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oare. Publicări mai dese după 

tarifa și Învoială.
Reclame pe pagina a IU-a o 

senă 10 or. v. a. adu 30 bani.
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„Gazeta** eae In fia-Gare^i 
Abonamente neutru Austro-Ungarla. 
Pe un anu 12 fl.,pe șise luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoă 2 fi. pe ană.

Pentru România și străinătate: 
Pe ună ană 40 franot, pe șise 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 frsnot. 

Se prenumără la tdte ofîciele 
poștale din intru și din afară 

și la dd. ooleotori.

Abonamentulu uentru Biasovu 
a administrațiuno, piața mare, 
Tflrgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe ună ană 10 fi., po șâae 
luni 5 fi., po trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusnlă în casă: Pe ună anu 
12 fi., pe 8 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Ună esemplară 6 or. v. a. 
său 15 bani. At&tă abonamen
tele o&tă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.
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* 1893.

abonamente,
Ș»

Nou abonamente
la,

STA TRANSILVANIEI»
1 Iulie 1893 st. v.

H’a desclitau nou 
la eare învitămu pe toți amicii 
sprijinitorii ioief noâtre.

Prețulâ abonamentuluii
Pentru

pe an-th.
pe șese luni 
pe trei luni

cale acestă minunată „procesă po
liticii".

Țăranulu Doțiu Iuonu a lui To- < 
dorQ, deși n’a învățată nici o buche 
românescă, are ac|I onărea deosebită 
a figura ca mare „agitatoră", căruia 
i se voră deschide porțile închisorii 
de statu dela Seghedinu, pentru a 
petrece acolo trei luni, ca condam
nată politică.

N<3 ke tăre-i minunate!
Doțiă Iuonu la Seghedinu, în

tre „gavalerl", între grofi, baroni și 
literați.

Ce interesantă va fi întâlnirea 
lui acolo cu patriotulă slovacă 
Dr. Svetozar Hurban-Vajansky, care 
se află încă între zidurile acelei în
chisori de stată. Pecatu numai, că 
Hurbană nu scie românesce, ca să 
se înțelegă cu Doțiu Iuonu și să afle 
dela elă, cine suntu aceia, cari i-au 
judecată pe amândoi!

Părerea Româniloru UniădorenI 
este, că procesulă în contra țăranu
lui dela Valeabradă s’a pusă la cale 
cu scopă, ca „cinstita" administra
ția de acolo să aibă cuvântă a c|’ce; 
Eată de ce a fostă de lipsă să adu- 
cemu milițiă la Bradă pe capulO 
acestoră țărănoi primejdioșl!

Ni se spune, că oficialii admi
nistrativi unguri de pe la Bradu au 
mai denunțată pe mulțl țărani sub 
cuvântă, că-aă agitatori, și acele ară
tări se află la procurorulu. Mai suntă 
și alte denunțări din alte părți.

Va să c|ică gână formală nu nu
mai în contra cărturariloru români, 
ci acum și în contra țăraniloră.

După ce le-au pusă pe capă 
Româniloră din Uniăddra o mulțime 
de „domni" și „domnișoruțl" scăpă- 
tațl și păcătoși ca se-i administreze; 
după ce justiția e mai cu semă în 
mâna unoră judecători, cari încă se 
fălescu, că nu sciu limba poporului; 
după ce prigonescă fără de milă pe 
notarii, dascălii și pe preoții români 
precum și pe cei câțl-va funcționari,

Austro-Ungaria:

Pentru România și străinătate:

£L. 
fL

12 
e 
a

pe -u.xi.-Q. aXLVL ..... 
pe șese luni......................

-40 franci
20

pe trei lvurxi ..... IO

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu......................................... 2 fi.
pe șese luni ....................... I fi.

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**.

Procesului
lui Doțiu. IuonU a lui TodorU.

Vreți să cundscețl pățaniile ti
ranului „agitatoru“ din Valea-bradă 
Doțiu Iuonu a lui Todoru în sta- 
tulu „constituționalii" ungurescă?

Atunci cetiți cu băgare de semă 
raportulu de mai josu despre per
tractarea procesului lui „politică11.

Nu puteau ocârmuitorii noștri 
se dea o dovadă mai vădită despre 
aeeea, la ce stare de plânsu au 
ajunsă administrația și justiția la noi, 
nu puteau să se facă de rîsulu lu- 
mei mai multă, decâtă puindu la 

ce mai suntu dintre ai noștri; după 
ce le scotă limba de pe totă loculă, 
er cu procesele urbariale și cu des
păgubirea regaliiloru i-au jăfuitu 
formală, acuma vină se înfunde și 
țărani ca Doțiă în închisârea dela 
Seghedină!

Apoi se nu fimu mulțumiți cu 
„libertatea mare și generală", ce ne 
spună foile unguresc!, că domnesce 
în statulă „constituțională" un- 
gurescă ?!

Bietulă Doțiu Iuonu nu ’șl putea 
închipui ce se petrece înjurulu său, 
veflându atâta lume, -care venise la 
Deva curiâsă de-a afla, ce va mai 
fi și cu acestă „procesă politică".

Acum lumea va avă ocasiune 
se vedă, ce potă aștepta cărturarii 
noștri în procesele cele multe îndrep
tate contra loră, când și într’o cau- 
să ca a lui Doțiă Iuonă, care în 
stare de bețiă a c|isC> într’o cafenea 
din Bradă câteva vorbe, de cari nu 
’șl mai păte aduce aminte, se pro
nunță o sentință condamnătăre 
atâtă de aspră !

— „Da ce 4’°! frate Iuâne" îlă 
întrebă aperatorulă pe Doțiă Iuonă 
a lu Todoru, după ce au eșitu din 
sala tribunalului.

— „Ce se 4i°u alta", răspunse 
Valeabrădenulă, „decâtă, că așa se 
le ajute Dumne4©u, și să le dea is- 
păsenia sufletului, precumă au ju
decată de dreptă!"

Unii țeranii românii ca „agitatorii".
Deva, 14 Iulie 1893.

(Raportă specială alu „Gazetei Transilvaniei/')

„ Gazeta Transilvaniei “ a publicată 
„decisulă de punere în stare de acusațiune* 
ală tribunalului rețr. din Deva, adusă contra 
țăranului română Tuouă Doțiu, din Valea
bradă, „pentru delictu de agitațiune*.

V’am împărtășită, că pertractarea pro- 
oesului s’a pu6ă pe (j'ua de 10 Iulie st. n. 
Aoum vină a vâ da ună sourtă raportă 
despre pertraotare și resultatulă ei.

Tribunalulfi s’a constituită așa: pre
ședinte judele de Tablă Iuonu Hfoțiu, vo
tau ți: Dr. Pajor Kdlmăn și Koncz Gyula; 
notară tiztike Jănos. Din partea statului: 
sub-proouroră Szăsz Ivân. Apărătorulă aou- 
satului advooatulă Francisca IIossu Lon- 
ginii.

Aousatulă Doțiu Iuonă a lui Todoru, 
întrândă în sala de pertractare, ocupă looă 
pe banca aousațiloră.

Președintele, după ce arată, că s’au 
înfățișată toți martorii citați, ordonă oe- 
tirea deoisului de punere în stare de acu- 
satiune și deoisulă Tablei regesol din 
Clușia.

Apărătorulă, în considerare, oă ape- 
lulă insinuată de cătră acusată, conține 
motive și dovedi, cari potă servi dreptă 
deslușiri și de orientare, oere, ca să se oe- 
tescă în întregă ouprinsulă apelulă înain
tată la Tabla reg. — Proourorulă este însă 
în contră și Tribunnlulă respinge oererea 
apărătorului.

înainte de-a se trece Ia ascultarea 
acusatului, judele Dr. Pajor Fdlmdn, se 
rdgă de președinte, ca sub durata întregei 
pertractări, să-i spună în limba maghiară, 
totă ce voră cpce: aousatulă și martorii, 
oarl voră vorbi românesce, de Ore CO (1-sa 
nu scie limba româuă, și ar voi, oa să 
judece ou sufletulă liniștită în acestă 
causă (I1!)

Președintele îi promite ; apoi se trece 
la ascultarea acusatului.

Aousatulă Doțiu Iuonă a lui Todoră, 
ună țărână simplu și lipită pământului de 
săracă, nesoiutoră de oarte, la întrebările 
ce i-s’au pusă, cfloe> c& 0lh niol-deoum 
nu-șl aduoe aminte de ce a făcută în 
Bradă, fiind-oă a fostă peste măsură beată, 
— mai departe cjioe, că n’a avută niol o 
intențiune, ca să ațîțe pe oineva la ură in 
potriva Unguriloră, debrece elă, ca țărână 
de reudă și săraoă, niol n’a avută și niol 
nu are vre o prioină cu Ungurii.

Apărătorulă așterne judeoătoriei o 
adeverire din oare se vede, oă aousatulă 
are o patimă, și anume: când se îmbetă, 
e arțăgosă, înjură pe toți cu oarl vine în 
atingere și peste totă e oa ună omă smin-

FOILETONULU „GAZ TRANS."

Mărturisirea unui cărtasu.
Copiă de pe natură.

In închisârea din N. muri în 4ilele 
trecute ună robă, care a lăsată în urma 
sa ună caetă scrisă frumosă, caligra- 
fată și de cuprinsulă următoră:

„Ziduri reci, ziduri triste și po
somorite, n’ași fi cre4ută să aveți 
parte de mine și eu de voi, der . . 
mintea, mintea! m’a adusă la voi și 
vedă bine, că nu mă veți lăsa viu 
dintre voi; m’ați cuprinsă în brațele 
vâstre ca în nisce clesce, de unde 
a scăpa, — nu-i nădejde. Am tră
ită în libertate și acu mă usucă în
tre voi, ca o plantă lipsită de aeră, 
de sdre și nutremâDtă. De ce 6re și 
mai trăescă? de o miiă de ori ar fi 
mai bine să moră, der vădă bine, că 
și mdrtea fuge de mine, er eu sunt 
ună lașă, nu o grăbescă să vină cu 
pași mai repefll, să mă scâtă din 
acestă mormântă gheposă. Așa-mi 
trebue, de asta sunt demnă, n’am 
sciutu prețui darulă celă mai fru

mosă ală lui Dumne4eu, — liber
tatea ; am călcată în picidre vocea 
consciinței, care mă mustra ca ună 
bună prietină, ca ună părinte, acum 
. . . vino mârte în acestă ceasă și 
mă scapă de năcasă ! . .

„Der mărtea, nemilâsa mdrte, de
câtă să vină la mine să mă ducă cu 
sine, mai bine va merge și va răpi 
mama dela prunci.. Oh mărte, mârte, 
nemilâsă și nodreptă! Tu ești una 
cu omulă, nici tu nu ai mai bune 
simțiri, de câtă elă!

„Sunt de patruzeci de ani. Ta- 
tălă meu mă avea numai pe mine. 
Elă era cantoră la biserica din Bo
gata. Frate-său era acolo preotă ro
mânescă. Elă nu avea muere, nici 
copii, tâtă bucuria îi era concentrată 
în mine, ca și a părințiloră. De mică 
mă desmierda, mă îmbrăca ca pe 
ună copilă de domnă de cei mari. 
Cu 8 ani- mă duse la șcâla din N., 
unde mă țineau ca pe apa puțină. 
Acolo stătui pănă absolvaiu clasa a 
3 gimnasială. Atunci eram de 15 ani. 
începu a-mi mirosi greu aerulă șc6- 
lei, studiulă nu-mi mai făcea plăcere, 

îndrăgii cărțile. Mai întâiu jucamu 
cărți pe bumbi; toți bumbii dela 
vestminte mi-i tăiamu și-i damă în 
cărți. După aceea prinseiu a juca 
cărți în nuci, și în fine în bani. 
Câștigamă și perdeamă. Când câș- 
tigamă, țineamu tdtă compania de 
tutună și vină, er când pierdeamă 
— îmi vindeamă din haine să am 
bani de jocă.

„Profesorii mă amenințau cu se
cunde Unchiulă și tata prinseră a 
mă dojeni, er eu — în locă să lasă 
cărțile și să prindă studiile — părăsii 
școla, barem! de m’ar fi trăsnită Dum
nezeu în acelu ceasă! . . .

„Mă duseiu în capitală cu testi- 
moniile școlare și mă înrolaiu ca os- 
tașă. Aci era de mine! Aveamă 
vestminte, costă, cuartiră și speranțe 
de înaintare. Cu studiile nu eram si
lită să-mi sfărmă capulă, puțină cu
rățită și nițică supunere: etă totulă !

„Aci-mi aflaiu terenu de activi
tate pe cariera de cărțașă. Când pri- 
miamă leafa, de regulă jucamă cărți; 
de pierdeamă, — nu era pierdută 
totulă, că peste 5 4Ae căpătamă altă 

leafă, puțină ce-i dreptă, der căpă
tamă.

„Feciorii din companiă înțele
seră, că eu sciu scrie bine cărți de 
dragoste la fete și de doru la părinți. 
Și prinseră a veni la mine să le scriu 
cărți. Unulă îmi da câți-va cruceri 
pentru o carte, altulă îmi curăția 
vestmintele și armele, și eu trăiamtt 
ca unu domnă.

„Aveamă de mică încă o scri- 
sore frumdsă și bună, potu 4ice fdrte 
bună și frumâsă. Acesta o observă 
căpitanulă nostru, ună omă, care era 
mai bună decâtu pânea cea bună. 
Numai decâtă îmi făcu propunerea 
să învăță manipularea. Și o învețaiu 
cu înlesnire, că eram tineră, talen
tată, er sergentulă manipulantă, că
ruia mă încredințase căpitanulă spre 
instruire, avea o rutină pedagogică 
înăscută și o praesă în manipulare 
ca nime în regimentu: era de 25 
ani totă sergentu manipulantă.

„In scurtă timpă devenii corpo
rală, apoi la câteva luni sergentu 
manipulantă la spitală. Ună locă 
acesta, câtă, de aveamă eu minte, 


