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Abonamente pentru Anstro-Ungaria, 
Pe un anu 12 fl.,peș6Be luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii t’.e Duminecă 2 II. pe m. 

Pentru Eomânla șl străinătate: 
Pe unii ană 40 franol,pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tdte ofioiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentuln pentru Brasovă 
a administrațiuno, piața maro, 
Târgulă Inului Nr. 30 otaglulu 
I.: pe ună ană 10 11., pe șâse 
luni 5 11., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul u în casă: Pe uni and 
12 II., pe 6 luni 6 II., pe trei luni 
3 II. Unu eeemplară 6 cr. v. a. 
său 15 bani. Atătu abonamen
tele oătă și inserțiunile suntu 

a Be plăti înainte.

Brașovt, Duminecă, 19 Septemvre (1 Octomvre) 1893.

Nou abonamente
let

fța fi Octomvre fiSO3 st. v.
bc deschide nou abonamentu, 
la care învitămu pe toți amicii și 
sprijinitorii foi ei nostre.

Prețultt
Pentru

abonamentului j
Austro-Ungaria:

pe •VLZX-&. axxii.................................. 12 fi_
pe ș6se Ivcxii ...........................  . S fi.
pe trei Ivlxix ....... 3 fi..

Pentru România și străinătate:
pe mxvuL azvu. ..... 40 fraxLci
pe șese lxuai...................... 20 ,,
pe trei lixnă. ...................... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

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

Pentru România și străinătate:
pe unu anu.................................. 8 franci
pe șăse luni .... . . 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate postaie.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

*) Din „Schițe șiNovele“, de Victorii Orassescii,
(Basarabeanu.

Este muStumitu tes'anuBu
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românii?
Brașovu, 18,ț. Septemvre v.

Bubue lumea și țera de strigă
tele unguresc! în contra RomânilorQ 
și a celorlalte națiuni nemaghiare. 
Ca și când ne-amu afla în ajunulfi 
unei mari resmixițe, contrarii noștri 
ne învinuescu pe toți: Români, Slo
vaci, Șerbi ș. a. că amil voi se râs- 
turnămh statulh ungurescu, că amă 
fi dușmani de mbrte ai nației ma
ghiare.

Deputății unguri din dietă pre- 
gătescă interpelații cătră miniștri 
și punu la cale petiții cătră dietă, 
tdte cu scopu de a arăta, că guver^ 
nulfi e prea îngăduitorii cu naționa
litățile și în deosebi cu Românii și 
că este neapărată de lipsă ca în 
viitoru se se ia mesurl multă mai 
stricte în contra loră.

Nici chiar persona monarchului 
nostru nu o cruță fanaticii unguri 
din oposițiă. Acum se ridică în con
tra răspunsului, ce l’a dată Maies
tatea Sa episcopiloru români la Bo- 
roș-Șebișă și pretindă ca dieta să 
tragă la răspundere guvernulă, pen
tru că „nu șl-a împlinită datoria/ de 
a îndemna pe Monarchă se doje- 
nescă mai aspru pe EpiscopI și pe 
credincioșii loră români ^trădători 
de patriă“.

Și tăte acestea învinuiri și cle
vetiri răutăciăse urmărescă scopulă 
de a ne înfățișa înaintea țării, a 
Domnitorului nostru și a lumei eu
ropene ca pe nisce răsvrătitorl, cari 
n’amă ave nici o causă de a fi ne
mulțumiți, ci amă fi seduși și amă
giți numai de ațîțările unoră agita
tori din întru și din afară, cari vi- 
seză de-o mare Daco-româniă și de 
aceea uneltescă în contra esistenței 
statului ungară.

Numai în curândă s’a publicată 
în Berlină o broșură anonimă, edi
tată de „asociațiunea scriitoriloră“, 
în care mișcarea nostră națională, 
care de sute de ani nu urmăresce 
altă țîntă, decâtu a redobândi egala 
năstra îndreptățire națională, este 
timbrată ca o agitațiune în contra 
statului ungară, a monarchiei și a 
dinastiei, cțicendu-se, că cei ce luptă 
pentru drepturile și libertatea Ro- 
mâniloră asupriți, nu viseză, decâtă 
de-o „mare Româniă“.

In acestă broșură, plătită ne- 

greșitu din fondurile secrete deha 
Budapesta, să susține, că nemulțu
mirea între Români nu e generală, 
că poporulă „se simte fărte bine în 
liberalulă stată ungară44 și că numai 
vre-o 10,000 de cărturari români, 
mai.imultă orășeni (preoți, învăță
tori, medici, studențl etc.) iau parte 
la mișcarea națională, ca dușmani 
declarați ai statului ungurescă.

Și auc|ițl acuma ce se dice în 
acea scriere despre sătenii noștri:

„Românii săteni trăiescu în pace 
„cu agricultura și crescerea viteloră, 
„n’au nici o pricepere pentru vieța 
„mai înaltă politică și-și clatină gân
ditori capulă încungiurată deplete 
„lungi, decă le vorbesce cineva de 
„viitorulă strălucită ală națiunei ro- 
„mâne și-i provdcă se conlucre la 
„liberarea de „sub jugulă ungurescă44. 
„Jugă ungurescă? Țăranulă română 
„nu înțelege acesta de feliu. Elă 
„este asigurată în proprietatea sa, 
„£n țeră suntă judecători drepți și tui 
„puținii îi pasă, decă judecătorulu însem- 
„neză pe hârtia albă a acteloru sale 
„semne românesci, maghiare, seu chine- 
„zesci, — țăranului îi ajunge să scie 
„că elă, decă are dreptate în certă 
„cu cineva, va ave dreptate și înaintea 
„judecătoriei; este mulțumită, că limba 
„românescă, biserica și obiceiurile nu i 
„suntă atinse și se bucură, că’șl pdte 
„trimite copii în școli românesci; 
„decă copii mai învață și limba un- 
„gurescă, sîrguinciosulă țărână pri- 
„vesce acesta ca unu câștigă prac- 
„ticu44....

Ce diC0ți la acesta descriere a 
țăranului română ? Nu vă simțiți fe
riciți ca în sînulă lui Avramă, când 
audițl ce drepți suntu judecătorii 
voștri și cum vi-se face dreptate la 
deregătoriile și judecătoriile țării, 
când vedeți cum nu suntă de loeă 
atinse limba, biserica și obiceiurile 

vbstre și cum copii voștri buchiseză 
unguresce pănă ce le iese perulă prin 
căciulă?

Ce di°d țăranii noștri români, 
când li-se spune, că n’au nici o pri
cepere pentru o sorte mai bună, că 
nu înțelegă de feliu ce va se cf’că 
„jugu ungurescă44 și că nu doresefi, 
ca nemulu loră se aibă ună viitoru 
vrednică de elă și de jertfele ce le-a 
adusă și le aduce pentru patriă și 
Domnitoră ?

Celu ce a scrisă rândurile de 
mai susă spune, că a trăită între Ro
mâni. Decă este așa, atunci n’a avută 
ochi să vâdă, ori că și-a împrumu
tată ochelarii dela vestitulă renegată 
Moldovân Gergely, la a căruia pam
flete se provâcă și din cari și-a cu- 
lesă tâte datele.

Apoi, cinstite jupâne, Ungură, 
Neamță ce vei fi, de ce nu te-ai 
dusă odată să vedl când esecutorulă 
ungurescă cu protectorii săi jidovi 
băteau toba pe moșia unui țărână 
română? Atunci ai fi înțelesă mai 
multe și mai adevărate despre „drepții 
judecători44 și „dreptele judecăți44, de 
cari au parte sătenii noștri; ai fi în
țelesă decă în adeveră le pasă așa 
de puțină de oeea ce însemnă jude- 
cătorulă pe „hârtia albă44 a acte
loru ; ai fi aflată în nouăzeci de ca
șuri din o sută, că țăranulă se vaetă, 
că n’a avută cine se-i tălmăcâscă 
cum se cade hârtiile unguresc!, ce 
iau venită dela judecătoria, că mer- 
gândă acolo n’a putută să se’nțelegă 
cu judele, care e Ungură și nu scie 
românesce, că acesta a scrisă ce a 
scrisă pe „hârtia albă44 și acum ță
ranului i-se vinde casa și moșia pen
tru nimica tâtă și elă cu nevastă și 
cu copii rămână pe drumuri peritorl 
de făme!....

Cum se se sâmță țăranulă ro
mână „asigurată în proprietatea sa44,

FOILETONULtJ „GAZ TRANS.“

Smaranda Babei*).
VentulO de tdmnă suflă In hornă, a- 

junge vatra, spulberă cenușa, desvălindă 
tăciunii, luminândă pentru o clipă păreții 
negrii și podulă încovoiată ală unei locu
ințe, omenesc!.

Pe o laviță din fundulă odăiei se ne- 
căjesoe să addrmă Tritonii Podarulă.

Câte o-dată furia Crivățului ajungea 
într’atâtă, în câtă -mica oăscioră a Poda
rului se cutremura, și singurulă geamă de 
la ferestră dîrdîea ca gura unei pețitori.

La fiă-oare suflare Tritonii ridica ca- 
pulă, îș! făcea cruce și trăgea sumanulă pe 
capă, lăsândă piciorele ou op’noele rupte 
desvălite.

— Smarando, isprăvesoe odată, spuse 
el neoăjitii; ce te totti învîrteso! și arc[I opai
țulă...., nu’ț! ajunge câtă e diua de mare? !

In altă despărțitură a odăiei, de după 
ouptoră, Smaranda, nevasta Podarului, la 
oglinda rotundă de ună bană, se pieptăna.

Părula ei despletită, lungă și frumosă, 
o învălea pănă la brîu.

— Afurisito, ce totă vrăjesc! aoolo? 
aș! vre să sciu pentru cine..., âr vr’ună nă

tărău.... oiuma dracului! bodogănia Trifonă 
de sub sumană.

— Dormi, decă dormi, nespălatule! 
ce totfi te anini de mine?

— Stinge opaițulă, cjtoă...
— Dâmne, Ddmne! urmă Smaranda, 

ce păcate avui de luai răpciugosulă ăsta, 
toți dmenii, ca dmenl, numai elă stă cfmlica 
tologită acasă, seu la cârciumă,.

— Pe oine prohodeștl acolo, ciumo ? 
stinge opaițulă, dică, că nu potă dormi, și 
vino de te culoă și tu.

— Adormire ai să adormi, să nu te 
mai sooll!Cine draou te aduse pe capulă 
meu, să nu mai putreij^scă în veci!

Se făcu o tăcere în odaie, numai afară 
ventulă totă urmă vuetulă său, der acum 
lovia în gămă cu nisce grunzl de zăpadă 
udă: pămentulă pe ici pe colea devenise 
bălțată.

Rîulă, de vale de casă, urla între pie
tre, și oând viforulă mai înoeta, s’aucjea 
cum valurile se loveau de mală și de lun
trea Podarului legată de-o salcie.

— Pe cine aștepți, oiumo ? vino, ijică, 
de te culcă....

De după sobă Smaranda, mâniâsă, a- 
runcă o olă și o sparse.

— Pe dracu așteptă, nespălatule! îlă 
așteptă, să știi! ce să caută la tine?

Smaranda eși de după despărțitură, 
trecu pe lângă bărbată și puse opaițulă pe 
masă. Trifonă trase sumanulă cu picidrele 
descoperindă ună capă mare, pletosă, ou 
fața năgră roșcată, strioată de vărsată, cu 
nisce ochi eiicl, și o’uuă nașă turtită, par’că 
era lovită ou lopata.

Cu capulă ridioată, sprijinită pe ună 
cotă, cu ochii înfundați, mânios ă privea la 
nevastă.

— Ce, nu m’ai văcjută urîtule ?
O suflare de vântă sgălțină ferestră și 

totă odată aduse ună strigătă de pe cel- 
l’altă mală.

— Aucfî, Trifone?... Tînăra femee ri
dică capulă și asoulta.

— N’am nimioa....
— Asoultă!

— N’am ce asculta; pe veutulă ăsta, 
oine dracu se pdte duce; să mă răstornl 
vrei ?

— Pdte, că cine-va are trebuință?
— Să aibă! Der ce ții tu așa de multă 

oa să pleoă ? Ore nu cum-va aștepți -dr 
vr’ună drăguță ?

— Ucigă-te crucea, să te uoigă, ple- 
tosule ■!

Trifonă trase sumanulă din nou și se 
învăli pe oapă. De pe cel-l’altă maiă se 
mai aucji o împușcătură.

Cine-va se grăbesce ! N’aucll Trifdne ? 
scdla păcătosule, mă faci să mă ducă eu.

— Soiu, că ai vre dumneta să te lasă, 
âr să-mi aduci pe oine soie în casă, ca mai 
deunăzi...

— Plesniț’ar ochii!
Trifon năcăjită ridica capulă, sudui 

de cruce și slobodi pioidrele în josă. Elă 
se afla în nedumirire, să plece, seu nu. Pe 
de o parte era în folosulă lui să câștige cei 
doi gologani, oari ’i se cuvenea dela fiă- 
care trecătoră, pe de alta, frica să nu se 
răstdrne, și alta și mai mare, să nu cum-va 
să vie cine-va să-i facă Smarandei oui te.

Elă mai stătu cu picidrele slobccjite, 
se mai scărpina la oefă, pe urmă luâ că
ciula, trase sumanulă pe umeri, și eși în- 
jurândă pe celă, care nici ndptea n’are as
tâmpără, și nu dă pace omeniloră buni să 
se odihnesoă.

Omătulă acumînălbise pămentulă, ven- 
tulă ridica sloiuri și le asverlea în fața lun
trașului, de-i astupa ochii.

Smaranda îndreptă opaițulă, îșl potrivi 
mărgelele la gâtă, dete o șuviță de pără 
după ureche și aștepta. Ne mai putendă 
de nerăbdare, mereu se uita pe geamă. In 
depărtare abia se zărea figura lui Trifon, 
oare deslegase luntrea și o potrivea pe apă. 
In timpulă ăsta, se mai audi o împușcătură 


