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a se plăti înainte.

Nr. 126. Brașovii, Joi, 10 (22) Iunie 1893.

mai timpuriă a situațiunei, create 
prin pasul ă întreprinsă înainte 
c’unii ană de 4^ei ară fi ușurată 
problemele grele, ce Be impună 
acft partidei nâstre naționale.

Cu atâtă mai multă se cere 
acuma dela noi, ca să fimu de
plină conscii de aceste grave pro
bleme și de seriositatea timpului, 
ce ’lă străbatemă.

Situațiunea de ac]i e netăgă
duită fdrte gravă; e gravă prin 
greșelele și neajunsurile nostre 
proprii, der e peste măsură gravă 
prin persecuțiunile nedrepte și ne
umane, ce le îndurămă dela con
trarii neamului nostru.

Pe cetitorii noștri, fără îndo- 
ielă, îi va fi îngrijatu adâncă, că 
însuși comitetulă esecutivă ală 
partidei nostre naționale vine acum 
după ună ană, să constate acestă 
înrăutățire a stării nâstre politice, 
der nu i-a putută surprinde, fiind
că nu le-amă făcută nici-odată 
ilusiunl, ci tot-deuna amă clisa și 
amu susținută, că o îmbunătățire 
a stării nâstre politice trebue să 
derive mai întâiu dela noi Ro
mânii, că adecă trebue se-i pre- 
mergă mai întâiu întărirea și con
solidarea ndstră interiără, utilisa- 
reaforțeloru nâstre naționale cu se- 
riositate.cu plan și sistem în intere
sulă națiunei române, alibertății și a 
drepturiloră sale; amă declarată, 
că de aici atârnă ori-ce succesă 
reală și durabilă în lupta nâstră 
pentru esistența națională.

Și ceea ce amă cțisu și susți
nută pănă acuma, (jicemti și sus- 
șinemă și a$I, când lucrurile au 
ajunsă așa de departe, încâtă, cum 
cu consternare și indignare ve- 
demă, este trasă în cercetare ju- 
decătorescă de cătră puternicii cai
lei întregă comitetulă actuală ese
cutivă ală partidei nâstre, din causa 
Memorandului.

Urmărirea judecătorescă a co
mitetului nostru centrală, pentru 
că a esercitată dreptulă constitu

Co invocarea deEegațiKcru.
Brașovu, 8 Iunie v.

S’a împlinitîi deja anulă, de 
când comitetulă centrală, alesă de 
conferența din anulu trecută a par
tidei ndstre naționale, a mersă la 
Viena cu memorandulă, Elă a 
avută ună mandată dela confe- 
rență și nu pbte fi nimică mai fi- 
rescă, decâtă îndatorirea, ce-o 
simte de a raporta mandanțiloi’ă 
sâi despre lucrările, ce le-a sevîr- 
șitu în esecutarea acestui man
dată.

In convocarea delegațiloră ale- 
gâtoriloru noștri în adunare estra- 
ordinară pe c^iua de 27 Iunie (9 
Iulie st. n.) a. c., pentru de a as
culta raportulă comitetului, nu este 
der nimică surprinc|Storă. Ea a 
trebuită sS se iacă în ori-ce casă 
și decă este ceva de obiectată în 
fața ei, este numai împrejurarea, 
că nu s’a făcută mai înainte, 
după cum partida nbstră era în 
drepții a se aștepta, ci comitetulă 
a trăgănat’o, pănă ce s’a creată 
situațiunea precară, despre care 
ne vorbesce în convocarea sa.

Darea de semă a comitetului 
centrală era și este cu atâtă mai 
reclamată în interesulă partidei 
nbstre naționale, cu câtă pănă as- 
tăfii încă nu s’a făcută claritate 
despre resultatele reale ale acti
vității desfășurate în esecutarea 
mandatului, ce l’a primită dela con
ferența din 20 și 21 Ianuarie 
1892.

Decă într’aceea evenimentele, 
ce cu precipitare se urmeză, au 
făcută ea situațiunea de acjî se fiă 
atâtă de gravă, faptulă acesta în
suși ne indică necesitatea, ca în 
fața periculeloră amenințătore par
tida nostră. națională să ee gă- 
sescă și ea la rendulă seu în sta
rea consolidată, care să-i tacă po
sibilă a le înfrunta cu tătă băr
băția. Și amă fi nesinceri, decă 
n’amu adauge aici, că o lămurire 

țională fundamentală cetățenescă 
de a espune într’ună memoriu că
tră capulă statului gravaminele 
naționale și a cere schimbarea 
stării asupritore pe cale legală, 
este o faptă de sine stătătâre a 
puterii publice, care cu durere ve
denia depășită de mult cărarea le
gală constituțională și a devenită 
discreționară în adevăratulă înțe- 
lesă ală cuvântului.

Trebue der ca acestă faptă, la 
rendulă seu, se fiă discutată de 
sine stătătoră de cătră organulă 
nostru. Nu putemă însă să nu ac- 
centuămă deja acuma, ca ună 
lucru de sine înțelesă, că ataculă 
acesta violentă, care este îndrep
tată nu numai în contra persâ- 
neloră, ce compună comitetulă 
și a procederei loră, ci se îndreptă 
tot-odată și în contra drepturiloră 
fundamentale constituționale ale 
partidei nâstre naționale, trebue să 
ne afle pe toți solidari în ală res
pinge cu tâtă energia și demni
tatea.

O însemnătate deosebită inte- 
riorăj? are însă pentru partida nâs- 
tră națională darea de semă a 
comitetului, pentru care suntă con- 
vocați delegații conferenței nos- 
tre naționale. Când e vorba de a 
ne esamina faptele din trecută, de 
a le pune pe cumpăna judecății 
luminate, lipsită de ori-ce preocu
pare și patimă, ca astfelu să gă- 
simă cărarea cea bună, pe care 
să putemă păși în viitoră cu mai 
mare efectă ca pănă acuma, ur
meză de sine, că delegații confe
rinței numai așa îșl vor pute deslega 
în modă mulțumitoră greaua pro
blemă de a lua hotărîrile cele de 
lipsă în vederea precarei situațiunl 
actuale, decă voră fi pătrunși de 
simțulă de responsabilitate față cu 
marea causă națională și voră sci 
să se abnege pentru ea.

Nu ne îndoimă, că membrii 
conierenții naționale voră sci să 
aprețieze câtă de multă bună

voință, seriositate și abnegare de 
sine se cere a(țî dela fiăcare, ca 
să se pâtă împlini dorința espri- 
mată de comitetă, ca viitârea adu
nare să se sfătuiască cu frățescă 
dragoste și cum va fi mai bine 
pentru națiunea nâstră, atâtă de 
multă prigonită.

Sperămu și așteptămă der ca 
în acestă spirită să se pregătescă 
a merge din tâte părțile la întru
nire, și îi conjurămă pe toți se 
nu uite, că tăria și consolidarea 
nostră interiâră este și rămâne 
cea dintâiu garanțiă pentru is> 
benda causei nâstre sfinte în 
viitoră!

Maghîarisarea armatei.
Amă adusă ieri la „scirl telegra- 

fioe“, că. delegatulă Szell Kâlmân a in
terpelata pe ministrulă de rSsboiu în 
afacerea cu resoriptulft comandantului 
Lobkowitz, adresatâ, oa răspunsă, pri
măriei din Budapesta.

Foile unguresol, oe le primimă a<jl, 
publică textulă interpelației lui Szell și 
râspunsulă majorului Nyiri, care este ur- 
mătorulă :

„Onorată comisiune regnioolară! Am 
ondre a răspunde, în numele Exelenței 
Sale ministrului comună de răsboiu, la 
interpelațiunea membrului eomisiunei 
Szell Kâlmân. (Să aucjimă) Ministrulă 
comună de rSsboiu, deja în ședința de 
ieri a eomisiunei țârei, a luată veste, 
despre oasulă, ce formâză obieotulă in- 
terpelațiunei și, în urma coloră aucjite, 
a îndrumată prin telegrafii, încă ieri după 
amiaeji pe comauda de corpă IV, oa sS-i 
dea lămuriri oâtă mai ourendă. Raportă 
lămuritoră ne sosindă pănă acum, elă 
trebue așteptată pentru ca sfi se pută 
face critica stărei luorului. Nu sufere niol 
o îndoelă îusă, că, în eensulă ordinațiu- 
niloră esmise, comanda pieței din Bu
dapesta este obligată, ca la tâte hârtiile 
maghiare, ce-i soseseti, se respundă îu 
limba maghiară (Aprobări). Și la casulă, 
decă imediată n’ar pute-o face acesta 
din prioina lipsei de puteri, atunci pentru

FOILETONULU „GAZ TRANS.“

ESCURS8UNI
pe munții țerei Bârsei și ai Făgărașului 

Jde
loazx-u. T-ixtcvl.

II. Branulă cu plaiurile și piscurile sale. 
Locu în regiunea lemnutui, cu pădwl, pă

șuni și prea frumdse poerii întinse.
(Urmare).

Dela bariera de josă din Brană, dru- 
mulă de comunicația duce oătră fron
tieră, și apoi mai departe în România, 
pe 2 părți, și anume:

1) Prin comuna Șimonă cătră Gu- 
țanulă la Strunga și așa mai departe pe 
teritoriulă română oătră pitoresoulă orașă 
Sinaia și oătră comuna Petroșița, așa că 
pănă la oapâtulă de din susă ală comu
nei Șimonă, poți merge cu trăsura, de 
aoi apoi mai departe pe josă sâu călare 
pănă in România.

2) Prin Moeciulă inferioră, pe unde 
ținâudă drumulă principală totă pe mu

chia delului, de aoolo poți eși bine ou 
trăsura pănă susă în frontieră la vama 
ungară dela Oruoe, din Branulă supe
riori, de unde apoi peste „Ruia“, pe 
partea României, pe șoseua cea forte 
bună de acolo, poți merge cu trăsura 
mai departe.

In direoțiunea acesta, adecă por 
nindă dela vama ungară, dela Cruce, prin 
vama română dela Giuvala, pe calea de 
acolo înaintândă poți merge la renumita 
și prea frumâsa peșteră dela „Dembovi- 
oiâra“, oe se află pe partea României, 
mai în apropierea oomunei Rucără, și 
oare într’adevără merită a fi ceroetată și 
privită mai de-aprâpe, pentru admirabila 
și măreța ei formațiune și pentru mul
tele stalactite, ce se află în abundanță 
în peștera aoeea.

Cum este situată Branulă între Bu- 
oeoiu, frontieră și Petra Craiului, urmă- 
târele comune ale Branului esă ou teri- 
toriulă loră pănă susă la frontieră, și 
anume: Șimonulă dela capulă vestică 
ală Buoeciului încolo peste munții dela 
Strunga; urmeză după aoeea Moeoiulă 
superioră și apoi comuna Fundata, pănă 

la vama dela Cruoe în Branulă supe- 
rioră. Dela Cruce în oolo, totă pănă în 
frontieră urmâză oomuna Șirnea și Peș
tera, pănă la Petra Craiului.

Pe teritoriulă comunei Peștera, 
aprope de biserica din aoestă comună, 
îu partea ostică se află o peșteră prea 
frumdsă și fârte mare, despre oarea se 
cjice, că trece cu lungimea ei înoolo 
sub Petra Craiului. Dela acestă peșteră 
și-a primită și comuna numirea sa „Peș- 
tera“.

Locuitorii din comunele Fundata, 
Șirnea și o parte din cei din Peștera 
îșl au loouințele loră aoolo susă pe pis
curile Branului, nemijlocită lângă fron
tieră.

Mai în tâte locurile, dela Buoeciu 
și pănă la Petra Craiului, pote omulă 
trece frontiera pe josă seu călare în Ro
mânia și din România dinodoe, fără nici 
o greutate. Și toomai pentru aceea, oa 
sâ nu se întâmple contrabande și nea
junsuri din una seu din altă parte, fron
tiera pe acâstă liniă este strictă păzită, 
atâtă din partea Ungariei, oâtă și din 
partea României.

Trecerea din România la noi, josă 

la pâlele munțiloră,în direoțiunea vămei 
din Branulă inferioră, se pâte face și se 
și face de regulă numai prin pasulă Bra
nului, prin strîmtorea munțiloră din Bra- 
nulă de josă de lângă rîulă „Turou“, 
sub ca8telulă Branului. Se pâte însă trece 
pe josă seu călare și pe rîulă Zârnești- 
loră dintre Măgura și Pâtra Craiului, și 
prin despioătura Petrei Craiului din puno- 
tulă la rTurnă“, prin loculă numită 
„Crepătura,^ așa oă prin ambele aoeste 
puncte eși dintre munți la comuna Zer- 
neștl.

Treoerea printre Petra Craiului, prin 
looulă numită „Crepătura“, fîindă de 
multă timpă tare negligiată, acjl este 
mai nepraoticabilă, numai ou piciorulă 
mai poți trece pe aici, cu tdte că în 
vechime, când linia de vamă era pe la 
șanțulă, ce se întinde dela oastelă pe la 
pâlele ostioe ale munțiloră în stânga și 
in drâpta pe sub Măgura și încolo pănă 
cătră Buceoiu, în acele timpuri, ijică, pe 
hățașulă din „Crepătura“ , după cum 
spună bătrânii, așa mai pe sub ascunsă 
se treoea din România la noi, pe cai, ca 
contrabandă, multă sare și tutuuă. 


