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Inului Nr. 30.
Inserate mai primeaofi In Vlana 
fi. Nosse, Haitsenstein & Vogler (Otto 
Naas), H. Schalsk, Alois Herniei, Ji. 
Dukes, A. Oppelik, J. Dsnneberg ; în 
Budapesta: A. 7. Goldberger, Eck
stein Bornai: în Frankfurt : C. L. 
Baube; In Hamiiurg: 4. Steiner.

Prețulâ inaerțiuruloru: o senă 
zarmund pe o colină 8 or. și 
30 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Reclame pe pagina a IH-a o 

Bonă 10 or. v. u. acu 30 bar.I.

(ZSTTZTZM^ZEeTT TDZS ZDTT^ETZTECJ^. 23)

wGazotau ese în fiă-care 4 i 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un unu 12 fl., pe șâae luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană. 

Pentru România și străinătate: 
Fe ună anu 40 franol, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoi 8 frânei.

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentul^ pentru Brasovu 
a administrațiuno, piața mare. 
Târgulu Inului Nr. 30 etaglulu 
I.; pe unu ană 10 fl., pe aâee 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusulu în casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
sâu 15 bani. Atâtu abonamen
tele oAtu și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 123.—Amdu LVI. Brașov^ Duminecă, 6 (18) Iunie 1893.

Brașovu, 5 Iunie v.
De multe-orl stai sS te miri, 

cum mai p6te suferi poporulă 
nostru dela sate atâtea volnicii și 
nedreptăți, câte ’i se facil de stă
pânirea ungurescă. Unu deputată 
kossuthistu, cu numele Herman 
Otto, 4icea cțilele trecute despre 
poporulă maghiară, că elă este 
tractată din partea celoră dela 
cârma țerei „asemenea unoră vite 
de jugu“. Der apoi cum este trac
tată ore poporulă românescu. care 
e multă mai pejosu puști din partea 
stăpânirei chiar și decâtu cei mai 
de pe urmă „nemeșuțl" ungu
resc! ?

Se luămu de esemplu comuna 
românescă Lăscudă din comita- 
tulu Ternavei mici. ScimQ, că în 
acesta comună s’a întâmplată acum 
de curendu alegerea de primară. 
Nici nu se pote numi de-altmin- 
trelea alegere, căci pc porului nu 
’i s’a datii nici unu dreptu de-a 
alege, ci fîsolgăbirâulă a numită 
pe cine a vrută elă. In totă să
tulă nu se afla, decâtu unu sin
gură Ungură și încă și acesta 
amărîtă ca vai de elă ; fără învă
țătură, tineră și necoptă la minte; 
cu tâte acestea însă fisolgăbireulă 
pe elă l’a numită de primară.

Fost’au Români harnici, sciu- 
tori de carte, pe cari poporulă 
bucurosă i-ar fi dorită, fiindcă se 
încredeau în ei și-i sciau, că 
suntă bmeni de omeniă, — der 
înzadaru. Fisolgăbireulă l’a voită 
numai pe Erosdi Istvan, fiindcă 
numai elă „umblă cu turecl și cu 
pinten! de-ai lui Kossuth", și nu
mai elu „portă penă de curcă în 
pălăriă“. Alți Ungur! în comună 
nu erau.

Scimu noi f<5rte bine, că drep
tate față cu poporulă română nu 
se pomenesce în țera acesta. Cu 
Ungurii scimă cum stămă și n’a- 
vemă se ne miramă de locă, decă 

poporulă nostru e tractată din 
partea loră așa, cum e tractată. 
Dușmanulă dușmană remâne și 
din partea lui numai la fapte duș-, 
mănesci te poți aștepta.

Ceea ce face se ne mir&nîd 
însă este răbdarea prea peste mă
sură mare, cu care poporulă nos
tru s’a obicinuită a se supune vol- 
niciiloră de totă felulă, ca și cum 
elă ar fi totă iobagiu, ca în vre- 
mile de demultă. Ba încă și atonei 
se mai găsiau omeni,. car! din 
câod în când mai prindeau bi
ciuit) celoră ce-i mânau în brazdă. 
Astăzi însă Omenii noștri par’că 
8’ar fi dedată așa multă cu vol- 
niciile și nedreptățile, încâtu nici 
nu le încrestă. Răbdarea loră apoi 
îi încuragieză pe asupritor! și i 
face se mergă din di în 4i totă 
mai departe, așa că la urmă nu
mai Dumnezeu scie, unde vomă 
ajunge cu nepăsarea și blândețea 
năstră.

La alegerea de primară din 
Lăscudă, de esemplu, totă popo
rulă scia, că lui ’i s’a făcută o 
o mare nedreptate. Cu tăte acestea, 
singură unulă s’a aflată între ei, 
care cu bărbățiă a protestată în 
contra nedreptății. Toți ceialalț! 
au plecată capulă și s’au supusă 
orbesce.

Pe calea acesta nu se păte 
câștiga respectarea drepturiloră 
unui poporă.

Adevărată, că la Lăscudă, vina 
o pbrtă în prima liniă înși-șl con
ducătorii poporului, cari nu numai 
nu i-au sprijinită și povățuită pe 
alegătorii români, der au lucrată 
chiar îd contra voinței și dorinței 
loră. Doi preoți, ună învățătoră 
și ună cantoră : toți aceștia au tă
cută, unii din ei nici nus'audusă 
la „alegere“, er alții au salutată 
cu bucuriă numirea primarului un- 
guru, la a căruia masă s’au ospă
tată numai ca ei.

De bună semă, că aceștia suntă 
în loculă primă vinovați. Der să-i 
lăsămă pe acești rătăciți în soirea 
Domnului, căci bine scimu, că 
pentru astfelu de „conducători ai 
poporului'1, vorba nu ajută ni- 
micu.

O vorbă bătrânescă dIC0> 
precum este armata, așa e și con- 
ducătorulă. Bine ar fi, decă popo
rulă nostru ar ține semă de asta. 
Pe cei nevrednici să-i încarce cu 
disprețulă și ocara loră, și să nu 
se lase a fi duși de ei în rătă
cire. Alegă-și conducători harnici, 
bravi și hotărîțl de a lupta cu 
bărbățiă pentru interesele și drep
turile poporului. Pe aceștia apoi 
să-i iubescă, să-i spriginescă și să-i 
urmeze prin focă și apă. Atunci 
curagiulu asupritoriloru noștri se 
va slăbi, volniciile voră înceta și 
sărtea poporului română se va 
ușura și îmbunătăți.

Nr. 10-1893.

Convocare.
In fața situațiunei politice ac

tuale, create prin evenimentele, ce 
cu precipitare se urmeză, subsem- 
natulu comitetă își ține de datoriă 
a convoca pe toți membrii confe- 
renței naționale într’o

adunare extra-ordinară, 
care se va ține în Sibiiu, Duminecă la 
27 Iunie (9 Iulie) și cțilele următore.

Intemeiați, pe de o parte, pe 
sentimentulă națională și iubirea 
de patria, ce scimă că animeză pe 
toți membrii conterenței, er pe de 
altă parte, simțindu-ne datori a ra
porta despre lucrările, ce amă să
vârșită pănă acum, conformă man
datului conferenței dată nouă în 
ședința dela 8 (20) și 9 (21) Ia
nuarie 1892, suntemă convinși, că 
toți membrii conferenței naționale 

își voră ține de datorință și inte, 
resă a grăbi la acestă adunare 
unde, cu frățescă dragoste, să se 
sfătuiască și să ia apoi hotărîrile, 
ce voră crede necesare, în fața 
precarei situațiunl actuale.

Sibiiu, 5 Iunie n. 1893.

Comitetulu de dou£-cțeci și cinci 
membri, exmisu de conferenței parti
dului naționalii întrunită la 8 (20) și 
9 (21) Ianuarie 1892.

Dr. Rațiu, D. Comșa,
presidents. secretarii.

S. Albim'.,
secretarii.

Pace — resboiu.
Pace în afară — răsboiu înăuntru!
Etă cea mai potrivită caracteri- 

sare a situațiunei, în oare se află acjl 
monarohia nostră.

In oapitala Austriei s’au adunată la 
sfată așa numitele delegațiuul, compuse 
din membrii delegați ai țeriloră austriaca 
și din Unguri, ca să voteze budgetele 
comune ambeloră părți ale monarohiei. 
Cu prilegiulă desbateriloră asupra ohel- 
tueliloră pentru ministeriulă comună de 
esterne, s’au aucjită, atătă în delegația 
austriacă, câtă și în delegația ungară, 
voci „dulci" de pace. Cei dela cârma 
Austriei, ca și cei dela cârma Ungariei, 
nu sciu în ce chipă să premărâscă „minu
nata14 politică de pace a ministrului 
Kalnoky, n’au cuvinte destule de-a spune, 
că așa numita aliaDță întreită stă pe te
meiuri bune. Der ca paoea aoesta să fiă 
„sigură", se ceră bani, bani și 6ră-șl 
bani, pentru înarmări, căci, ifică ®i, nu
mai cu armate puternice se pote susține 
paoea. Și ne mai spună cei dela cârma 
monarohiei, că paoea este ou atâtă mai 
asigurată, cu câtă raporturile de prie- 
tiniă ou marea împărățiă a Rusiei suntă 
din cele mai bune. Adeoă în afară amă 
sta bine cu pacea.

F01LET0NULU „GAZ TRANS."

Fost’a elia de vină?
De Victorii Crasescu.*)

In ndptea spre 15 Augustă nimenea 
nu dormise în oasa lui Țurcană, în oră- 
șelulă Ataci, în partea de mecjă ndpte a 
Basarabiei. A doua fiulă oelă mai 
mare ală văduvei ȚurcănescI, Ionă, tre- 
buea să tragă sorți.

într’o cămăruță, care totă-odată era 
și cuhne, pe laița acoperită ou țolă, șe
deau doi flăcăi și ună băiată. Nici ei, 
nici mama loră, nici cele două fetioele 
nu băgau de semă, că muoulă luminărei, 
oe ardea pe măsă, s’a îndoită la o parte, 
și lumina era oâtă pe ce să se stingă. 
Mare grijă, mare supărare li-se zugrăvea 
pe fețe. Mama loră nu mai plângea, nu 
mai avea laorăml. Ochii ei miol și plini 
de bunătate erau îndreptați spre Ionă. 
N’ai fi putută cunăsce în acestă bătrână 
gârbovită și cu părulă albă mai de totă, 
pe mama Catrina. O săptămână de su-

Din volumulă IV ele „Schițe și Novele,“ 
BucurescI, Librăria H. Steinberg. 

ferințl, suferințl ca ale unei mame, ce’șl 
îngoropă oopilulă, o slărimase și o schim
base ou desăvârșire. Ar fi murită cu bu
curiă, ca să-lă soape pe Ionă de la Mus
cali, der înțelegea, că tote încercările îi 
erau înzadară. Cine ar fi putută să se 
împotrivesoă legei de fieră : „așa trebue".

Istoria era chiar pe vremea aceea 
când se sfirșise ligotele x) Basarabiei și-i 
venise și ei, oopilă părăsită ală Româ
niei, să dea feciori la armata mosohi- 
oescă. Se audea de multă, oă au să ia 
la Muscali, der când și oum, nu se gândea 
nimeni. Mai mulțl din țărani nici nu 
oredeau, că are să fie naborulu. 2).

— Ce naboră, dioeau Moldovenii, 
n’avemă noi ligoie, când draculă s’au 
sfîrșită, mai avemă vreme, e!he! he!

Dâr vestea totă se întindea, s’a au
dits chiar, oă la Chișineu a venită o co- 
misiune, oă orașulă l’au împărțită în pa
tru și că reorutația a înoepută,

— la de aoum amă pățit’o, dicaau 
țăranii.>

Umblau posomoriți și gânditori, se 
au4®a câte o booitură, în oasele unde 
erau flăcăi. Fetele de prin sate șopteau 
între densele, și oohii li se umpleau de 
laorăml.

Der tinerii? Tinerii ca tinerii! La 
ce se gândescă tinerețile?

— Dor n’au să ne mănânce Muscalii, 
pare că ce și ei nu să 6menl? <fioeau 
flăcăii.

Der ei se mărțăfoeau mai multă, le 
era rușine să-și arate adenculă inimei, 
în care era numai groză și durere, oând 
se gândeau că trebue să mergă la Muscali. 
Aouma nu i nimica, norodulă s’a deprinsă, 
soiu că regimentele de Români rămână 
în Basarabia, și alta, că peste trei ani, 
potă să vie acasă, pe ună timpă, ca să-și 
vâdă părinții.

Așa-i acuma, dâr oe-a fostă 10 ani 
în urmă? Se mai aucji într’o vreme, oă 
recruții din Chișinău au fostă îmbaroațl 
la Odesa pentru Caucază și oă mai toți 
au perită cu vaporă cu totă lângă stân
cile Anapel. Atunci a cuprinsă groza pe 
toți, și prin satele din cari trebueau să 

pleoe tinerii nu mai găsia omă ou ca
pulă teafără.

** *
In oămăruță tăoerea era adenoă. Fiă- 

care se gândea la ale sale.
Nu-i era frică lui Ionă Țuroană de 

Muscali.
Mai rău și fără cruțare este Nistrulă 

primă-vera, oând înoepe ghiața a se rupe? 
Puțină îi pasă lui, oând toți tinerii de 
prin prejură nu îndrăsneau să-lă treoă, 
aucjendă pooniturile groznioe ale pături- 
loră de ghiață cea mai mare plăcere era 
pentru densulă oa chiar atunol să pes- 
ouescă seu să-și găsescă trebă să trecă 
de oea-laltă parte. Nu era frica la mij- 
looă, nu se temea de Muscali. Altă ce-va 
îlă ținea acasă. Mă-sa și două copile 
rămâneau numai cu feciorulă celă mică. 
Totă sprijinulă casei era să fiă ună bă
iată de 15 ani. Bună sprijină, unde suntă 
patru guri și avere tufă? Ionă ținea 
casă ou pescuitulă, că plugară nu era, 
neavendă pămentă în destulă. Le venise 
și Țurcaniloră oa „nadei" patru pogone 
de pămentă ; der ce draculă să facă cu 
densulă, deoă o bucată le venise într ->


