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senă 10 or. v. a. seu 30 b'txi.
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„Gazata4 ese In tift-oaregi 
Abonamente iientiu Austro-Dngarta. 
Pe un anu 12 fi., pe ș6ao luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl, 
N-rii de Dumineci 2 fi. pe umu.

Pentru România șl străinătate:
Pe unfi ană 40 franol, pe băso 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineci 8 franol.

Se prenumără la tdto oficiale 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.

ADonamantnln pentru Brason 
a adminiatrațiunn, piața -nare, 
Târgulii Inului Nr. 30 otaglulă 
I.: pe unâ ană 10 fi., pe șâae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusulâ în cabA : Pe und anâ 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Unu esemplarii 5 or. v. a. 
b6u 15 bani. At&tiî abonamen
tele oâtâ și inserțiunile suntâ 

a Be plAti înainte.

Nr. 281.—AnialtL LVI. Brașovu, Duminecă., 19 (31) Decemvre 1893.

Nou abonament!!
• la

„&AZKTA TRANSILVANIEI"
Cu fi Ianuarie fiS94 st. v.

se deschide nou abonamente, 
la care învltăinu pe toți amieii și 
sprijinitorii foiei nostre.

Prețulâ abonamentului^
Pentru Austro-Ungaria:

pe -VLZVu axL-ă. ............................... 12 fl.
pe șese luzii ................................ e £L.
pe trei 1-w.zxi ............................... G £1.

Pentru România și străinătate:
pe izzi-a. anvL
pe șese lvm ..................... 20
pe trei luzii ..................... io

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

Pentru Austr -Ungaria:
pe unii anu ....................................... 2 fl.
pe șese luni ....................................... 1 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 Transilvaniei11.

" • . • O- «J..
Amăgiri de „împăcare11.

Brașovu 18 Dec-mvre v.
Scrisori, ce le primimo din di

ferite ținuturi ale Transilvaniei. De 
spunu,că poporule nostru este mai 
multi! ca ori și când amărîtu de 
cele ce se petrecu ac|I în patria lui 
strămoșescă; ne spunu că cu deo
sebire de unii timpii încoce cărtu
rarii noștri dela orașe ca și dela 
sate suntu fârte neliniștiți din causa 
faimelori., ce le respândescă agenții 
stăpânire! unguresc! despre o împă
care a Maghiarilorfl cu Românii. Ei 
se întrebă cu drepții cuventu : cum 
mai pote fi vorbă de „împăcare” și 
de „frățietate” cu aceia, cari toc
mai acuma ne prigorie seu mai înfu

riată chiar decâtil pe timpulu Apro- 
batelorii și a Compilateloru ?

Nedumerirea acesta, în care se 
află poporulu Dostru, este urinarea 
firescă a uneltirilor!! contrarilor'!! 
limbei și ai naționalității nbstre, 
uneltiri mârșave, a căroru scopu fi
nals este de a ne desbina, slăbin- 
du-ne credința în isbenda dreptei 
nbstre cause naționale.

In cjileie aceste unâ sătenii ro
mânii fruntașă din comitatulu Făgă
rașului ne spunea, că p’acolo s’a lă
țită faima, că acuma Ungurii se voră 
împăoa cu Românii și că la Făgă- 
rașu va fi numitu chiar unu fișpană 
românu. Omulu nostiu, deși nu i 
venea se credă unu asemenea lucru, 
totuși era nedumerită și dorea să 
afle părerea nostră.

Se înțelege, că iute ne-amă în
țeleșii, după ce i-amu adusu aminte 
de pasulu, ce l’a întreprinsu vice- 
șpanulu dela Făgărașu cu bmenii 
săi prin cunoscuta adresă, în care 
cereau să fiă sugrumată mișcarea 
nbstră națională și după ce i-amu 
aiătatu o telegramă, ce tocmai o 
primisemu dela Deva, în care se 
spunea, că cu tâte protestele ener
gice ale Româniloru, majoritatea un- 
guresca din congregațiunea comita
tului Uniădăra a hotărîtu a se ală
tura la propunerea faimosului Bartha 
Mik'os dm Clușiu îndreptată în con
tra Româniloru.

Când Ungurii din comitate se 
redică acuma cu micu cu mare cen
tra naționalității române și a drep- 
turiioru ei, cum ar fi cu putință ca 
totu ei să fiă aceia, car! se ne în
tindă mâna de împăcaie? „Aici”, 
dice omulu nostru, „du pote fi lu
cru curatu”. Și apoi decă voru să 
se împace, de ce nu mai înceteză cu 
prigonirile, de ce tragu acuma îna
intea judecății și pe membrii comi
tetului partidei nostre naționale ? Ce 
au păcătuită ei? Nu cumva voră 
Ungurii se-i pedepsescă pentru-că 
s'au dusă cu plângerile năstre la 
tronu ? „ț)eu e mare foculu, în cai e 

pe aflăm 0. Ce sferșith voră mai ave 
fote aceste?”

Și ca săteanulu olteană gân- 
desoG mii și dec* de mii de fraț! ai 

■l«tt,' detalungulu, și de-a latulu țării, 
der nu toți îș! potii da seină ca și 
elu de cele ce se petrecâ în țeră și 
aucjându mereu șoptindu-se de îm
păcare, trăiesciî în cea mai mare ne
dumerire, că ore ce să credă și ce nu ?

Este datoria națională a acelora, 
car! sciu ce se petrece și cunoscă 
uneltirile ascunse unguresc!, să lu
mineze pe omeni și să le arate, că 
prin răspândirea aceloru faime, nu 
țintescu la alta, deuâtu să slăbăscă 
și se spargă rândurile Românilor!!, 
făcendu-i să credă, că ar pute do
bândi o împăcare, fără de a mai 
lupta, fără de a mai aduce jertfe 
pentru liberarea neamului.

Da, poți! dobândi acesta împă
care, der numai și numai cu pre 
țulu lăpădării de naționalitate și de 
drepturile lorii, a renunțării la pro- 
gramulu națională și a îmbrățișării 
causei streine a maghiarismului, 
c’ună cuvântă alu desăvârșitei în- 
streinăr! de neamulă loru și de ma
rea lui chiămare.

OrI-ce Românu cu simțu și cu 
inimă însă se va îngrozi și numai 
la gândulă de a se face codoriște 
la topurulă, cu care cei dela putere 
voiescă să taiă acuma și rădăcina 
vechiului stejară ală românismului 
din Ardeală.

Potu se strîge ei câtă îi va lua 
gura, că voru să se împace cu po
porulu românu, căci acesta nu le va 
crede, pe câtă vreme faptele se îm- 
potrivescu vorbeloru loră și pe câtă 
vreme nu voră dovedi la mică și 
mare, că au rupt’o cu desăvârșire cu 
politica de desnaționalisare și că re- 
cunoscă și respecteză în adevăru 
dreptatea causei poporului românu.

In fața tendinței manifestate de 
contrarii nc ștri de a slăbi puterea 
de resistență a poporului română, lo- 
vindu fără cruțare în ap ărătorii cau
sei lui, și ademenindă și amăgindu 

de altă parte poporulă cu vorbe de 
împăcare și de frățietate, Românii 
trebue să vegheze mai multă ca or! și 
când asupra mariloru loru interese na
ționale, ei trebue se-ș! strîngărendurile 
și se nu lase ca desbinarea se între în 
tabăra loru națională.

Numai astfelu voră dovedi vrăș
mașilor^ causei loră, că suntă vred
nic! de libertatea și de drepturile, 
ce le pretindă.

CRONICA POLITICĂ
— 18 (80) Decemvre.

Piarulă sârbescă „Zastava” împărtă- 
șesce cu multă bucuriă soirea, că mai mulțl 
fruntași șerbi, slovaci și români, întruniți 
într’o conferență în luna lui Noemvre a 
acestui ană, au hotărîtă ținerea unui Con- 
gresti aii! naționalităților!! și s’au înțeleșii 
tot-odată și asupra celoră ce suntă a se 
face pentru stabilirea unui programă poli
tică comună de lucrare. După ce arată, 
cam cari ar fi principiile fundamentale ale 
acestui programă comună de lucrare, cu
noscute deja cetitoriloră fâiei nostre, dia- 
rulQ sârbescă adaugă: „Cu nespusă bucu
riă salutăm!! acestă scire și suntemă con
vinși, că congresul!! și programul!! comună 
de lucrare ală naționalitățiloră va deschide 
o nouă viâță în acestă țeră; prin acesta 
voră răsări pentru noi Serbii și pentru na
ționalități dile nouă; Adevărată, că aceste dile 
nouă ne vestescă o nouă luptă; ei, der după 
acâstă luptă voră urma alte stări de lu
cruri, va urma o nouă viâță, ună nou no- 
rocă și fericire pentru tâte națiunile din 
frumosa nostră patriă. Serbii voră dovedi, 
că sciu să fiă cei dintâiu pe câmpulă de 
luptă."

•
Cetitorii noștri au cunoscință despre 

aceea, că la conferența, ce au ținut’o mai 
dăunădl episcopii catolici în Buda, s’a luată 
hotărîrea, ca să se trimită în tote părțile țărei 
o pastorală comună cătră credincioșii bi- 
sericei catolice, prin care să se protesteze 
contra reformeloră bisericescl ale guvernu
lui. Foia clericală „Magyar Allam” publică 
partea a doua din acăstă pastorală, în care 
se dice: Ne ridicămă cuventulă, chiar și

FOILETONUL1J „GAZ. TRANS.“

RfEshai Cerchez».
Din vieța Tescariloru Dobrogeni.

(F i n e.)

Vestea, că Mihai face o luntre cu to- 
tulă deosebită, sgândări curiositatea Cater- 
lezeniloru; aprope sătulă întregu îlă visita, 
ca să-i vadă vasulă.

Adevărată, luntrea eși de minune. Vo- 
indă cu desăvârșire să fiă independentă, 
Mihai îșl săpa lângă casă o ghețărie, căci 
avendă ghiața sa propriă putea să-și trans
porte peștele directă la Sulina, seu chiar 
la Galați.

Caterlezenii rîdeau de întreprinderea 
sa. — Pușcăriașulă îșl făce o ghețărie, 
par’că o să prindă mii de ocale!...

Veni în sfârșită primăvâra, atâtă de 
multă așteptată de pescari. Prima luntre 
eșită în mare era a lui Mihai, piua când 
s’a vădută pe apă a fostă prima di, după 
cinci ani, că se simți fericită. Luntrea lui 
ușoră, ca o pasăre, se ridica de pe vală pe 
vală și înainta în fruntea tuturora. Văden- 

du-lă cu capulă ridicată, cu mâna pe cârmă, 
Caterlezenii vorbeau: — elă par’că nici 
n’a părăsită marea!..

Căpitană Iani, trecândă pe lângă lun
trea lui Andrușca Oosoi, îi răcni: hola-ho, 
chir Andrei, mi-se pare, că ai pus’o de 
mămăligă, ți-a luat’o Cercheză pe dinainte, 
bagă de semă!

Intre Iani și Andrușca era o vrajbă 
veche, ei nu se puteau suferi unulă pe al- 
tulă, căci se socoteau de toți între cei mai 
buni pescari, însă nici unulă dintr’ânșii nu 
voia să fiă mai pe josă de altulă. Sosirea 
lui Mihai era pentru Cosoi, ca ună cuțîtă 
în inimă; acesta o vedea căpitană Iani, și 
acum îi făcea dile fripte gelosului pescară.

— Se dice că lui Mihai i-a mersă 
forte bine acll, a dată peste ună cârdă de 
scrumbii, s’a întursă cu luntrea aprope plină, 
e norocosă băiatulă, — vorbea căpitană 
Iani în mijloculă pescariloră la clubulă loră 
— cafeneaua lui Ghiță.

— Să-i ajute Dumnedeu, e băiată de 
trebă — răspunse unulă — am credută, că 
se va apuca de mișelii: de furată cârlige, 
de prădată luntrele, de a scote eteriele, 

însă nimica ceva de soiulă ăsta, ba, din 
contră, lucreză, ca ună bivolă, cinstită... 
cum ar trebui să fiă și alții. — Aci celă 
care vorbea privi lungă pe Ghiță băcanulă 
și făcu cu capulă altuia. Acestă Ghiță nu
mai cinci ani înainte venise la Caterleză 
cu nisce pantofi rupțl, și acum avea cea 
mai bună cafenea-prăvăliă în totă sătulă.

— Cum se mai simte Spiro acum?
— Vai de dânsulă, cică o lună de 

(jile n’a eșită din casă , di și nopte ține 
ușile închise.

— L’a învățată Mihai minte...
Clubulă întregă rîdea; positivă, opi

nia Caterlezeniloră era în favorea lui Mi
hai și contra lui Spiro.

Iubirea băiatului pentru mă-sa o cu- 
nosceau toți, cunosceau și causa răsbunării 
lui Mihai.

într’o di când Cercheză îșl aranja lun
trea de plecare pentru Sulina, veniră la 
dânsulă doi pescari.

— Bună diua Mihai.
— Mulțumimă și d-vostră.
— Pleci la Sulina?
— Apoi...

te rugămă: tu 
nu vei lua și 
Grecii aci... fi

— Uite, ce eram să 
pentru tine totă una pleci, 
peștele nostru? ne jupoe 
bună.

Mihai sta pe gânduri.
— N’am cântară, — le răspunde.
— Nu face nimica, ia-lă cu butoiulă, 

îlă vei cântări la Sulina, te credemă, că nu 
ne vei înșela.

— N’am bani să vă plătescă, primescă 
odată pe lună.

— N’avem nevoe chiar acum; mai 
luămă, cât-va timpă, ce ne trebue, pe da- 
toriă...

— Decă e așa, atunci bine!
Peste două săptămâni mai veniră doi: 

— Fii bună — se rugau — ne mănâncă 
fripțl Grecii... peștele nostru... tu ai ghiața 
ta.....

— Bine.
Ast-felă Mihai se făcu mijlocitorii 

pentru cei patru pescari.
Anulă viitoră elă potrivi ghețăria mai 

mare, așa că putșa să încarce pește bere- 
chetă.


