
Rwaclliinea, limluisiiațluaca 
și TipoKiafla: 

33A80VU, plata mare, Tlrgulu 
Inului*  Nr. 30.

*) Vină italiană.
**) Teicherei, Tschitschănboden, o parte 

din Istria locuită de CicI, ună poporă slavă 
(croată). Pănă mai deunădl, după afirmarea 
greșită a unui Crop.tă din Dalmația ’i con- 
fundamă cu Istro-Românii. Despre greșala 
aoeBta m’iim convinsă din lexioonulă ceiă 
mare ală loi Meyer. In acesta isvoră însă 
n’am putută afla pentru-ee anume se 
chiamă Cid.

Hi francai» nu u primitei. 
Sanurcriptc hh ii rttrimitu.

Birourile de amcluri;
Eraiovu, plata mare, TBrQuIO 

Inului Nr. 30.
inserate mai primeeoă în Vlena 
R. Moss6, Haasenstein & Vogler (Otio 
Moot), H. Schatek, Alois Hern del, M. 
Dukes, A. Oppelik, J.Donneberg; în 
Budapesta: A. 7. Goldberger, Eck- 
titin Bernat: în Frankfurt: G. L. 
Daubt j în Hamburg: A. Steiner.

Prețoliî iHBorțiumloru: o seriâ 
irarmond pe o oolâna 8 cr. și 
30 or. timora pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifa și învoială.
Beclame pe pagina a IU-a o 

seria 10 or. v. r. b6u 30 bani.

XT XT Xu XT XVI.

„Gazeta11 age în fi&-oare<ți 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un ana 12 11., pe ș6se luni 

6 11., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dtunineoă 2 11. pe anu. 

Pentru România și străinătate: 
Pe unii ani 40 franol,po ș6bg 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se pronumără la tdte oflciela 
poștale din intru și din afară 

și la dd. eoleotori.

Abonamentul! pentru Brașov! 
a administrationg, piafca mare, 
TfirgTilîî Inului Nr. 30 etagiulu 
I.: pe unu anu 10 fi., pe ș6se 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu. dusulu în casă: Pe unâ. anii 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplard 5 or. v. nu 
s6u 15 bani. AtAtă abonamen
tele câtă și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 144. Brașovii, Sâmbătă, 3 (15) Iulie 1893.

Nou abonamente
la

Cu 1 Iulie 1893 st. v.
s’a «leseliisu nou a b o n a meni u, 
la eare invităm ii pe toți amicii șl 
sprijinitorii fotei nostre.

Prețulu abonamentuluii
Pentru Austro-Ungaria:

pe ulzi-ul a,xx-&. ....... 12 fi-
pe șese luni ............................... S fl.
pe txei IulxlI ............................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe 13.xi.-ul axiuL..................... 40 fxa,xxci
pe șese Iulxix..................... 20 ,,
pe txei 1-u.aai ..................... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austru - Ungaria:
pe unu anu............................................ 2 fl.
pe șese luni ....................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu.................................  8 franci
pe șese luni .... 4 „

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei™.

Brașovii, 2 Iulie v.
Voimă se continuămă astăcpf 

cercetările n6etre, cari au de scopu 
a stabili de unde îșl tragă inforina- 
țiunile cc ntrarii românismului, când 
în prejudițiulă marei nbstre cause 
naționale, susțină prin foile loru, că 
mișcarea națională din România nu 
ar isvori atâtu din îndemnulu și din 
dorința de a ne ajuta nouă Româ
niloru asupriți din statulă ungară, 
câtă mai multă din tendința de a 
crea dificultăți interne și esterne gu
vernului română.

Din modulă și chipulă cum s’au 
făcută și se facă manifestațiunile de 
simpatiă pentru noi în România, 

contrarii noștri n’au putută să-și for
meze acea părere rea despre mișca
rea națională română din simpla 
causă, că manifestațiunile aceste n’au 
nici decum unu caracteră unilate
rală, ci unescă pe toți frații noștri 
de dincolo, fără deosebire de par
tidă.

N’au putută der să-și ia toile 
unguresc! informațiunile sinistre, de- 
câtu numai din atitudinea neespli- 
cabilă a unoră cjiare, car! nu se 
sfiescă a făuri și din cestiunea tran- 
silvs nenă o arma în contra guver
nului română și a partidei dela pu
tere și astfelu producă impresiunea 
în afară, că susțină mișcarea națio
nală mai multă spre a-o esploata în 
iavorulă politicei loru militante de 
partidă, decâtă spre a ajuta cau- 
sei năstre.

Cum nu se va nasce în creerii 
contrariloru noștri părerea, că „causa 
frațiloru român! asupriți" este în 
mâna oposiției o „armă de agitațiă 
în contra guvernului propriu ro
mână", când li-se dă ocasiune a ceti 
într’ună organă de frunte oposițio- 
uală din Bucuresci articul! cu con- 
clusiuni, ca cele următăre:

„Nimeni nu va tăgădui, că dela 
„căderea guvernului liberală, și cu 
„deosebire de vre o doi ani încoce, 
„atentatele guvernului ungurescu 
„contra Româniloru de peste munți 
„au devenită mai dese și mai cute- 
„zătdre. Câtu timpu se scia la Pesta, 
„că nu se voră găsi la Bucuresci 
„miniștri, cari se devină complicii 
„unoră unelte unguresc!, atitudinea 
„guvernului ungurescu a fostă, față 
„de conaționalii noștri, ceva mai 
„moderată; acum însă, când guver- 
„nulu română dă în modă fățișă 
„sprijinulu său instrumenteloru un- 
„gureșei, când elu se silesce se ză- 
„dărnicescă mișcarea de protestare, 
„ce s’a lățită în țeră, cei dela Pesta 
„socotescă, că momentulu e ta- 
„vorabilă spre a sdrobi cu desever- 
„șire agitațiunea printre Românii 

„din Ardeală. De aci turburarea cu 
„care denșii s’au năpustită asupra 
„frațiloru noștri. E bine ca în aceste 
„momente grele, tdte măscile se 
„cadă, tdte firele se se descurce, e 
„bine se se scie și dincolo și din- 
„edee de munți cine e alături de 
„cei ce suferă și cine e în potriva 
„lorfl. Trebue bine curățită terenulă 
„de tdte buruienile, trebue înlăturați 
„pretutindeni toți intriganții și toți 
„trădătorii..." („ Voința Națională11 dela 
15/27 Iunie a. c.)

„...Gruvernulu (românu) lucră cu 
„Românii unguriți de peste munți 
„contra patrioțiloru și energiciloru 
„luptători ai drepturilor^ frațiloru 
„noștri din Ardeală. Sub guvernulă 
„boieriloră nici nu pote fi altfelă; 
„eitrateza pe Români totu așa cum 
guvernul maghiar trateză pe Românii 
de peste munți". {„Voința Națională11 
din 22 Iunie v. a. c.)

Amu pute cita încă o mulțime 
de asemeni espectorări, dăr credemu 
că este destulă cu atâta, ca se pu- 
temu înțelege cele atinse mai susu.

Venimu acum, la rendulu nos
tru, se adresămu confraților^ dela 
„Voința Națională" cu tdtă sinceri
tatea câte-va întrebări.

Credu dre denșii, că politicii un
guri din Pesta nu sciu să-și dea 
semă despre atitudinea guvernelor^ 
române, ce s’au succedată dela inau
gurarea dualismului înedee, în ces
tiunea transilvănenă,judecândQ după 
raporturile reale cu ele, decă și în
tru câtu acesta atitudine a putută 
se încurageze persecuțiunile Ungu- 
riloru în contra Româniloru?

Și decă, precum cu siguritate 
presupunem ă, confrații noștri voră 
cjice că da, Ungurii trebue să cu 
ndscă adevărata stare a lucruriloru 
în ce privesce amintitele raporturi 
cu guvernele române, atunci îi în- 
trebămu, ce impresiune le-a putută 
face loră, când au cetită articulii 
din „Voința", în cari se susține, că 
prigonirile loru în contra năstră 

și-au luată începutulă dela venirea 
la putere a guvernului actual u ro
mânu ?

Când la noi este în generală 
cunoscută, pretutindeni, nu numai la 
Viena și la Pesta, că înăsprirea si- 
tuațiunei năstre politice se dateză 
de mai de multă, dela 1884, nu tre
buia se se nască convingerea la con
trarii noștri, că „Voința" întrebuin- 
țeză cestiunea transilvănenă numai 
ca armă pentru politica militantă de 
partidă ?

Și veefendă Ungurii cum se tra
teză de-o foia influentă a oposiției 
acea cestiune, nu se va nasce în ei 
părerea, că mișcarea națională din 
România este paralisată prin aceea, 
că ea servesce oposiției ca „armă 
de agitațiă" cu scopu de a răsturna 
guvernulu ?

Vecjendu contrarii noștri mai 
departe cum suntu timbrați cei dela 
putere din România, ca complici ai 
politicei loru de desnaționalisare, și 
cum de altă parte se susține, că 
aceștia stau în legătură cu pre
tinsa paitidă a „Româniloru ungu
riți" de aici, nu se voră simți ei 6re 
încuragiați în pornirile loru dușmă- 
n6se, și nu va produce astfelă ati
tudinea „Voinței Naționale" tocmai 
efectulă contrară celuia, ce dorimă 
cu toții se’lă aibă mișcarea națio
nală română?

Convocare.
După ce conferența extra-ordi- 

nară, convocată pentru 9 Iulie a. 
c. n. a trebuită se fiă amânată din 
causa intervenirei arbitrare a auto- 
ritățiloră administrative, ale căroră 
ordine ilegale suntă cunoscute din 
(țiare, convocămă acuma din nou 
pe toți domnii delegați ai alegetoriloră 
români la o
Conferența extra-ordinară, 
care se va ține irevocabilă în Sibiiu 
la 23 Iulie n. a. c. și cplele următăre.

Considerândă, că conferența va

FOILETONULU „GAZ TRANS. “

Cine va plăti cârlanulu?
Istoriă de contn-bandă, de Fr. Rottenbacher.

„Ultima buteliă.!44 eoonoma preo
tului șușcându-se și trântindă butelia de 
masă. Părintele împinse butelia spre ser
genții, dspele său, care o destupă în tdtă 
regula. Păhărele se umplură ou vinii roșu 
oa oleiulă.

„Bună băutură, Kaj neî“ 4’se preo- 
tuia și începu a scurma ou două degete în 
tabacherea ou tăbăcii de nașă.

Sergentulă gustă din vină de câte-va 
ori, apoi plioscăi cu limba.

„Urso", grăi părintele cătră econdma 
îndîrjită, ducendă la nări o prisă, „caută să 
vedemti cum vomă trece cele 2 buțl peste 
graniță

„Numai pe la vamă, multă onorate 
domnule1*,  adause sergentulă.

Părintele îșl scose năframă câtă unii 
lințolă și se sufla pe îndelete. „Pe la vamă 
did d ta, he? — Der cine be vinulii? nu-lă 
beți voi de jumătate! Să mă ducă — lau- 
de-so Isusă Christosă și-mi erte păcatele! 

Adecă să umplu burdufulă statului de două 
ori, odată în naturalibus cu refosoo*),  & 
doua cu bani sunători, pe cari voi o nu
miți vamă? — Asta n'o fi. Cele două buțl 
s’oră fura peste graniță și punctum! Ori io 
nu sunt popa din Vodizze în Ciceria**),  
unde nu se află. deoâtă contrabandiști și 
păzitori de graniță!

Sergentului ’i se urca vinulii în capă. 
„0hou, cjise elă roșu ca para. „Eu am să 
prindă vinulă la graniță și ' să-lă gustă, 
înainte de ce l’ațl oăpăta — ori nu sunt 
sergentulă pătjitoriloră de graniță din Vo
dizze!11 — și sloborjî pe gătlejă totă vinulă 
din păhară.

Părintele ținu butelia spre lumină. Nu 
mai era, decâtă pe fundă. „En du-te, Ursă, 

caută în tdte patru colțurile, o să mai dai 
de vr’o buteliă ! Să mă scuture Bora timpă 
de 24 oesurl, dăcă nu vei mai afla câte-va 
într’ună colță întunecată! Da, — (fi8® 
întoroendu-se oătră ospe, după ce economa 
eși murmnrândă, — Ursa trebue, oă mai 
are p’atâtea butelii, câte am beută deja, 
deoă na mai multe. — Așa-deră d-ta vrei 
să mă prinzi? Va merge cam greu. Soii oe? 
veoinulă Gergo Darbariol are ună cârlană 
grasă, cumpănesce 25 de fonțl. Pe acesta 
l’omă trage pe frigare la diua S.-lui Ște
fană. De mi-i prinde ou vinulă, plătescă eu 
cârlanulă, de nu mi-i prinde îlă plătesol 
d-ta, oostă 3 florenl.—

Și s’a rămășiță sergentulă cu popa. 
Sergentulă era violenă ca și o vulpe, dâr 
niol popa nu era prostă. Când econdma se 
întdrse cu sticla, îșl rideau amândoi în 
pumni în speranța învingerii.

Ospitalulă preotă nu trăia rău ou gră- 
nițerii, dâr nu-i pre venia la soootelă să 
plătescă și vamă pentru vinulă, pe care 
totă grănițerii îlă beau. Adecă să umple 
de două-orl burdufulă statului — <fioea e^- 
Mai alesă în cfile de sărbători, oând mer
geau la biserică și se hrăniau de mană ce- 

râscă. ave datină părintele a-i sătura și tru- 
pesoe. Și grănițerii mergeau bucurosă la 
biserioă. Ei sciau pentru oe.

Sosi și cjiua S-tului Ștefană. G-răni- 
țerii erau mai toți de față la s. slujbă. Pă
rintele era veselă și în predică s’a slobo- 
dită cu dojene grozave asupra oredincio- 
șiloră, că suntă păcătoși, contrabandiști, că 
fură bunulă statului și oă oine be vină ne- 
vămuită, are să fiă adăpată în ceea lume 
ou rășină ferbinte; atâta rășină în oeea 
lume câtă vină în asta-laltă! — Bieții Ciol 
s’au îndepărtată înfrânțl și plini de po
căință, er grănițerii mărșuiau ou capulă ri
dicată pe ulița satului, oa și outn ei ar fi 
deja aici pe pămentă eseoutorii pedepsei 
divine. Părintele venia gâfăindă după ei și 
comandă: Halt — reohts schwenkt! er de-a 
drepta era casa parochială.

Comanda aoesta le plăcea tare grăni- 
țeriloră , er părintele cuvântă astfelă: 
„ÎJiind-că am ună oârlană pe frigare, pe 
care eu și Ursa și îuvățătorulă — căruia 
D-deu să-i țină apetitulă — nu lă putemă 
mistui, vă invită la o îmbucătură, der nu 
numai pe voi, oi întregă postulă. Ursa a 
mai descoperită câte-va sticle de vină". 


