
Msctlnnea, Administrau™ 
și TlMiafla: ' 

HRA5BVU, piața mare, Târgulu 
Inului* Nr. 30.

îsruorî ne francate nu se primsaw. 
Xanuicripte nu se retrimit*.

Birourile de amciaiî:
ÂBpsțavu, piața mare, TBrgulw 

Inului Nr. 30.
Inserate mai primesou în Vlena 
R. Mosse, Hadsenstein & Vogler (Otto 
Maas), H. Schalek, Alois Eerndel, AL 
Dukes, A. Oppelik, J.Danneberg; în 
Budapesta: -4. F, Goldberger, Eck
stein Bernat: în Frankfurt: G. L.
Daube ; în Hamburg: A. Sietncr, 

Proțală inaorțiunilord: o aoriă 
garmond pe o coldnă 6 cr. și 
30 cr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai deae după 

tarifă și învoială.
Be clame pe pagina a IU-a o 

senă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

jJk. 1ST "Cr 3L TT X/T7T.

„Gazeta" eae în fifi-carefli 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fl., pe ș6ae luni 

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

Pentru România și străinătate: 
Pe unii anu 40 franol, pe nise 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tdte ofioielo 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Afionamentnlu jentru Brasovn: 
a administrațiunn, piața mare, 
TBrgulu Inului Nr. 80 etaglulu 
I.: pe unii anu 10 fl., pe șâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu anii 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplani 5 or. v. a. 
său 16 bani. Atătă abonamen
tele oătă și inserțiunilo suntâ 

a se plăti înainte.

Nr. 130. Brașovu, Lum-Marți, 15 (27) Iunie

Sărmanii Moți!
Brașovu, 13 Iunie v.

Dușmănia adversarilor^ noștri 
față de poporulă românescu a 
ajunsă pănă laglonțu. Acesta ni-o 
dovedesce și ndua vărsare de sânge, 
ce s’a întâmplată cailele acestea 
în munții apuseni, — versare, că
reia au căc|utu victimă mai multe 
vieți românesc!.

Pănă în momentulu de față 
încă n’amu primită ună raportă 
specială în privința acestui casă, 
atâtă de tragică și revoltătoră. 
Vedemă înse, că foile maghiare 
grăbescă și de astădată a lua în 
apărare pe ucigașii unguri, pre- 
sentândă lucrulă astfeliu, ca și cum 
totă numai „sălbaticii Valah!" ar 
fi fostă de vină. După raporturile 
acestoră foi, — în a cărora ex
tremă tendențiositate și rea voință 
față de Români n’avemă se ne 
îndoimu de-altmintrelea nici ună 
momenta, — lucrulă ar sta ast
feliu :

Mercur! nâptea, în 21 Iunie 
n. c., „mai bine de o sută de Va
lahi din Roșia, înarmați din cres- 
cetă pănă’n tălpi11, ar fi năvălită 
asupra vigililoră erariall din mun
tele Scărișârei, atacându-i. Aceștia 
însă, avendă de mai ■’nainte cu- 
noscință despre urzirea „complo- 
lui“, îi așteptară cu armele la 
mână. Când Românii au năvălită 
asupra loră, ceia au descărcată 
armele. Românii atunci au înce
pută și ei să împusce. După o 
scurtă încăerare, Românii s’au re
trasă și s’au refugiată la casele 
loră. Pe câmpulă de luptă au ră
masă mai mu Iți morți și răniți. 
După telegramele de pănă acum, 
au fostă împușcați șepte Români. 
După ună altă raportă telegrafică 
însă, ce ’i se trimite din Turda 
farului „Magyar Hirlap“, dintre 
Români au rămasă morți doi inși, 

er alți doi au fostă greu răniți. 
Intre vigilii de pădure încă au 
fostă câțiva inși ușoru răniți.

Așa descriu foile unguresc! 
nâua vărsare de sânge dela Scă- 
nșora. Ele mai adaugă, că „Va
lahii14 suntă liniștiți acum, der „nu 
se pâte omulu încrede în ei, de- 
6re-ce atitudinea loră e încă și 
astăc}! amenințătore“. Incunosciin- 
țată fiindă despre acesta, minis- 
trulă ungurescă de agricultură a 
dată ordină telegrafică, ca să se 
trimită la fața locului putere ar
mată. Se asigură, că a și plecată 
în urma acesta din Turda o trupă 
mai mare de gendarmi, sub con
ducerea unui locotenentă.

Ori câtă de tendențiâsă ar fi 
espunerea acesta a foiloră ungu
resc!, din ea ne putemă face o 
închipuire destulă de fidelă despre 
adevărata stare a lucrului.

Scimă, că nenorociții noștri 
Moț! din munții apuseni suntă 
daț! pradă urgiei guvernului un
gurescă, care fără nici o milă i a 
dusă la sapă de lemnă și-i tirani- 
seză 4i de 4* îQ mesură totă mai 
mare. Li-a intei^isă întrebuințarea 
munțiloră, ceea ce pentru Moți 
însemnă a-i desmoșteni în modulă 
celă mai crudă, a-i scote din pa
tria loră, căci muntele este patria 
Moțului.

Astă4i sârtea Moțiloră noștri 
din munții apuseni este sârtea 
celui mai nenorocită poporă din 
lume. Traiulă vieței li s’a făcută 
imposibilă, căci ei nu aveau altă 
câmpă de a-și agonisi pânea loră, 
decâtă munții. Astă4î nu mai are 
bietulă Moță de unde-șl aduce 
nici măcară ună lemnă de focă; 
n’are unde-șl pasce o oiă, ori ună 
vițelă; nu mai pote vena nici 
măcară ună iepure. Li-s’au luată 
munții, — li-s’a luată totă.

In asemeni împrejurări tirane 
și crudele, cine s’ar mai pute mira, 

decă acestă poporă blândă și ne
norocită s’ar vede împinsă chiar 
și la comiterea vre-unui pasă des
perată? Loră nu le rămâne alta, 
decâtă seu se pieră de fâme, seu 
se ia lumea în capă și să-ș! pă- 
răsescă țâra strămoșiloră săi: se 
părăsescă acea romantică „patriă 
a lui Iancu", pe ale căreia regiuni 
stâncdse, înainte de asta cu 45 de 
ani, a luptată cu atâta bravură pen
tru dreptă și libertate?

Nu este ore de sute și mii de ori 
mai sfântă, mai dreptă și mai fi- 
reșcă, ca mai bine să fia huiduită 
tiranulă, mai bine asupritorulă, 
decâtă vechiulă și credinciosulă 
apărătoră alu țerei ?

Nu; de-ună asemeni pasă des
perată, în împrejurări atâtă de 
desperate, nu ne-amă pute mira, 
deși în casulă de față absolută de 
locă nu-lă credemă admisibilă.

Ne mirămă însă, că în mijlo- 
culă atâtoră popâre mari și culte, 
se tolereză asemeni stări de lu
cruri, cari prin vitregitatea și 
tirăniile loră blameză epitetul 
veacului, căruia pe nedreptulă ’i 
s’a 4>să, că este secululă culturei 
și libertății popbreloru.

O, Iancule! De-ai învia Tu din 
mormentă și ai vede sârtea os- 
tașiloră Tăi de odiniâră, |ai plâDge 
și — de rușine și durere, ai intra 
erăși în mormentă !

CRONICA POLITICA.
— 14 (26) Iunie.

Cetimă în „Gazeta Bucovinei*, că 
Societatea politică „Concordia" din Bu
covina. va țină o adunare generală în 
11 Iulie st. n. Din inoidentulă acesta 
„Gaz. Buo.“, vorbind!! de prinoipiile lup
tei Românilor!! din Bucovina (fie® între 
altele: Iu aoestă punotă se lovesoâ, pre
cum vedemă, o serie de idei, oarl oadă 
tdte în sfera organisării lucrărilor!! nds- 
tre în țeră, organisare de care s’a po

menită și la adunarea treoută. Reamin- 
timă acestă ideiă, peutru-că ea este uuulă 
din multele puncte de vedere, una din 
cele mai importante chestii, de care tre- 
bue să ne ocupăm!! și a oărei resolvare 
nici n’a fostă încercată. Fiindă organi- 
sați mai bine, vomă și dispune de mai multe 
mijloce pentru a trezi mai cu succesă con
știința de nemu. acolo unde ea slăbesce 
ori s’a perdută chiar. Căci ne înșelămă 
rău, dâcă credemă, oă fără de o organi- 
sațiă solidă vomă putâ accelera, pănă 
la gradulă, ca să fimă mulțumiți, pro- 
cesulă de desvoltare politică a poporu
lui. In Boemia totă poporulă este ca 
ună trupă, ună faptă mai energică scu
tură totă poporulă, oa o sguduitură ner- 
vosă întregă trupulă ; der acela poporă 
este și fârte cultă și bogată ; noi trebue 
să înloouiină prin munca și răbdarea 
omului cultă, ce acolo face spontană în
suși poporulă întregă. De acesta da- 
toriă trebue să ne pătrundemă adenoă 
pentru-oă e numai naturală, oa în lupta 
pentru existență a orl-oărei colectivități 
de ființe partea cea mai inteligentă să 
fiă cea mai activă.

*
Nu puțină supărare au produsă în 

oeta șoviniștiloră maghiari energicele 
protestări, ce le-a ridicată d-lă Fran
cisca Hossu Longină din Deva în adu
narea mai recentă a comitatului Hune- 
dorei. „Magyar Hirlap4 dela 25 Iunie, 
după ce consacra ună artioulă de fondă 
în ondrea contelui Kun Kocsard, ca ce
lui mai zelosă și mai devotată ma- 
ghiarisatoră, .revine asupra cunosoutei 
propuneri, de-a se trimite o deputațiune, 
care in numele comitatului să felicite pe 
numitulă ooute, din inoidentulă aniver- 
sărei sale de 90 de ani. „Acestă propu
nere11, adauge foia ungurescă, „nu i a 
convenită advocatului Franoisoă Hossu, 
care ca agitatoră valahă și pănă acum 
și-a făoută ună tristă renume (siol). A- 
cestă domnă bună a protestată în con
tra propunerei, de-a se aduce astfelă de 
onoruri lui Kun Koosârd ; deoreoe, după 
elO, comitatulă Hunedorei este ună co-

FOILETONULl) „GAZ TRANS.“ 

pe munții țerei Bârsei și ai Făgărașului 
de

Ioa.Xl.-UL ‘I'-CLXO-UL.

111. Ptira Craiului, (înălțimea 2241 m.) 
Munți stâncoși, cu împregiurimile loră. 

(0 schiță istorică a comunei Zernești).
Josă la pâlele Petrei Craiului, în 

muntele „Vlădușca“, pe teritoriulă oo 
munei Peșterea, se află clădită din lemnă 
o casă a societăței carpatine transilvane. 
Și este tare la looulă său, acestă casă 
aici, oăcl turiștii, cari voescă să iasă 
susă la piramidă, pe verfulă Petrei, ră- 
mânendă de regulă peste nopte în acâstă 
casă, în diminâța cjilei următore, reoreațl 
de obosela drumului de pănă aoi, esă 
apoi la verfulă Petrei, mai pe odih
nite și fără să se încordeze pre tare.

Escursiunile la Petra Craiului se 
facă de regulă și mai cu înlesnire tre- 
cendă prin comuna ZerneștI.

Noi, după cum am arătată în partea 
a doua a acestei scrieri, în 29 Iunie 1888, 
nu am rămasă peste nopte la casa so

cietății carpatine, ci ne am reîntorsft la 
cuartirele ndstre, la vama dela „Cruce1, 
din Branulă superioră. Urmările acestei 
reîntâroerl le amă și simțită apoi pre 
aspru în 4’ua următdre. Soiindă, oă de 
aci înoolo se începă greutățile lvorărei 
nostre, căci aveamă să continuămă mar
carea pe locuri înalte și fărte primej- 
diose, în 30 Iunie desă de dimiueță, 
după ce ne-amă făoută gata de plecare, 
noi, membrii presențl ai comisiunei un
gare, cam așa din glumă, seu și din 
curiositate, ne-amă măsurată cu cumpăna 
decimală dela vamă. Amil trasă: eu 71 
chile, inginerulă reg, e Kovâos 74, că- 
pitanulă oes. și reg. Șandru 79 și Belle, 
prim-pretorele Branului 99 chile.

Am plecată apoi cătră Petra Craiului 
și, după o călătoria călare de 3 ore, amă 
ajunsă la polele Petrei în muntele Vlă-i 
dușoa, în apropierea casei sooietății car
patine.

Petra Craiului, aflătore între co
muna ZerneștI și comunele. Branului, 
are o înălțime de 2241 metri și formeză 
ună oolosă de stâncă de sine stătătoră, 
între muntele Buoeciu și munții Făgă
rașului, estindendu-se în direoțiune dela 
Nordu spre Suda cătră România, dela 

ZerneștI pănă la comuna Rucără în 
România.

Petra Craiului are două părți, cari 
se despartă una de alta în punctulă 
dela „Turnu*, din despioătura acestoră 
părți numită „Crepătura“. Partea primă 
a Petrei, sub numirea de Bărcu, la pâ- 
lele căreia e situată comuna ZerneștI, 
este mai mică (cota 2068 m) și se ^s- 
tinde dela rîulă Zerneștiloră, în direc
țiune dela ostă spre vestă, pănă la 
„Crepătură*. In partea de dinoolo de 
Crepătură, formândă ou partea primă 
aprdpe ună unghiu dreptă, se estinde 
dela nordă spre sudă a doua parte a 
Petrei, oare este mai înaltă și care for
meză adevărata „Pâtra-Oraiuluiu.

O formațiune propriă și unioă în 
feliulă său are Petra Craiului, oeea ce 
.pră bine îi oaracteriseză și numirea de 
„Pătra Craiului11, oăcl privită și de josă 
și de susă, este măestosă, este impune- 
t6re. Nu este munte, oi este adevărată 
o pâtră colosală; ună lanță de stânci 
înșirate strînsă una lângă alta, cari înăl- 
țându-șl mândru fruntea pănă la mărimea 
arătată mai susă, la ra4ele sorelui, și cu 
deosebire la lumina lunei, oferă privi
torului ună aspectă pomposă, înfrumse- 

țată de lumină argintiu-sclipitdre, ce o 
răsfrângă dela sine măestosele stânci ale 
Petrei Craiului.

Dela punctulă din Vlădușoa (stel- 
pulă 200), linia de frontieră se ridică 
spre veBtă pe costa Petrei Craiului, pănă 
la înălțimea dela piramidă, unde este 
punctulă trigometrioă cu stelpulă de 
frontieră Nr. 201, și de aiol apoi duoe 
peste ascuțita creastă a Petrei Craiului, 
pe. de-asupra primejdidseloră prăpăstii, 
în direoțiune sudică pănă la punctulă 
202, sub oare la piciorulă Petrei, în pră
pastia de josă spre vestă, se află ver
dele pisoă ală Tămașului, acoperită de 
întinse păduri de bradă și de pășuni 
grase de munte.

In aetfelă de împregiurărl, oomi- 
siunea și mulțimea de lucrători trebuin- 
oioșl, sciindă, că atjl, în 30 Iunie 1888, 
este a se maroa linia de frontieră pe 
primejdiosa crestă a Petrei Craiului, erau 
ou toții fdrte îngrijațl. Aveamă să așe- 
4ămă la piramidă, în punctulă 201, și 
apoi de-supra Tămașului, în punotulă 
202, oâte-uuă mare stelpă de ștejară, 
anume pregătiți spre aoesta. Pentru oa 
aceste grele lucrări să se potă face într’o 
4i, s’au luată din bună vreme măsuri, 


