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Nr. 115. Brașovt, Vineri, 28 Mai (9 Iunie) 1893.

Unii pasu alu Năseudeniloru.
Brașovu, 27 Mai v.

înainte cu vre-o 4^e ama 
adusG soirea, că comisiunea alesă 
în adunarea representanțiloru gră- 
nițeri, ținută în Năseudă la 27 
Decemvre 1892, a pregentatu în 
19 Maiu a. c. guvernului ungu- 
rescu unu memorandu în causa 
fonduriloru și a scdleloru grănițe- 
rescl năsăudene.

Acesta este primulu pasu, ce-iâ 
făcură grănițerii români pe te- 
meiulu hotărîrei luate în amintita 
adunare, ce s’a ținută la inițiativa 
și sub președința vicarului din 
Năseudu, compusă fiindă din 198 
de representanți ai grănițeriloru.

Adunarea din cestiune a fostă 
decisă adecă, a deschide lupta în 
contra stăriloră miserabile și ame- 
nințătdre, create în fostulă dis
tricts ală Năseudului prin intrigile 
și violențele cele mai nerușinate 
ale administrațiunei ungurescî, re- 
clamândă drepturile garantate foș- 
tiloră grănițerî români din Regi- 
mentulă II în așa numitulă „Ins
trumentă fundațională,“ sancțio
nată de Maiestatea Sa în Martie 
1871.

Pentru ajungerea acestui scopă, 
Românii năsăudenl au crezută po
trivită se facă mai întâiu o re- 
presentațiune la guvernă, apoi la 
dietă și în fine, — decă nu va 
ajuta nici una, nici alta, — la Co- 
rdnă.

Nu mai este de lipsă, credemă, 
se mai revenimă aici asupra tris- 
teloră fase, prin cari a trecută 
causa grănițeriloru nășeadenî și a 
fonduriloră loră, câștigate cu mari 
jertfe de sânge. Ajunge să con- 
statămă din nou, că în fața in- 
trigeloră și a machinațiuniloră 
dușmane, p.ei ce au sciută se lupte 
gloriosă pe câmpurile de bătaiă, 
sub falniculă stegă „ Virtus romana, 
rediviva11, n’au fostă în stare pănă 
acum se și unescă forțele și se 

pdrte o luptă energică, înțeleptă 
și solidară pentru apărarea drep- 
turiloră loră. DesbinațI între sine 
și isolați de corpulu națiunei, — 
cu care în marea acțiune de ape-/ 
rare în contra încălcăriloră siste
matice ale regimului ungurescă, 
trebuiau se fiă totdeuna de-unu 
cugetă și de-o simțire, — Româ
nii năseudeni au făcută durerosa 
esperiență, de-a se vede paralisațl 
de acele intrigi și machinațiuni.

Astăzi tdte suntă puseînjocă: 
esistența fonduriloră năseudene, 
ca proprietate română, esistența 
șcdleloră susținute din aceste 
fonduri, ca școle române, menite 
a răspândi numai cultura română, 
bunăstarea și desvoltarea intelec
tuală națională a foștiloră gră- 
nițerl.

In fața unei situațiuni atâtă de 
periculăse, create prin intrigile 
meschine ale faimosului fișpană 
Banffy și a unelteloru lui, era 
timpulă supremă, ca Românii nă
seudeni să se reculegă, să și strîngă 
rândurile și să iacă tote sforță
rile posibile, ca să scape averile 
și școlele loră din ghiarele vrăș
mașe.

Ne-amă bucurată și ne bucu- 
rămă der de mișcarea, inițiată de 
fruntașii grănițeriloră năseudeni, 
pentru redobândirea drepturiloră 
loră încălcate. Proverbulu 4i°e: 
„mai bine târziu, ca nicl-odată“. 
Tote se potă repara în acâstă 
lume, numai una nu: când cine-va 
își perde încrederea în puterile 
sale și când părăsesce înșu-și drep- 
tulă său.

Mișcarea Năseudeniloră însă ne 
dovedesce, că viuă este într’ânșii 
consciința dreptului loră, și de 
aceea ea are o însămnătate mare 
nu numai pentru acelă ținută și 
pentru causa lui, ci pentru causa 
întregului poporă română.

Ceea ce pretindă grănițerii în 
representațiunea loră cătră gu

vernă, este respectarea acteloră 
fundaționale sancționate de mo
narchs, prin cari se recundsce 
dreptulă esclusivă de proprietate 

-ală grănițeriloră și descendenți- 
loră loră asupra fonduriloru, și 
dreptulă de liberă administrare a 
averiloră loră școlare; să reeunosce 
îndeosebi caracterulă confesională 
românescă ală tuturoră școleloră 
susținute din fondulă centrală.

Nu e nicidecum greu de pre
văzută resultatulă, ce-lă va ave 
în împrejurările triste de acjl acestă 
apelă la simțulă de dreptate ală 
stăpânirei unguresc!, și nici pașii 
ulteriori, ce au decisă ai mai face 
Năsăudenii, nu le deschidă nici 
unu prospectă. Der odată por
niți pe calea apărării drepturiloră 
loră, Românii Năseudeni să nu 
trecă cu vederea, că numai și nu
mai dela tăria, energia și unirea 
loră atârnă ca cu o c|i mai înainte 
să și-le potă redobândi.

CRONICA POUTWA,
— (27) Maiu.

Raportulă d-lui Falk, aprobata de 
comisiunea afaceriloră străine a delega- 
țiunii ungare, declară, oă politioa tri
plei alianțe p6te sigura să se baseze pe 
sprijiuula Ungariei. Primirea entusiastă, 
făoută de poporule italiana pereohei im
periale germana și archiduoelui Rainer, 
probeză, că tripla alianță nu e numai o 
alianță de suverani, ci și de popore. De- 
legațiunea ungară a fosta totdeuna con
vinsă, că nici alianțele Austro-Ungariei, 
nici politica sa orientală desinteresată 
nu împiedecă relațiunile amicale ou Ru
sia. Raportula menționeză cu espresiuul 
de sinceră simpatia venirea la trona a 
tânărului rege ala Serbiei, precum și res
tabilirea unei dinastii tn Bulgaria și mo
dificarea pacifică a Constituției. Delega- 
țiunea are de multa una interesa sim
patica de acestă prinoipatO. Raportula 
termină exprimâiidă o alipire oompleotă 
la politica urmată și o deplină încre
dere în d. de Kulnoky.

piarului apponyistă .Budapester Tag- 
blatt“ i se scrie din Viena despre imi
nenta numire de cardinală a episcopu
lui S o h 1 a u c h, între altele, următdrele : 
E uua casă originală, căîutr’o țeră una 
simplu episcopa e numita cardinala, pe 
când archiepiscopii acestei țări nu suntă. 
Ce e dreptă în Austria, episcopulă prin
cipe din Cracovia, Dunajewski, e cardi
nală, der acesta, ca și episcopulă prin
cipe din Breslau, ocupă o posițiune es- 
cepțională. Deca episcopulă Schlauoh va 
fi numită cardinală, va ooupa ună rangă 
înaintea ambiloră archiepiscopl din Agria 
și Calocea, superiorii săi. Prin urmare 
ar fi imposibila, ca numirea sa să fi ur
mată îu urma propunerei coronei, căci 
după recentele întâmplări din oamera 
magnațiloră acesta ar fi o manifestațiune 
directă de neîncredere a ooronoi față 
de ministerulă Weckerle. Decă așaderă 
Papa pe Sohlauoh l'a „creată“ oardinală, 
mo tu proprio, adeoă fără interven- 
țiunea coronei, pe când acum de curândă 
a refusată, să creeze ună archiepiscopă 
la dorința guvernului ungurescă, acesta 
ară fi o dovadă, că Papa e cu dânsulă 
mai multă mulțămita, „o o n t e n t i s si- 
mo“. Așaderă Papa a trebuită să pri- 
vescă atitudinea episcopului Schlauoh, 
nu numai ca pe deplină lipsită de ori 
ce scrupull, der și chiar vrednică d\cea 
mai înaltă laudă, căoT de altmintrelea 
acestuia i ar fi fostă imposibilă să se 
împărtășesoă de acestă distincțiune estra- 
ordinară. Trecerea cu vederea a arhie
piscopului din Agria, ca oelă mai bă
trân în rang, și distincțîunea lui Sohlauoh 
arată mai bine ce influință are oabine- 
tulă Weokerle în Roma și Viena. Pănă 
acum a căcjută acesta cu toți oandidații 
pentru demnitatea de cardinală și pen
tru ocuparea scaunului archiepisoopescă 
din Agramă. Dr. Weckerle a suferita 
acum cela mai rău eșeoă, ou o înfrân
gere și mai gravă în Roma, decâtă con
tele Szapary cu ooasiunea numirei prin
cipelui primate. Contele Szapary, cfice 
corespondentul^, nu putu folosi amioiloră 
săi la ouria romană; pe când Dr. Weo
kerle nu pote împedeoa nici măcară 
triumfula adversariloră săi.

FOILETONUL!» „GAZ. TRANS.“ 

pe munții Țerei Bârsei și ai Făgărașului 
de

I. Buceciultt cu vfyfulu „LA 0MUd, 
înălțime de 2508 metri. Munți stâncoși.

(5) (Urmare).

In vera anului 1886, totă în luna 
lui Augusta, erășl mă aflam ou familia 
în ZârneștI. Și cu acestă ooasiune am 
încercată a compune o societate potrb 
vită pentru de a face o escursiune „La 
Omă“. Deși erau acolo, ca de regulă, 
mulțl ospețl streini și multi tineri stu- 
dențl, din cari s’ar fi putută mulțl aso
cia pentru o atare escursiune, totuși abia 
trei inși ne-amă reeolvată seriosă a eși 
susă „La Omă“, și anume eu, profeso- 
rulă din Brașovtt Lasară Nastasi și tînă- 
rulă studenta technic ală șoolei de mașini 
din Viena, Octaviană Popii dinTohanulă 
vechiu, astădl ingineră la căile ferate 
române, cu locuința în Galați. Ne amă 

decisa, ca în 24 Augustă să plecămă 
spre acestă scopă la Brană, unde pote 
vomă mai afla vre-ună scță.

Sciamă de altmintrelea, că în 25 
Augustă voră eși pe vârffl „La Omă“ 
și mai • mulțl membri ai despărțămân
tului din Brașovă ală societății carpa
tine transilvane.

Conforma înțelesului, în 24 Augustă 
noi toți trei amă și mersă la Brană cu 
trăsura, unde ajunși pe la 8 dre dimi- 
neța, amă data în vorbă ou mai mulțl 
de-aoolo, dintre cari Ionă StoianH, pri- 
marulă Branului inferioră și Ionu Batiu, 
notarula Branului superioră încă s’au 
alăturată la sooietatea nâstră. îndată 
ne-amă provăcjută ou cele de lipsă, apoi 
pe la 10 6re înainte de amecjl amă ple
cată din Brană, totă ca în anulă 1885, 
pe Șimonă, prin Guțană și pe la Strunga, 
unde ajunși, studentului technioă Popa, 
carele era celă mai tinără între noi, a 
începută să-i curgă sânge din nașă, ce 
însă nu a ținută multă.

Dn aici amă scoboritu la Schiță 
în Ialomița. Aiol amă aflată o mare so
cietate de domni și domne din România, 

oarl 4’ceau, că încă voescă să mergă 
„La Omă“; peste nopte însă voră 
rămâne aiol. Deoreoe pisourile oele 
mai înalte ale munțiloră, ou deosebire 
cam dimineța, pe la răsăribulă sdrelui, 
suntă mai ne aooperitc de nori și de 
neguri și astfelă cam pe aoâstă vreme 
este și aerulă mai curată și mai potri
vită de a pute vedâ mai bine și mai 
departe, așa noi încă căutamă să ajun- 
gemă „La Omău câtă s’ar pute mai de 
diminâță.

După-ce dâră Schitulă și mănăstirea 
le ounosceamă prea bine, n’amă rămasa 
aci peste nopte, ci pornindă de aiol amă 
apuoată pe drumulu, deja desorisă, din 
muntele Cocbra, apoi pe la stâna din 
Obîrșie și înaintândă totă de-a lungulă 
Ialomițeijpe costa muntelui, amă ajunsă 
pe la 7 6re sâra în partea cea mai es- 
tremă a regiunei șnepănului, unde lăsân- 
du-ne dela potecă în josă cătră Ialomița, 
în o poeniță, ce se află acolo în pădurea 
cea întinsă de șnepănă, amă căutată unu 
locă potrivită și ne-amă deoisă să re- 
mânemă peste nopte aci.

Conducătorii noștri îndată au făcută 

foou cu lemne de șnepănă, oe suntă de 
totă chisose și forte tari, — cu multă 
mai tari ca lemnele de bradă (albă), seu 
de molitvă — și dau o oăldură ou multă 
mai mare ca bradulă comună.

Nu multă după ce amă ajunsă aoi, 
mă pornesce și pre mine sângele pre 
nașă, oe însă încă nu a durată multă. 
N’am dată nici o atențiune aoestui lucru, 
oăcl soiindă eu, că încă la "Strunga a 
pățită asemenea și technioulă Popă, amă 
putută oonstata prea ușoră, că acesta 
este numai resultatulă influinței aoestoră 
regiuni.

Se înorase binișoră, ba a începută 
a stropi puțină și ploua; îmi era tare 
temă, să nu pățimă ca la anulă 1885, 
seu pbte și mai rău, fiindă acuma în 
timpă de ndpte aid sub oerulă liberă. 
Incetulă cu încetulă îusă se mai răriră 
norii și începu a se lumina, însă sim- 
țiamă frigulă tare, așa oă despre <jiuă, 
când ne-am pomenită, deși aveamă vest
minte destulă de grose, ba ne culcase- 
rămă și în apropierea focului, dâr- 
dăiamă ou toții de frigă, de ne clănță- 
niau dinții în gură.


