
soția din Versețu. familia Balanescu, Bo
boroni etc. etc.

Suprasolvirl; RadulovicI supralocot.: 
descendinte a familiei RadulovicI — 
Radu — cea mai de frunte familiă ro
mână de aici — cu 4 fl. 20 cr. Spatariu 
3 fl. 40, Dr. G. Ilea advocată 5 fl. Miu
lescu 3 fl. 30, Ignație Popoviciu 50 cr.

Și cu acesta ml-așă fi finită dato- 
rința mea de corespondentă, decă ună 
incidență neplăcută provocată de con
frații noștri sârbi fără de nici ună mo
tivă, decâtă numai din fanatismă și ură 
națională, nu m’ară constringe a reflecta 
puțină la acestă causă,

Românii de aici înainte de câțiva 
ani într’o adunare comună au întrebată 
pe Șerbi și respectuosă le-au spusă, că 
bre n’ar fi ei înțeleși, ca anulă nou în- 
tr’ună ană noi, în altulă ei sâ-lă serbeze. 
La acesta ei au răspunsă, că ne cedeză 
nouă odată pentru totdeauna petrecerea 
de anulă nou, eră ei voră da petreceri 
a doua di după Crăciunu și la Stul Sava. 
Cum s’a vorbită așa s’a și întâmplată. 
In anulă acesta însă ei prin teatraliștii 
sârbi, cari au fostă aici, au ținută în 
ună locală neîndemânatică asemenea pre
săra anului nou.

Credeu ei, că pe noi ne voră ruina, 
der s’au înșelată forte; noi amă avută 
publicuiă celă mai frumosă și într’ună 
numără câtă se pote de mare.

Venitulă încă a fostă, câtă la nici 
o altă petrecere, și decă totuși este de- 
ficită, provine de acolo, că producțiunea 
a fostă de luxă și venită curată se pote 
avea numai la representarea a doua a 
producțiunei, care sperămă, că va urma 
câtă de curândă.

Facă confrații șerbi ce voră voi, 
noi totă Români vomă fi și zădarnică 
le va fi truda de a ne contopi. Nu ei, 
ci noi avemă aici viitoriu; adevără e, 
că provincia e română și numai în ju- 
rulă Bisericei-albe suntă sate serbescl 
și acestea parte mare din Românii ser- 
bisațl de pe timpulă graniței militare.

Românii și în aceste sate mare parte 
totă mai sciu românesce, eră muierile 
loră și acuma nu prea sciu sârbesce.

Școla și biserica serbescă însă acuma 
în timpulă mai nou totă mai face pro
grese și de aici vedeau în mine ună 
dușmană de morte și mă amenințau pen
tru că am avută curagiulă înainte de 
vre-o câțiva ani a da judelui comunală 
din Lescovița cărți să le împartă între 
școlari; comuna acesta 9 din 10 părți e 
română și inspectorulă școlară din in- 
demnulă propriu a ordonată, ca să se 
propună și românesce în școlă.

Avemă comuna Oresatz cu preotă 
și învățătoră română, unde numai o fa
miliă e sârbescă și totă stau sub eparchia 
serbescă.

Avemă comuna Deliblată aprope cu 
două mii suflete de Români, Pozsezsena 
română, Iassenova și multe altele sub 
Șerbi și din partea coloră comp tințl 
totă nimică nu se face. Perirea ta din 
tine Izraile! ba ca să fiu dreptă, potă 
dice, că pănă acuma, diecesa uostră are 
î<> genere slabă preoțime, onore escep- 
țiuniloră.

Ce e dreptă, avemă ună protopopă 
inteligentă, tânără, bine situată și mate
rială, pe care amă dori să-lă vedemă în 
frunte, durere însă, că nu desvoltă inte- 
resarea, energia și activitatea, care se 
pote aștepta dela elă.

Confrațiloră sârbi le dică: nu împe- 
decațl cursulă naturală, să trăimă, ca 
buni amici și frați, noi nu ceremă și nu 
luămă nimică din ală vostru și decă voi 

sunteți mai tari, nu a ne apăsa, ci a ne 
sprijini aveți datorința morală; multă 
timpă amă trăită laolaltă, aceeași cre
dință mărturisimă, să ne lăpădămă der 
de lăcomiă și șovinismă. Eră voi Ro- 
mâniloră să nu uitați, că causa nbstră e 
causă sfântă, națională și foculariulă Bi- 
serica-albă are să fie, acestă oetate să o 
ocupați voi!!! Eră la acesta provincia 
e chemată, de acolo așteptămă noi sal
varea — și și pănă atunci în curândă, 
în numără si mai mare să ne revedemă.

PădureanulO.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinu, 24 Ianuarie. Desbate- 
rea asupra proiectului de lege co
lonială se va face Sâmbătă. Can- 
celaruld Bismarck va lua parte la 
ea. Numirea lui Schelling ca mi
nistru de justiția e probabilă.

BucurescT, 24 Ianuarie. In ca
mera deputațiloră s’a începută des- 
baterea asupra propunerei lui Bla- 
rembergu privitore la porturile 
france. Guvernulu este în contra 
propunerei.

Belgrad, 24 Ianuarie. In cer
curile partidului progresiștiloru 
domnesce mare iritațiune din ca
usa eșirei din partidă a lui Mija- 
tovici. Mulțl membri distinși ai 
partidului voră urma esemplului 
lui. E probabilă că Mijatovioi 
va întră în cabinetulă radicală.

Newyork, 24 Ianuarie. (Soirea 
lui „Herald**).  Intre Germania și 
America s’a stabilită o înțelegere 
definitivă cu privire la Samoa.

DIVERSE.
Presa în Rusia, piarulă musicală 

rusă, „Nuvelistulă", a intrată în ală cincl- 
cțecelea ană. Cea mai vechiă f oiă mu
sicală rusă e „Musikalnoe Uvesdenie**,  
care dureză de 1774. Presa rusă are 
câte-va organe de o vechime însemnată. 
Ast-felă „Petersburgskiya-Viedomosti* 1 
esistă de 160 de ani, „Moskovskiya Vie- 
domosti**  are 132 de ani, „Syne Otecestvi**  
75 ani și „Journal de St. Petersburg 
64 ani.

Corsuln la bursa de Viena
din 23 Ianuarie st. n. 1888.

Cursul» pieței Brașovu
din 22 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.23 Vând. 9.24
Argintă românescă - n 9.10 N 9.15
Napoleon-d’orI- - - n 9.51 R 9.53
Lire turcescl - - - n 10.80 r 10.88
Imperiali - - - - R 9.80 n 9.88
Galbini n 5.60 r 5.69
Scris, fonc. nAlbina“6°/o n 101— R ——

„ „ n n 98— n 98.50
Ruble rusesc! - - - n 127— „ 128—
Discontulă - - - - 6>/a--8% pe ană.

Renta de aură 4°/0 ------ 101.35
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 93.70
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 98.80
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 116.—
Bonuri rurale ungare ----- 105.— 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Bonuri croato-slavone ----- 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.60
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 131.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - -- -- -- - 125.75 
Renta de hârtiă austriacă - - - . 82.60
Renta de argintă austriacă - - - - 83 25
Renta de aură austriacă ----- 111.20 
Losuri din 1860 ------- 141.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 887.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 313 10 
Acțiunile băncei de credită austr. - 312.80 
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.54
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.05
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.60

Editoră și Redactoră responsabilă:
Or. Aurel Mureșianu.
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Ca/’td cnczații cctitczi!
„Gazeta Transilvaniei" Intră in anulfi ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecțl de simpatia și de încredere ce le-a primită acestu organă de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinclițecea a esistenței sale suntu cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulu nostru n'a pregetată de a aduce, mai alesă în cei cțece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră sei.

Astfelu (lela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei a începută se apară de trei ori pe septemână totă cu prețulu de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare in fie-care (]i, erășl cu același preță, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încbce amii făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cțiarului câtă și în 
întocmirea sa esteribră, pentru care scopă amă isbutită ca cțiarulă se-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astăcji dela ună <4i-arii, mai alesă când elă estâ chiămată a servă causei unui poporu atâtă de multă 
prigonită de sbrte. Prin urmare nu putemă c|ice că amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăzi când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea Ziaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română: 
se cere dela noi s6 ne încordămă puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă noue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se iacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimu să facemu și cu începerea anului viitoru mai multe esențiale ameliorări în cțiavulă nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă acji la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma pote nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unit, numeru însemnată, de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la făia nbstră, așa ca materialulă ce’lu va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe teremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă seină și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună (țiară cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tdte păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amu decisu Ca dela anulu I10U 1889 îna
inte s6 mărimii în inodu destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă, și s6 le întocmimiî și se le 
redactămu astfelu, ca se intereseze pe ori și ce cetitorii și se se potă abona și separații.

Deschidemă der abonamentă Ia „Gazeta Transilvaniei, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă diarulă, deschidemă abonamentă separată la numerele eu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei, cari voră costa pe anu numai 2 fl. V. a.

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe cătu le va sta în putință în cerculu domniiloră lorii pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei precum și pentru răspândirea în poporu a numereloru cu data de Duminecă, ce se potu abona și separată.

Redactiunea. n
-- ---------------------------- -----

ABONAMENTE

luni

pe
Ti

3?

pe
Ti

Ti

pe 
pe 
pe

pe 
pe 
pe

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

trei
șese 
ună

franci
n

Ti

anu 
șese luni 
trei luni

2 fl.
1 fl.
50 cr.

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

10
20
40

„GAZETA TRANSILVANIEI-
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni 
ană

Pentru România și străinătate:
trei luni
șese luni
ună ană

Abonamente la numerele cu data

ană
șese
trei luni ................................................

Pentru România și străinătate:
8 franci
4 „
2 > 

Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin 
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei4.

A vist i-lorii abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Totodată lacemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Ad. 9924—1888. 2.3—2
tkv. szâmhoz.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. tdrvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Țataru Gyorgy es Resnovân Gyorgy volkănyi lakos vegrehajtatonak Skiopu 
Avram alias Sânta vegrehajtâst szenvedo elleni 106 frt. 89 kr., 73 frt. 14 kr. 
tokekdveteles es jar. irânti vegrehajtâsi ugyeben a brassoi kir. tdrvenyszek te- 
ruleten levo, Ujfalu kozseg hatârân fekvo az ujfalusi 771 sz. tkben A-f-a foglalt 
445/2 es 2689 hr. sz. vagy az ujfalusi 129 sz. tkben A-|-a foglalt 390, 391, 
1591 hr. sz. fekvdkre es pedig a 445/2 hr. sz. 160 frt. a 2689 hr. sz. fekvore 
6 frt. 50 kr., a 390 es 391 hr. sz. fekvore 160 frt. es 1591 hr. sz. fekv re az 
ârverest 2 frt. 50 krban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es 
hogy a fennti ingatlanok az 1889 evi Februar ho 4-ik napjăn delelott 9 orakor 
Ujfalu kozseg irodâjâban megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kiki
âltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10n/0-ât 
keszpenzben , vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsagugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijeldlt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni. 

Brassd, 1888 evi November ho 21-en.
A kir. tdrvenyszek mint telekkonyvi hatosâg.

Nru 29—1889

PUBLICAȚIUNE
Comuna orășenescă Brașovă (în Tran

silvania) intenționezi, ca pe basa pla
nului economică forestierală, ce are de 
a se aproba definitivii de cătră înaltulu 
regimu reg. ung., să vendă pentru pe- 
rioda pănă la an. 1895 seu 1905 pe cale 
de oferte și per trunchiu întregulă ma
terială anuală din a celoră patru cer
curi economice din revierulă orășenescă 
aflătoră pe teritoriulă orășenescă, și a- 
nume materialulă anuală: din pădurea 
Honterus, din pădurea orașului, din pă
durea stejerișului și din pădurea posto- 
varului, tdte laolaltă cu ună etat anuală 
de 22,835 ni3. Materialulă anuală se pote 
vinde său din tote cercurile economice 
laolaltă, seu pentru fiecare cercă separat.

Amintitulă etat anuală se împarte 
pe cele 4 cercuri economice în următo- 
rulă modă :
In cercult primii economicii cn 3040m3 lemne de fagii
fl n fl fl fl 1225m3 fl stejarii
fl fl fl 3530m3 n ăradn
fl a II fl fl 1300m3 n fagii
a a n fl fl 3170m3 a Dradn
a a m n fl 1670m3 n fagi
71 a fl fl fl 1340m3 fl stejari
v fl fl fl n 300m3 » Dradn
A a IV fl fl 950m3 » fagn
fl a fl fl fl 6310m3 a bradi

Amatorii de cumpărare au de a’șl 
așterne pănă în 6 Martie a. c. înainte 
de prândă 11 ore la oficiulă primarului 
orașului Brașovă ofertelo timbrate cu 50 
cr. și sigilate, conținendă subscrierea și 
adresa acurată, mai departe vadiulă și 
dechiarațiunea, cumcă le suntă cunoscute 
condițiunile de oferte și de contractă și 
că se supună loră necondiționată.

Aceste condițiunl contractuale și de 
oferte, din cari se pote vedea și mări
mea vadiului, se potă vedea în decur- 
sulă oreloră oficiose la oficiulă orășenescă 
forestierală și la cerere se potă și trimite.

Brașovă, 21 Ianuarie 1889. 

35M.1-! Mapstratnln orășenești

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potti cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


