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Inului Nr. 30.
Inaarate mai primesou In Vlana 
R. Xosse^Madsenstem & Vogler (Otlo 
Maas), ILSchalck, Alois Herndel, Jf. 
Dukes, A. Oppelik, J. Danneberg; în 
Budapesta: A. V. Goldberger, Eck- 
titin Bernat: In Frankfuri : (?. L.
Daube ; In Hamburg: A. Sterner, 

Prețulu inserțiuiiiloru: o serin 
ffarmond pe o colină 6 cr. și 
80 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dea o după 

tarifă și învoială.
Eteclame pe pagina a Hl-a o 

seria 10 cr. v. a. s6u S0 bani.

AN"rrLTT LTVT.

„Gazata" ese în fift-carafo 
Abonamente pentru Anstro-Ungarla. 
Pe un ană 12 fi., pe șăse luni 

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

Pentru România și străinătate: 
Pe unu ană 40 franci,pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânei. 

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentnliî pentru Brasovă: 
a administrațiuno, piața mare, 
T&rgulu Inului Nr. 80 etaglulu 
I.: pe unu ană 10 fi., po ș6ae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusulă în casă: Pe ună ană 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Ună esemplaru 5 cr. v. a. 
sAu 15 bani. Atătă abonamen
tele câtă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 131. Brașovt, Mercurî, 16 (28) Iunie 1893.

Brașovii, 15 Iunie v.
Pare, că totu mai rari suntu 

semnele de vieță, ce le dau des- 
părtemintele Asociațiunei ndstre 
transilvane. Multă va fi contribuită 
la acesta și împregiurarea, că 
anulă trecută, după cum se scie, 
adunările generale parte au fostă 
oprite, parte disolvate în modu 
bruscă din partea autoritățiloră 
ungurescl, er alte adunări în lo- 
culă loră, în cele mai multe lo
curi, pe câtă scimă noi, nu s’au 
mai ținută, prin ceea ce causa 
Asociațiunei nostre a suferită fârte 
multă.

Abstragendă înse dela acestea 
și alte asemeni împregiurări, inde
pendente de voința ndstră, peste 
totă cțisu nu găsimă acelă spirită 
de inițiativă, acea animațiă și chiar 
entusiasmă, de care ar trebui se 
fiă pătrunsă, mai alesă în împre
jurările de ac|I, tdtă suflarea ro- 
mânescă față cu acestă institu- 
țiune — pentru noi unică în fe- 
liulă seu, — menită a înainta cul
tura națională a poporului ro
mână.

Anii trecuțl, când s’au luată 
măsuri pentru îmulțirea despărțe- 
minteloru, amu privită acestă pasă 
ca ună bună augură pentru viito- 
rulă Asociațiunei ndstre transil
vane, deârece speramă,, că prin 
acesta se va produce în organis- 
mulă ei ună spirită de vieță mai 
puternică; credeamă, că vomă 
vede o nobilă emulațiune între 
diferitele despărțăminte și prin pu
teri unite vomă pute desvolta o 
acțiune mai intensivă întru ajun
gerea mărețeloră scopuri ale Aso
ciațiunei uâstre.

Durere înse, pănă în timpulu 
de față nu ne putemă declara sa- 
tisfăcuțl în așteptările nbstre. In 
fața periculeloră din (ți în 41 nia’ 
mari și mai amenințătore, ce se 
ridică asupra culturei ndstre na
ționale, ar trebui se găsimu pe 
toți Românii grupați sub stindar- 
dulă culturală ală acestei mărețe 

Asociațiuni, care pentru Românii 
ardeleni este astăcțl singurulă cercă, 
în care se mai potă mișca și în 
care ar mai pute desvolta 6re-care 
acțiune mai intensivă în direcția 
culturei naționale a poporului ro
mână.

In loculă acestora înse, întim- 
pinămu la totu pasulă ună indi- 
ferentismă condamnabilă; mulți 
Români se găsescă încă și astăcți, 
cari nici nu sciu, pdte, că esistă 
și pentru cultura poporului ro
mână din Transilvania și părțile 
sale adnexe o anumită Asocia- 
țiune; er dintre cei ce sciu, unii 
îșl închidă ochii și se facă a nu 
sci, er alții facă puțină, câtă facă, 
mai multă în modă mecanică.

De aci se esplică și lipsa de 
inițiativă, ce caracteriseză o prea 
însemnată parte din despărțemin- 
tele Asociațiunei nostre; de aci 
puțina animațiă, ce se observă la 
multe din adunările acestoră des- 
părțeminte, unde nu găsesc!, de- 
câtă împlinirea unoră sarbede for
malități, împreunate une-ori și cu 
luarea unoră hotărîri frumbse, 
cari înse nu se esecută în veci.

Scimă noi, că ave mă și câte
va despărțeminte, cari în ce pri- 
vesce activitatea desfășurată de 
ele, suntă la înălțime. Cu deose
bire, vomă accentua și de astă- 
dată, despărțementulă Româniloră 
Selăgeni ar merita deosebită aten
țiune prin laudabila inițiativă, prac
ticată de mai mulți ani, de a con
trola mersulă învățământului dos- 
tru poporală de pe teritoriulă ace
lui despărțementă, de-a trimite 
delegați pe la esamene, de a con
stata zelulă și purtarea învețăto- 
riloră noștri și prin acesta a deș
tepta în ei acea emulațiune no
bilă, acea ambițiune dătătbre de 
vieță, care în timpii de ac|i ni-ar 
pute servi ca ună puternică zidă 
de apărare în potriva curseloră 
vrăjmașe.

Controlarea și încuragiarea în
vățământului nostru poporală ar 

fi obiectulu celu mai importantă, 
pe care Famă pune în vederea 
adunăriloră generale, ce se voră 
ține în cursulă acestei veri din 
partea despărțăminteloră Asocia
țiunei transilvane. Ar trebui să 
facemă totu posibilulu, ca se deș- 
teptămu interesulu întregului po- 
poră românescă față cu căușele 
culturale ale Asociațiunei nâstre; 
să se pună în fruntea despărță
minteloră bărbați devotați, cărora 
să nu le lipsescă nici timpulă, 
nici inima de lipsă pentru împli
nirea unei astfeliu de chiămărî. 
Se nu uitămu, că totu momentulu 
ne este scumpă: adversarii noștri 
înainteză,—numai prin înaintare 
vomă pute și noi să paralisamă 
acțiunea loră destructivă.

CKONUU POLITICA.
— 15 (27) Iunie.

Din ferioire, cj.ioe „Timpulă'4 preve
derile alo oăroră eoou ue-am făcută, ou 
privire la situațiunea interiors din Grecia, 
nu se adeveresoă. Cu totă ațâțarea po- 
pulațiunei în contra dinastiei, se speră, 
că bunulă simță va predomina, pentru 
a nu espune Grecia la nisoe eventuali
tăți fdrte triste pentru densa. Ceea ce e 
sigură, este că d-nii Trioupis și Delyanis 
ducă o campaniă violentă îu cj'arele loră 
în contra Regelui Greoiei, pe care-lă 
aouBă, că ar fi autornlă adevărată ală 
falimentului Statului grecescă și că par- 
tisanii celui dintâiu fîindu în majoritate 
în Cameră, voră da ună votă de blamă 
guvernului d-lui Sotiropulo. In casulă 
acesta guvernulă d-lui Sotiropulo va fi 
silită să facă noui alegeri și pentru 
atunol se prevădă mari și violente tur- 
burărl în Greoia.

*
Piarulă papală „Moniteur de Rome14 

se ooupă într’unft articulă cu socialis- 
rnulu germană și austriacă, care din (fi 
în c}i cresce totă mai tare. Numitulă 
diară oonjură guvernulă, oa să renunțe 
la ori ce luptă bisericescă în contra 
sfântului soaună și să se ooupe cu com
baterea pericului amenințători ală so

cialismului. In acestă luptă trebue și 
Papa să se bucure de libertăți.

,,Politik“ despre persecu- 
țiunile Maghiarîloru.
Piarulă „Politik“ din Praga 

scrie în nr. din 15 Iunie urmă- 
țârele:

Stăpânitorii Ungariei nu se obosesoă 
de a aduoe din ce în ce mai multe do
vedi, că soopulă lori finală, cătră care 
nisuesce, este asuprirea naționalitățiloră 
nemaghiare.

Cu tdte mijldoele de maghiarisare 
violentă întrebuințate pănă acum, totuși 
capabilitatea de resistență a poporeloră 
amenințate în drepturile loră cele mai 
sacre s’a arătată mai puternică, deoâtă 
brutalitatea maghiară, și mai ou semă 
nu le-a suooesă Maghiariloră de a ni
mici tenaoitatea națională a Români
loră.

Cu soopă, oa să paraliseze activitatea 
asiduă a comitetului partidei româue, au 
făurită Maghiarii ună plauă demnă de 
ei. Proouratura din Clușiu ridioă în oon- 
tra oeloră 25 membri ai oomitetului par
tidei naționale române pentru Ungaria 
și Transilvania, aousă de trădare de pa- 
trtă. Jurații, fără îndoielă „în interesulă 
statului maghiară14, îi voră condamna și 
conducătorii Româniloră voră sta mai 
mulți ani în închisâre.

Afară de aceea s’a mai pornită cer
cetare penală în oontra unui numără 
mare de studențl români, pentru aceeași 
crimă. Der în ce constă învinuirea față 
de aceștia?

Comitetulă națională a lucrată ou- 
noscutulă memoranda, oare avea să fiă 
presentată în primăvăra anului treoută, 
prin o deputațiune, împăratului. Memo- 
randulă enumera gravaminele și asupri
rile Bomâniloră îndurate sub stăpânirea 
Maghiariloră și la fine ruga pe împă- 
ratulă ca eă-i protegă în contra prigo- 
niriloră.

Și din ce causă suntă urmăriți stu
denții români ? Numai și numai, pentru- 
că au răspunsă după cuviință la o bro
șură a „inteligenței14 maghiare plină de

FOILETONUL!) „GAZ TRANS.44

ESCURSiim
pe munții țerei Bârsei și ai Făgărașului 

de

loaix-â. T-vuro-a..

2ZI. Pdtra Craiului, (înălțimea 2241 m.} 
Munți stâncoși, cu impregiurimile lorii.

(0 schiță istorică a comunei Zerneștl').
(Urmare).

Timnulă era oam întunecată de pu
țina negură secă. Membrii oomisiunei și 
însoțitorii loră asudau toți suindă băr- 
bătesoe; cu tote acestea însă, glume, 
mai bune și mai așa, în conținu se fă 
oeau, mai înveselindă, mai îngrijindă 
când pe unulă, câud pe altulă.

Totă răulă are și ceva bine. Așa și 
ou astă ooasiune, ună soță mai glumețe 
ală nostru slobozea mereu la bolovani 
în joșii, pe țepișa oâită a Petrei. Ună 
bolovanii fârte iute prăvălindu-se, lovi 
ntr’o stâncă și făoâ o săritură tare ne

regulată. Insă tocmai aici a fostă binele, 
căol altfelă, colțurosulă bolovană, oon- 
tinuându-șl regulatulă său cursă, ar fi 
făcută o prea nenorooosă cunoscință cu 
bine nutritulă corpă ală primă preto- 
relui din Brană, și cu deosebire cu ca- 
pulă căpitanului lonesou.

Inaintândă astfelă pe repedele pre- 
țipișă ală Petrei și peste săritorea de 
stâncă dela adăpostulă oiloră, căpitanulă 
Șiandru a ajunsă la piramidă în vârfulă 
Petrei Craiului, în timpă de 1 <5ră și 50 
minute; după elă am sosită eu în 2 bre, 
apoi căpitanulă Spiroiu în 2l/2 ore și 
căpitanulă lonesou în 23/4 6re.

Ajungendă, amă dispusă așezarea 
stâlpului Nr. 201. — O ploiă desă și ună 
vântă subțire șuerătoră, ne făcu să ne 
așeclămă sub 2 umbrele mari de mapare, 
în care timpă căpitanulă Spiroiu, acolo 
susă pe cresta Petrei-Craiului, ne-a trac
tată cu unu veritabilă și prea bună vină 
de DrăgășanI.

Era la 4 ore după prâucjă și Pătra, 
după liniștirea pldiei,’fumega în conținu, 

în mijloculă unoră nori suflațl de ună 
ventă aspru. Luorătorii spuneau, că în 
atari împregiurărl va fi imposibilă a treoe 
la punctulă 202, care este în depărtare 
de l’/2 ohilometri în linia aeriană. Ast
felă, după ce ceilalți membri ai oomi
siunei nu mai sosiră nici pănă aouma, 
pentru ca să nu stagneze luorarea, amă 
alesă vre-o câțl-va tineri, reserviștl mai 
îndrăsnețl de-ai noștri, între cari și ună 
ore-care Nioulae Pepelea, omă sprintenă 
și bună de pioioră, oarele a oiobănită 
în Pâtră mai multă timpă la miei; apoi 
ună venătoră din Zerneștl, carele ou- 
noscea mai bine looulă, și doi dorobanți 
și ună soldată din România ; apoi după 
ce s’a luminată puțină, eu, oăpitanulă c. 
r. Șiandru,!și căpitanulă română Spiroiu, 
amă pornită împreună pe oresta Petrei 
cătră punctulă 202.

Mergândă mai multă, așa (fioendă, 
oând pe brânol, când lăsațl pe spate în
tre adenoile abisuri de stâncă din drâpta 
și din stânga, înaintamă toți ou pași în- 
grijațl; iol-colo treceamă prin câte-ună 
pâlcă de bujorei de munte, (rose de 

AlpI) bine înfloriți pe acestă timpă, și 
printre numerbse steluțe (Lănărică, Florea 
reginei, Edelweiss), ce orescă. ou îmbel- 
șugare aid pe prăpăstioșii colți ai Petrei, 
der cari acum încă nu erau înflorite. Im- 
prejurulă nostru ciroulau fără nici o 
temere vre-o câțiva puternici vulturi ple
șuvi. Din oând în când aspra negură, 
suflată cu putere de veutulă conținu șue
rătoră, întuneca orizontulă și noi nu 
puteamă vede, deoâtă mai numai înaintea 
nostră; acâsta însă în oele mai multe 
locuri avea o influință fârte bine făcâ- 
tore asupra ndstră, de-oreoe astupa afun- 
(jile prăpăstii și în mare parte scutea de 
amețeli pe trecători, cari și de altfelă 
nu se cam uitau, deoâtă numai oam la 
loculă, pe care se aflau.

La ună looă, încungiurațl de o 
grdsă negură, nu mai soiamă unde ne 
aflămă, și deși strigamă într’una pe cei 
trimiși ou stelpulă, nu primeamă de ni- 
oăirl nici ună răspunsă. Aoum însă, după 
o înaintare de l1/^ 6ră, nu mai era chipă 
de a ne întorce înapoi. începu erășl a 
se lumina puțină, câte puțină, pănă oe 


