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Budapeata: A. 7. Ooldbcrger, Eck
stein Berrat: tn Frankfurt: O. L. 
Daubc; In Hamburp: A. Sterner, 

Prețulâ inserțituulora: o seria 
garmond pe o ool^nă 6 or. și 
80 or. timbru pentru p publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Reclame pe pagina a IU-a o 

senă 10 or. v. a. său 80 bani.

nGftzota“ 680 în fi&-care4i 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fi., pe șăse luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 11. pe anu.

Pentru România și străinătate: 
Pe uni anii 40 franol, pe șăao 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se pronumără la tâto ofioielo 
poștale din întru și din afară 

J'și la dd. colectori.

Abonamentnlu pentru Brasovu]_ 
a administratiuno, piața mare, 
Tărgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe unu anu 10 11., pe șăse 
luni 5 fi., pe trei luni 211. 50 or. 
Cu duenlâ tn casă: Pe unu ană 
12 11., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 11. Ună esemplară 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atâtă abonamen
tele oătă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.
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Brașovfi; 22 Mai v.
Pare că tdte furiile iadului 9’ar 

fi deslănțuită asupra ndstră; toți 
necurații, toți demonii întunerecu- 
lui au eșitu din ale lorii văzdu
huri și s’au aruncată asupra nds- 
tră, ca se ne sfâșie și să ne înghiță.

De tote părțile plângeri, pe 
tâtă linia prigoniri. La Stbiiu co- 
mitetulă centrală e gonitu și trasu 
în cercetare; la SătmarQ haiducii 
ungurescl punu mâna pe preotul!! 
Lucaciu și-lu terescă în grea tem
niță ordinară; la Murești-Oșorheiu 
tribunalulă ungurescu osendesce 
la închisore și amendă pe unu bă
trână și neputincioșii preotu de-ai 
noștri dela sate: Tdte acestea nu
mai în decursă de câte-va cțile, vi 
tdte acestea sub cuventu de „ațî- 
țare44 în contra „sfintei44 națiuni un
guresc!.

Der la Pesta ?
La Pesta, în acestu cuibu alu 

vicleșugului și adăpostu alu tiră- 
niiloru, se dau cJDnice porunci asu- 
pritbre și se aducă legi fărădelege, 
pentru ca pe noi se ne jupbie de 
bunulii nostru celă mai scumpă, 
se ne răpescă limba, se ne stingă 
vieța națională și se ne înghițe 
de vii.

Dbmne, pănă când atâta amaru 
în paharul!! românescu.' Pănă când 
dușmanii noștri îșl voru batejocu 
de noi!

Protestat’amu, plânsu-ni-amă, 
arătatu-ni-amu nemulțumirea nos- 
tră în adunări naționale, bătut’amu 
\a ușile miniștrilor!!, teretu-ne-amu 
la treptele tronului: pretutindeni 
uși închise, pe totă loculă inimi 
împietrite!

Acum la cine se ne mai în- 
tbreemă și deJa cine se așteptămu 
mântuirea nostră, decă nu dela 
noi înși-ne și dela unirea puteri- 
loru între noi; dela hotărîrea n<5s- 
tră firmă și voința neclintită de a 
trăi ca Români.

Aici e noulQ proiectă de lege 

pentru regularea salariilor!! învă- 
țătoresci, prin care demonul!! ma- 
ghiarisărei îșl întinde cursele sale 
și asupra învățătorilor!! noștri, 
pentru ca se-i înșele și ademe- 
ndscă în sârviciulă seu. După ce 
acestu proiectă a fostă desbătutfe 
și primită ou mare însuflețire în 
dieta ungurescă, elu a fostă vo
tată cjllel0 acestea și din partea 
Camerei magnațiloră, unde afară 
de cei trei archierei ai bisericei 
române gr. or., nimenea n’a vo
tată contra lui. Mai remâne nu
mai întărirea din partea Maies
tății Sale și etă că proiectulă a 
devenită lege.

Acum cine ne va pute scuti 
pe noi de grelele lovituri, ce ni- 
s’au preparată în acestă lege, decă 
nu bărbăția și hotărîrea ndstră 
firmă, de-a respinge întotdeuna cu 
disprețu acei arginți ai lui Iuda, 
ce li-se voru oferi învețătonloră 
noștri prin fiitorea lege și în alu 
cărora preță ministrulu Csaky 
voesce se pună mâna pe șcdlele 
nbstre poporale!

P6te, că unii dintre învăță
torii noștri se nu fiă încă deplină 
pătrunși de marea primejdia, ce 
amenință esistența șcăleloră nds- 
tre românesc! prin noulă proiectă 
de lege privitoră la regularea sa- 
lariiloră învățătoresci; ba pdte se 
voru afla între ei și unii de aceia, 
cari în darulă oferită loră din 
partea stăpânirei ungurescl să vadă 
o îmbunătățire a sorții și să se 
bucure de ea. Acestoră slabi de 
ângeră și scurtă văcjetorl însă le 
eficemă, să-și aducă aminte, că 
darulă, ce ți-lu dă dușmanulă, 
nici-odată nu e miere, ci e fiere 
otrăvicibsă, din care celă ce gustă 
piere și se prăpădesce.

Dascălii poporului română voru 
sci deci, că nu dela dușmanii noș
tri au să și aștepte alinarea sufe- 
rințeloră loru nici într’ună casă. 
Ei voră rămână credincioși popo

rului și intereseloră năstre națio
nale și nu se voru lăsa ademe
niți de cursele contrariloră, căci 
scrisă este: „de v-ar ruga inimi- 
culă cu glasă mare, se nu ascul
tați, că șepte vicleșuguri suntă în 
sufletulă lui44.

Iubirea ndstră de neamă și le
găturile frăției dintre noi ne va 
oțeli puterile în luptă și nu vomă 
avă trebuință de-a ne îndrepta spe
ranțele spre idoli străini. Se nu 
descuragiămă deci în aceste cfile 
de grea încercare, ci să ne adu- 
cemă aminte, că „lupta întăresce 
pe celă slabă și primejdia măresce 
pe celă tare.44

Vorbirile archiereiloru ro
mâni gr. or.

rostite in ședința dela 29 Maiu n. c. a 
camerei magnațiloră din Budapesta.

In ședința dela 29 Maiu n. c. 
s’a desbătută în camera magna- 
țiloră din Budapesta proiectulă 
de lege pentru salarisarea înveță- 
toriloru. Cea mai mare parte din
tre prelații confesiuniloră au lip
sită cu totulă. Intre aceștia, cu 
durere trebue s’o spunemă, nu
mără și Episcopii români uniți, 
dintre cari astă-dată nici unulu 
n’a ostenită pănă la Budapesta. 
Lupta în contra amintitului pro
iectă de lege au susținut’o numai 
cei trei archierei ai bisericei ro
mâne gr. or. a căroru pășire ener
gică a produsă multă sânge rău 
în tabăra șoviniștiloră maghiari.

Reproducemă aci vorbirile ce- 
loră trei archierei români:

Vorbirea Metropolitului Mironu 
JZomanulil.

Esoeleuța Vostră, Domnule Preșe
dinte! Iluștri Magnați! Eu și după cele 
ce le diseră cu temeiu în vorbirile lorii 
premerse iluștri mei consoțl episoopl din 
acestă parte, ași avă să grăesoă forte 
multe la obieotulă de disensiune cu pri
vire ntâta la interesele patriei, oâtă și la 

oele ale biserioii și naționalității mele; 
dăr după oe din oausa sănătății forte de
bilitate nu mă potă apuca să țină ună 
discursă mai lungă, oare să se ocupe >n 
modă esaotfi ou tdte părțile speciale ale 
obiectului, din parte-mi sum necesitată 
a mă deolara relativă numai forte pe 
scurtă și numai în liniamente generale.

Ceră din oapulă locului grațiosa per
misiune a Escelenței Sale președintelui 
nostru, profunda stimata și de mine, ca 
să-i pota aminti, că fiindă a^l pentru 
biserioile indigene de Ritulă greoescă a 
doua 4* de Rosalii, din oousiderare la 
acăsta ara fi fosta după mine, preoum și 
după alții deasemenea interesați, fdrte ou 
scopă, ca ședința ilustrei oase a magna- 
țilora fiosată pe 4lua de a4>, să se fi 
pusa cu oâteva 4’1® seu mai înainte, său 
mai târdiu, ca să nu fiă siliți membri de 
ritula grecesoă ai casei magnațiloră și 
mai cu sămă prelații oonoernenți, a ab
senta de acasă într’o 4* de sărbătdre 
mare ca aoâsta, seu a rămână absenți 
dela ședința presents, care este de ună 
interesă mai de aprâpe pentru confe
siuni. Credo însă, că lipsa de considera- 
țiune în casulă acesta nu a fostă cu in- 
tențiune, și speră, că între împregiurărl 
normale oei din ritulă grecescă nu voră 
mai fi puși într’o neplăcută situațiune de 
silă, cum este oea de aoum.

Trecendă după premiterea acestora 
la obieotă, îmi iau voiă mai întâiu a ob
serva: că în proieotulă de lege pusă in 
discusiune, suntă cuprinse și astfelu de 
măsuri, cari deoă ținemă sămă la titlulă 
binesunătoră ce-lă portă elă, cadă afară 
din cadrele lui; pentru-oă aid nu e vorba 
numai de regularea salariiloră pentru în
vățători și învățătdre, oi suntă atrase în 
proiectulă de lege și alte măsuri, cari 
nu au looă aici, aoume instituirea învă- 
țătoriloră confesionali subvenționați din 
partea statului, precum și procedura dis
ciplinară, oare să se pună eventuală la 
cale în contra loră, ceea ce după mine 
este în contra reguleloră de codificare 
și în ooutra unui arangiamentă bună.

Eu ridioată preste ori ce preooupa- 
țiune frivolă, cuteză și afirmă : că sco-

FOELETONULU „GAZ TRANS. “

M i c i I ă.
Ună omă avea trei feciori, der era 

eșa de săracă de nici foculă în vatră 
nu i ardea, de săracă ce era. Deci 4’®® 
cătră cei trei feciori ai săi: Dragii tatii, 
pănă acuma amă trăită cum amă putută, 
der bine vedeți, că vremile s’au răită, 
bucatele s’au scumpită, er noi nu avemă 
nimicii decâtă câte o gură bună, care er 
totă râde să aibă oe; mergeți, dragii 
tatii, și vă băgați slugi, că altă modru 
de trăită nu avemă.

Vomă merge tată, dioă feciorii, și 
celă mai^mare să și gată de oale, er cei 
doi mai rămână o 4^ două, pănă și-oră 
însăma ceva merinde. Și celă mai mare 
B’a dusă cale de trei 4>1® Ș1 stăpână nu 
șl-a căpătată, der când fu în 4,ua a 
patra, treoeudă“pe lângă nisce omeni ce 
arau, îi întrăbă: bade, nu m’ațl soi îd- 
drepta undeva să mă bagă slugă?—„Să 
mergi — 4^oe uuQ om“ dela plugă — 
pănă-i trece delulă cela/și acolo în luncă 
este casa unui moșnegă, acela de bună 
semă te-a băgaw.

Și merge feoiorulă nostru și nime- 
resoe la casa moșnegului singură sin- 
guriță, într’o livade frumosă. Moșnegulă 
era în grădină. Deci merge ață la elă 
și i dă binețe: Bună diua, moșnegule! — 
Să trăesol cu bine; voinice, der ce vân
turi te portă pe aici?

— Am venită moșule, oă mi-au spusă 
nisce plugari, că ai avă lipsă de slugă, 
că și eu îmi oaută stăpână, oă uite sunt 
fecioră săraoă.

— In bună locă te-au îndreptată fătulă 
meu și în bună vreme ai nimerită, că 
uite, am lipsă de ună omă să ml gri- 
jesoă nisoe berbeol. Ddoă vrâi ră
mâi la mine — și de-i fi cu credință, nu 
ți-a părea rău, că m’ai slujită.

•— Bucurosă moșule.
Și din minuta aceea rămâne slugă 

la moșnegulă.
P’atuncI anulă era din trei 4’1®. 

Acum fiindă de cătră sără, dă moșnegulă 
feciorului de mâncare și-i arată să se 
oulce în șură, în fenă verde și mâle, ca 
mătasea. După oe se face diuă îi pune 
merinde și-i dă și o glajă golă 4ioendu-i: 
Deseră, când vei veni, să-mi aduci în 
glaja acăsta apă de unde voră bea ber

becii și în traistă ierbă de unde voră 
pasoe ei.

Și s’a dusă feoiorulă ou berbecii 
pănă la podulă de aramă. Aoolo l’a ou- 
prinsă ună somnă și a adormită și nu 
s’a tre4ită pănă colo la ojină, atunol 
șl-a aflată berbecii lângă elă, deci gân- 
dindă că ei de acolo au păsoută, și-a 
umplută de acolo traista de erbă și din 
o băltâcă glaja de apă și s’a dusă cu 
berbeoii acasă.

— Bună sera moșnâgule!
— Să fi sănătosă voinioe! Der aduci 

pășune și apă de unde s’au săturată 
berbeoii ?

— Aducă moșule. Și dete ârba din 
traistă și apa ou glaja moșnâgului. Moș- 
nâgulă le cuno8cu numai decâtă, deci 
îlă mai întreba odată: Erbă de asta au 
păscută și apă de asta au băută?

— De asta — moșule.
— Bine! atunci deoă-i așa, hai în 

lăuntru să-ți plătescă pe anulă întregă, 
cu tâte că ai mai ave de slugită două 
4ile.

Și întrară în casă și-i puse moșne
gulă pe mesă două blide, unulă plină 

de galbinl și altulă plină de minte și-i 
4ise: alegeți, voinice, ce voescl.

Și și-a alesă feoiorulă blidulă celă 
plină de galbinl și s’a dusă ou elă 
acasă.

Bucuria tătâne-său, când îlă vă4u 
sosită cu atâta hăramă de bană. Numai 
deoâtă îlă încarcă de laude și sfătuesce 
și pe feciorulă celă mijlociu să mergă 
să slugăBcă, dor de va nimeri și elă la 
ună stăpână așa de bună, ca frates’o 
celă mai mare.

Și merge feciorulă celă mijlooiu, și, 
după oum îi spune frates’o celă mare de 
oasă — nimeresce chiar la acelă moș
negă și — ce să mai întindemă vorbă? 
— pățesce tocmai ca frates’o celă mare, 
și merge și elă acasă ou ună blidă de 
galbinl.

Acum veni rendulă celui mai mioă 
din frați să mergă la slugită, ală lui Mi
cită} că cei doi frați 4iceau: nu l’omă 
ține noi ca pe ună trântoră din suddrea 
nostră. Plecă deci și Micilă în lume. Pe 
elă nioi nu l’au povățuită frații oei mai 
mari unde să mergă să dâe de moșne
gulă celă bună, der mergendă elu de 
ici pănă oolo totă oăutându-șl stăpână,


