
SMclta, AimiBlstiaUwM 
și Tipografia: ' 

ZriAȘOVU, plata mare, TSrQuIâ 
Inului* Nr. 30.

ZtrftorT nefranceits nu sopTwiMcS. 
XatwscripU nu te retrimită. 

Birourile de amcluri;
SrajovG, plata mare, TSrgulă 

Inului Nr. 30.
Inserate mai primeaofi In Vlena 
R. Hoșss. Haasenstein & Vogler (Otio 
Maas), H. Schalek, Alois Eerndel, Jf. 
Onto, X. Oppelik, J. Danneberg ; în 
Budapesta: A. F. Ooldberger, Xck- 
lina Bernat: tn Frankfurt: S. I,. 
Daube ; In Hamburg: A. Sterner.
Prețuli inserțituiiloru: o aeriâ 
normand pe o oolănă 6 cr. ți 
80 or. timbra pentru o publi- 
oare. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Reclame pa pagina a Hl-a o 

senă 10 or. v, a. s6u 30bani.

A H TT L V LVL

„Gazeta.*1 eae în ficaro 4i 
Abonamente pentru Austro-Uugaria. 
Pe un ană 12 fl.,pe șăse luni 

6 <!.. pe trei luni 3 11.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană. 
Centru România și străinătate?" 
Pe unii ană 40 franol, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii do Duminecă 8 frânei.

Se prenumără la tăte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colootori.

ADonamentulu pentru Brasovu: 
a administratiuno, piața mare, 
Tflrgulu Inului Nr. 30 etagiulu 
I.: pe unii anu 10 fl., pe ș6bo 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în caeii: Pe unii anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., po trei luni 
3 fl. Unii esemplară 5 or. v. a. 
s6u 15 bani. Atfttii abonamen
tele câtă și insertiunile suntâ 

a se plâti înainte.

Nr. 99. Brașovii, Joi, 6 (18) Mai 1893.

Din causa sfintei sărbători, <le mâne, 
diarulu nu va apără pănă Vinderi săra.

Brașovii, 5 Mai v.
In scrisorea sa ultimă Kossuth 

le. aduse aminte celorîi din stânga 
estremă, ca cea dintaiu datoria a 
lord este se elupte independența, 
țerii și că acestei datorii trebue 
s6 i se subordineze ori-ce altă 
considerația.

Animați de acestă îmbărbătare 
a marelui lord apostold „indepen
denții*4 au aflată de cuviință a 
resuscita din nou în dietă delicata 
„cestiune militară1*, care .mai alesu 
de astă tdmnă, de când cu aface
rea desvelirii monumentului hon- 
vecțiloru, a fostu produsu atâta 
amărăciune în susu și în josu și 
care se părea, ca în cele din urmă 
va fi totuși aplanată, în pace și 
în linisce.

Tdte mergeau bine, cea mai 
mare dificultate părea a fi delă- 
turată prin compromisulu, ce i-a 
succesu ministrului-președinte alu 
încheia cu căpeteniile partideloru 
oposițiunale relativii la serbarea 
inaugurării monumentului honve
zilor u(, fișată pentru Ziua de 21 
Main a. c., când etă că de-odată 
se iviră nouă complicațiuni.

Circulara comandantului de 
corpu principe Lobkowitz, prin 
care se interface participarea ofî- 
ceriloru din armata comună la 
serbare, a datii Kossuthiștiloru nou 
prilegiu de a se văeta, ca drep
turile „națiunei44 suntu călcate în 
piciore și de-a redica cele mai grave 
acusațiunl în contra „regimului 
umilirei,44 Deputatulu Greza Polonyi 
a adresatu în ședința de alaltă- 
erl a camerei deputațilorh o in- 
terpelațiă fulminantă ministrului- 
președinte și fatala „cestiune mi
litară44 ajunse erăși la ordinea 
Zilei.

Dămu mai josu unG resumatu 
ală vorbiriloru ținute în acestă șe
dință. Polonyi a vorbită cu-o mo- 

derațiune pănă acuma neobicinuită, 
și a desfășurată. în modă dibaciu, 
din punctulu de vedere alu parti-, 
dei estreme. interpelarea sa. Mi- 
nistrulă-președinte Wekerle a răs
punsă imediată și, deși a decla
rată, că n’a avută mai înainte cu-"1 
noscință de circulara comandan
tului armatei comune, a luat’o în 
apărare și a aprobat’o, lăudândă 
mai alesă tonulă, în care a fostă 
scrisă.

Și-a dată totă silința minis- 
trulă-președinte de a respinge ata- 
culă falangei dușmane oposițio- 
nale, der de astă dată a fostă pu
țină norocosă în dialectica sa. 
Elă fu mereu întreruptă de pe 
băncile oposiției, care a luată 
în batjocură declarațiile sale și 
erăși debutară estremii cu strigă
tele stereotipe de „Hoch!“

Fatalitatea a mai voită ca toc
mai după ce Wekerle se străduise 
a documenta, că circulara gene
ralului Lobkovitz nu se referă și 
la honveZî și că asupra acestora 
dispune numai și numai ministrulă 
'honveZiloră, se ridică deputatulă 
Polonyi și ceti, spre cea mai mare 
uimire a camerei, ordinulă cu data 
11 Maiu prin care ministrulă br 
Fejervary interZice oficeriloră din 
armata. hcnveZiloră de a lua parte 
în uniformă la desvălirea monu
mentului honveZiloră căZuți la 
1848/49.

„Același guvernă4*, esclamă 
Polonyi, „care s’a representată la 
inaugurarea monumentului lui Ra- 
detzky, opresce pe fii țării se ia 
parte la serbarea memoriei glo
riei honveZiloră!**.

„Rușine!4* „ticăloșia!44 strigară 
într’ună gDsu Kossuthiștii și stri- 
gătulă acesta va da nou nutre- 
mentă pasiuniloră și va ațîța 
din nou foculă loră.

Ministrulă-președinte Weckerle 
încheiă cu-o apostrofare caracte
ristică. Așa vă trebue, Z^se elu, 
dăcă n’ațl voită să se facă ser

barea după cum era plănuită, der 
avu curagiulu a declara, că elă 
nu va lua parte la serbare, pentru 
care declarare fu salutată cu stri
gări de „Hoch!“

O bună lecțiune li se dă a- 
cuma Unguriloru din partea con- 
ducerei armatei. Der circularele 
militare voră fi periculose, voru fi 
fatale pentru cabinetulă Wekerle. 
Acesta se vede și din graba, cu 
care contele Apponyi se decise a 
adresa și elă o interpelare urgentă 
ministrului Fejervary.

Românii din Treiscaune.
li.

Țâra Bersii, Maiu 1893.

Românii din Treiscaune suntă de 
religiunea greoo orientală și greoo-oato- 
lică. Cei dintâiu s'au conservată in iu- 
tregitatea lorii pănă astădl, pe snb mun
ții, cari despartft țâra nostră de Româ
nia. In centrul comitatului înââ au suferită 
mari pierderi ohiar dela începutulă aoes- 
tui seoolO, der cu deosebire dela anii 
1840 — 47 înedee.

In comunele : Cernatulă inf.i Oo- 
mullo, OzunO, Lisnău, Chichișă, Doboli 
inferior^, Sângeorgiu, Micoujfalu, Bic- 
sadfl, Aita mare, ChepețI, Ormenișă, 
Augustină eto., Românii în mare parte 
și-au perdută lijmba maternă. Pentru 
aoeea însă ei pănă astăfi se mărturi- 
sesoă de Româol, suntă încă mândri de 
acâsta și ascultă ou duioșia când audă 
limba duloe maternă dela confrați de ai 
loră, pe cari sortea nu i-a arunoată în 
neferioirea de a nu-șl vorbi limba ma
ternă.

Greoo-catolioii au fostă mai neno
rocoși. Românii greco catolici s’au nimi
cită aprope în întregii comitatulă, afară de 
comunele : Turia, Gelința, Poiana, Lis- 
neu și Ada sâoă.

Comuna Olfc-zem (via Sângeorgiu- 
Tușned) a fostă, ou 40—50 ani înainte, 
reședință protopopescă greco-oatolică. 
Astăcft nu mai esistă nici unu singurii gr. 
cat. După aceea reședința protopopescă 
s’a mutată la Gidcfslve, aprope de Sân- 

georgiu. Astăcfi nici aici nu mai e nici 
unii Română gr. cat. Preotulă, gârbovită 
de mulțimea aniloră, în anii treouțl mai 
trăia în aoâstă comună. Atunci spuse 
unui călâtoră, că se susține din munca 
mâniloră sale. Credincioșii săi au treoută 
parte la reformați, parte la unitari ș: 
oatoliel, er din biserica loră s’a făcută 
ună locașu publică, de nu chiar cârciumă.

Era ună timpă, înainte cu 10—20 
ani, când chiar și comunele românesc! 
din oeutrulă Treisoauneloră aveau șed- 
lele loră destulă de bine organisate, 
amăsurată timpului de-atunol. Sub pre
siunea vitregă a timpului însă și au pierdută 
școlile chiar și comune mari și puternice, cum, 
comuna Arpatacă, Elopatak (Vâlcele), Sân- 
georgiu, Ariușdă, Micovjfalău, Ozonă Aita- 
mare, Budila etc. astfel încâtă astăcfl școlă 
romănescă in centrală comitatului TreVcau- 
neloră numai în Doboli inferiorii mai este, 
care așezată în mijloculă oomuneloră, 
pe' uude s’au nimioită șcdlele, este es- 
pusă perseouțiuniloră pănă la estremă, 
și mare minune, deoă nu se va nimici 
și acesta, neavendă materială cu ce-șl asi
gura esistența ei contra lovituriloră pri
mite în fiă-care fi.

Ar mai fi o șodlă în Chichișă, der 
aedstă șcdlă se pote considera ca pier
duta, din causa negligenței conducătoriloră 
din comund.

In comunele oelelalțe, așeejate sub 
munți, peste totă suntă șoole romauescl 
oorâspuncjătore legiloră. Ba în comune 
oa Covasna, lntorsura-Buzâu, Brețcu și 
Poiana Sărată avemă șodle cu câte 2 și 
3 ppterl didactice forte bune.

Pe câtă se vede însă din raportulă 
inspectorului r. ungurescă de șcdle ală 
comitatului, făcută iu șediuța ultimă a 
comitatului administrativă, în fote co
munele, unde suntu șcdle românesc! 
confesionale gr. or., ministrulă culte- 
loru a decisă, ca încă în anulă acesta 
se se ridice scole unguresc! de statu, 
și anume în 20 comune dintr’odată.

Scopulă acestora soole de stată este 
cunoscută, anume paralisarea desvoltă- 
rei culturale a poporului româuesuă și 
complecta lui maghiarisare,

Viitorulă tuturoră scdieloră româ-

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

Noță Blegu.
— Schiță. —

Și nu l’ațl cunoscută pe Niță 
Blegu ?

Inohipuiți vă der ună omă, pe ca- 
re-lă ohiamă Niță și e și blegă. Nici 
când n’a creată natura pentru vre-o 
ființă ună nume mai onomatopoetioă ! Elă 
era de fire înaltă, câtă doi; avea spatele 
în forma semilunei, umeri strîmbl, față 
smedă, nașă de vulturO, spână, chelă și 
urdurosă, ou ună cuvântă: spaima copii- 
loră. Nu însă oa esteriorulă era interio- 
rulă lui, căci sub acelă rocă venătă, cu 
două petece verdl în cote, păstra elă în 
peptă o inimă bună și milosă, o fire no
bilă și răbdătdre.

♦
* *

încă din primari, când intră Blegu 
ca argată la moșia tatii — eramă de 
optă ani atunoia — aveam cătră elu o 
simpatiă împreunată cu frică. Căutam 
să-la privescă, însă numai din depărtare, 
și cu oâtă mâ uitam mai multă la elă, 

cu atâta mi-se părâ că omu-i mai bună. 
Când mă cp™ a?a sfiosă într’ună colță, 
uitându-mâ la elă, îmi (fise:

„Nu-țl fiă frioă, dragă, de mine, 
că deși sunt urîtă, am ună sufletă 
bunt!“

Eu, se înțelege, o tulii la fugă, der 
îndată ce-șl întorse privirile dela mine, 
mâ furișai pe ascunsă lângă elă și îi 
atinsei haina înoetă cu degetulă, apoi 
ne mai așteptândă urmările, băgai dege
tulă în gură și-mi continuai fuga.

A doua efi — era chiar oând îmi 
mâneam untulă meu, de ojină, — întrâ 
Niță în odaiă aducendă o scrisore tatii. 
Pănă ce tata cetea epistola, Blegu se 
uita totă la mine. Atâtă îi erau de bine- 
voitdre privirile, încâtă mâ apropiai de 
elă atrasă ca de ună magnetă și voindă 
sâ facă o glumă, lipii palma mea de ro- 
culă lui vânătă, lăsândă pe elă urma a 
douS degete albe. Apoi, ca sâ începă ou 
elă vorba, îlu întrebai:

n0um te ohiamăP-4
— „Niță; der pe dumniata?!“
„Sextilă**.
Atunci elă îmi duse mâna la gură, 

mi o săruta’ și adăugă; „Să trăescl la 
mulțl anl!u

De atunci ne împrietinirămă.
*

JÎC *

Odaia lui Niță era forte amioabilă. 
Prin două ferestruici ee răsfățau vara 
radele sorelui; er cuptorulă de pămentă 
te încălzea erna. Lâugă patulă lui de 
lemnă se afla masa, pe oare stetea pu
rurea desohisă o carte de povești la pa
gina 67, unde spunea despre lupta lui 
Prîslea eu smeii.

In aoâstă odăiță, pe genunohii lui 
Blegu, petreceam eu sările lungi de 
ernă.

După oe-șl isprăvia luorurile (filei, se 
retrăgea în odăița lui și ședea dusă pe 
gânduri pe soăunașulă său ou trei pi- 
cidre, în fața vetrei, privindă visătoră în 
jărateoă.

Așa l’am găsită în prima seră, când 
am intrată la elă. Ilă întrebai, de soie 
povești, elă îmi fis®: da! mă luă în
brațe și-mi spuse povestea dela pa
gina 67,

De atunci tdte sările eramă îm
preună.

Cum veniam, mă așeejam în p6- 
lăi; elă rîcăia jarulă, îșl încheia ună 
nasture, îșl diregea vocea și înoepea po
vestea cu: „A fostă odată...** și o con
tinua fără întrerupere ou vocea lui slabă 
și fără nuanțări, pănă la fine. Er eu mă 
uitamă oând în ochii lui spălăciți și des- 
oonturațl, în oarl vedeam oglindată o 
lume întregă de efine, când înjărateoulă 
roșu, care-mi presenta ună abisă imensă 
de draci și bălaurl. Oând eroulă poveștii 
era în perioolă, mă atârnam strînsă de 
gâtulă lui Blegu, oăutândă par’oă ajutoră 
lângă elă; âr când luorurile se petreoeau 
după voia mea, atunol surideam mul
țumită și mângâiam cu bueuriă dege
tulă ală șeselea dela mâna lui stângă. 
Când isprăvea povestea, gura mea era 
uscată, și ca și deșteptată dintr’ună visă 
frumosă, îi apucam violentă mâna și 
îlă rugam: „Inoă una, Niță, încă una, 
ce frumosă le sci spune!“ Elă atuncea 
rîoăia în jară, îșl îmbumba ală doilea 
nasture dela rood, er eu ne mai aștep
tândă tdte anteoedențele poveștii,îlă să- 
rutamă eficendă: „Ce bună ești, oum te 
placă 1“ er elă îșl diregea taoticosă 


