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Nr. 132. Brașovt, Joi, 17 (29) Iunie 1893.

Unirea oposiției croate.
Brașovu, 16 Iunie v.

In relele acestea s’a petrecuta 
în Croația unu evenimentu, care 
p6te fi de cea mai mare impor
tanță pentru viitorulu acestei țerf. 
Uniunea dintre partidele croate 
oposiționale și-a primita adecă în
tărirea prin aceea, că capii aces- 
toru partide, cei mai populari 
omeni în Croația, episcopul Stross- 
mayer și Dr. Antoniu StarcevicI 
și-au dată mâna de împăcare pe 
basa unui programa comună și a 
hotărîrei de a lupta împreună, 
umăru la umeră, și nedespărțiți 
pentru „idea libertății, unirei și a 
independenței regatului Croației^.

Se <4ice, că conducetorulu par
tidei naționale independente a fosta 
cela dinteiu, care a întinsa mâna 
contrarului seu înverșunată de 
odiniâră, lui StarcevicI, șefulu par
tidei dreptului, cu cuvintele: „la- 
tă-me aici frate! Eu ca episcopii 
voiu să fiu celu dinteiu, care aduce 
pacea“. Mișcatu adencu de aceste, 
StarcevicI i-a întinsă mâna și a 
strîns’o cu căldură, er soirea des
pre împăcarea acestoru doi dis
tinși bărbați patrioți a fosta sa
lutată cu bucariă de toți Croații.

Cu totula contrară va fi fără 
îndoielă, impresiunea, ce a pro- 
dus’o acestă definitivă împăcare 
a șefilora oposițiunei croate în ta
băra maghiaronă și mai alesa în 
tabăra maghiară. E clara și înve
derată, că acestă împăcare însemnă 
Inaugurarea unei nouă ere de luptă 
a Croațilora în contra tendințeloră 
de supremațiă maghiară, care nu
mai favorabilă nu păte fi celoru 
dela putere, fiă în Croația, fîă în 
Ungaria.

Până acum, dela 1868 înedee, 
Croația s’a feritu de a juca unu 
rolu agressivă față cu supremația 
maghiară, și s’a mulțămitu cu 
aceea, de a opune o resistență 
forte slabă agressiunei maghiare, 

răcjimându-se pe pactulu croato- 
maghiaru dela 1868. Oposițiunea 
croată, fiindu în timpula acesta 
în totdeuna divisată și în continuă 
certă, n’a putută se ajungă la nici 
unu resultatu mai favorabila pen
tru Croația față cu partida gu
vernamentală, numită partida na
țională, care stânda sub directa 
conducere a Banului a avuta în- 
totdeuna o maioritate coverșit4re 
în dieta croată.

De acum însă se crede, că se 
vora schimba lucrurile. Oposiția 
încetându de a se mai combate 
între sine va dobândi o putere mai 
mare în țeră și va pute ușorii prin 
o procedere hotărîtă câștiga pen
tru sine întrega națiune croată, a 
căreia voce este ac|i mai multă 
seu mai puțina năbușită prin te- 
rorismulu partidei guvernamentale 
maghiarăne, susținută de guver- 
nula din Pesta.

Și una și alta dintre cele două 
partide oposiționale croate au com
bătută pactula încheiatu la 1868 
eu Ungaria, der pănă când Star- 
cevicianii nu voiau se trateze de
câtă numai directu cu corăna, 
partida lui Strossmayer admitea 
posibilitatea de a câștiga tâte 
drepturile și independența Croa
ției printr’unu pacta cu Ungaria. 
Scopula le era der același, însă 
în tactica pentru ajungerea lui ve
derile ambeloru partide se deose
beau cum vedemh în moda în
semnată.

Astăcți s’a unitu partida drep
tului cu partida națională inde
pendentă subdevisa: independența 
și integritatea teritoriului croată 
și a națiunei croate în cadrulă 
mGnarchiei habsburgice.

Vcru fi der de aici încolo nu
mai două partide în Croația: par
tida pactului cu Ungaria și par
tida independenței Croației. Croa
ții guvernamentali vorii ave de 
aici încolo prin urmare o luptă 
multă mai grea față cu progra- 

mulă națională populară ală opo
siției și de unde pănă acum au 
totă câștigată terenă, grațiă des- 
binării între oposiționalii croați, 
de aici încolo nu voru ave se se 
aștepte, decâtă la pierderi.

Pentru noi schimbarea acesta 
în Croația păte avea acea însem
nătate reală, că în viitoră se nu 
mai vedemu pe delegații croați 
jucându în dieta ungară rolulă 
tristă și umilitoră de mameluci ai 
guvernului ungurescă.

Convocarea delegation!.
In fața întrunirei nâstre nați

onale convocate pe c|iua de 27 
Iunie v. a. c. ni-se adreseză din 
mai multe părți întrebarea, că ce 
are să se întâmple cu acele cer
curi, cari în conferența din Ianu
arie 1892 n’au fostă de locă seu 
nu au fostă pe deplină represen- 
tate ?

A mă fostă de părere, că co- 
mitetulă nostru centrală din Si
biu va fi dată instrucțiunile nece
sare privitâre la întregirea confe- 
renței viitâre, căci ne-amă cjisă, 
că. deși din convocarea publicată 
resultă, că au să se presenteze la 
27 Iunie a. c. delegații aleși în 
Ianuarie 1892, totuși nu putea fi 
îndoială, că atâtă acei delegați 
cari au fostă atunci aleși, der din 
vr’o causă, seu alta au fostă împie
decați de a se presenta și prin ur
mare nici n’au putută fi verifi
cați de conferența trecută, câtă și 
delegații cercuriloră, cari atunci, 
în graba cea mare, n’au putută 
se alegă, voră ave să ia parte la 
viitârea întrunire.

Nu scimu decă în privința 
acesta comitetulă din Sibiiu a dată 
instrucțiunile necesare și decă le-a 
dată pretutindeni, deră vedemu, că 
nu s’a publicată ni mică și mai ve- 
demă. că pănă acuma numai în- 
tr’ună singură cercă, ală Sebeșu
lui săsescă, s’a anunțată alegerea 

de delegați; fără însă a se spune 
decă este alegere de întregire 
seu nu.

Față cu acesta importantă îm
prejurare ne simțimă datori a 
atrage luarea aminte a comitetu
lui și a-lă ruga, ca cu cea mai 
mare grabă să facă a se întregi 
lista delegațiloră, conformă cerin
ței imperative ca să fîă represen- 
tate la viitârea întrunire în mă
sură egală și suficientă și cercurile 
amintite mai susă.

Scimă că în Ianuarie 1892 
n’au fostă de față decâtă numai 
o parte din delegații alegetoriloră 
români din ținutulă Clușiului, că 
din Sibiiu n’a fostă verificată nici 
ună delegată ș a. Acesta ede ajuns, 
credemă, spre a justifica postula- 
tulă nostru, că decă nu s’au luată 
pănă aeji măsurile necesare pentru 
întregirea listei delegațiloră, să se 
ia imediată și de urgență, căci 
mai avemă încă numai cțece c|jle 
pănă la conferență.

CRONICA POLITICA.
— 16 (28) Iunie.

„Pester „Lloyd* aduoe soirea, oă în 
tâte ministeriile se luoră ou activitate la 
formularea preliminarului bugetară pe 
1894, oare va fi presentatti în sesiunea 
de tomnă a dietei unguresc! . Ceea oe 
privesce curtea maghiară, aoesta se ou- 
prinde în bugetă, der pănă aoum nu s’au 
făcută la loourile oompetente propuneri 
ooncrete în privința aoâsta. Proieotulă 
de lege asupra oodificațiunei dreptului 
familiară, de-asemenea eBte prelucrată și 
va fi desbătută într’ună consiliu proximă 
de miniștri. Asemenea va fi termiuată și 
proiectulă pentru organisațiunea co
munală.

4*

înainte cu câteva <Ș.ile s’a semnată 
în Petersburg tratatulu comercială ruso- 
francesu. Pressa rusescă pune mare 
preță pe acestă tractată, aooentuândă, că 
procură mari avantagii Frttnciei. In ace
lași timpă guvernulă rusesoă a trimisă

FOILETONULU „GAZ TRANS. “

ESCURSIUNI
pe munții țerei Bârsei și ai Făgărașului 

de

Ioanu l’-ctrc-u..

111. Petra Craiului, (înălțimea 2241 m.) 
Munți stâncoșî, cu impregiurimile lorii.

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

După oum am arătată înainte, co
muna ZerneștI este situată în partea os- 
tioă, la polele părței celei mici a Petrei 
Craiului. Costa din partea acesta a Pe
trei Craiului e forte țepișă, și aprope în 
tâtă înălțimea sa considerabilă este aoo- 
perită de păduri de bradă mari și pre 
bine oonservate.

Prin mijloculă comunei ZerneștI, în 
totă lungimea sa, curge rîulă Zernești- 
loră, cu o oădere mare, cu o undă cris
talină, a cărui matoă mai peste totă e 
numai petră de vară. Apa aoestui rîu, 
avendă vera erna o temperatură stabilă, 

cam de 5—6 grade R, nicl-odată nu în
gheță, oi pe oând vera se simte forte 
reoe, așa că abia o poți suferi puține 
minute, ierna apoi ou câtă este gerulă 
mai mare, ou atâta se pare mai caldă 
și aburesce în oontinuu în totă oursulă 
său, âr de înghețată nu îngheță nici
odată, deși ourge în cantitate mare. 
Toomai pentru acesta, spre marele loră 
folosă, în astă comună suntă construite 
și se construesoă într'una mai multe fa
brici, cari altfelă ar trebui sS lucre cu 
putere de aburi. Intre aoestea de pre- 
sentă suntă mai de însemnătate: o fa
brică de hârtiă înființată de ună oon- 
sorțiu română, sub presidiulb regretatu
lui Georgiu Barițiu, la anulă 1857; o 
mare fabrică de ferăstrău și o conside
rabilă fabrioă de celulosă, clădită în 
anulă 1889 și pusă în lucrare în anulă 
1890. A mai fostă în acâstă comună 
mai înainte, pe la anii 1850 pănă la 1880, 
și o fabrioă de torsă de bumbaoă, una 
de spirtă și una de ohibriturl (aprin- 
tjiâre), cari a<jl însă nu mai esistă. In 
anulă 1890 s’a olădită dela Brașovu la 
ZerneștI calea ferată, oare s’a predată 

oomunioațiunei în 17 Iunie anulă 1891.
Rîulă Zerneștiloră isvoresoe o parte 

josă din Petra Craiului, în apropierea 
comunei ZerneștI, din loculă numită 
la „Fântânile Domnitorii“, unde apa ese 
cloootindă din Petră în mare oantitate; 
și apoi o altă parte isvoresoe ceva mai 
în susă, între Petra Craiului și între 
muntele „Măgura0.

Muntele Măgura se estinde dela 
rîulă Zerneștiloră pănă la rîulă „Turcu“ 
sub oastelulă Branului, avendă o înăl
țime de 1376 metri. Pe verfulă acestuia, 
de-asupra Padinei Lupului, m’am suită 
eu în vera anului 1885 cu fiii mei lancu, 
atunci de 9 ani, și Pompiliu de 7 ani, 
plecândă pe josă din ZerneștI și venindă 
îndărătă totă pe josu.

Inaintândă în direcțiunea rîului Zer
neștiloră, în susă cătră muntele Vlă- 
dușoa, despre oare am făcută deja amin
tire, ajungi la o strîmtâre de stânol 
înalte, cu o formațiune de totă sălba- 
tioă și împunătâre. Acestă locă se nu- 
mesoe „La Prăpăstii0, unde este ună 
prâ frumosă echo de 20^-30 de ori multi- 
plioătoră și demnă de aurită. Ună altă 

echo totă așa de frumosă și rară, ună 
echo de 5 — 7 silabe (repețitoră), se mai 
pote aucji pe cea-l’altă parte a Petrei 
Craiului, pe teritoriulă comunei ZerneștI, 
susă în apropiere de „Colțulu Chiliiloru“, 
stândă în marginea pădurei, prin oarea 
trebue să intri cătră „Colțulă Chiliiloră“, 
suindă de cătră padina lui r MrmiJ.

Se afirmă de cătră unii naturaliștl, 
oă în Petra Craiului ar fi și ună Echo 
de peste 14 silabe. Se pote, oăcl Petra 
are multe loourl și formațiuni interesante, 
deră de presentă nimeni nu scie anu
mită looulă aoestui „Eoho“.

Pe oâtă de pompâsă și interesantă 
este Petra Craiului ou falnioile ei stânol 
și admirabila ei formațiune, totă de 
atâta însemnătate suntă și împrejuri
mile ei.

De-o forte mare însemnătate isto
rică este strîmtârea munțiloră de pe 
rîulă Zerneștiloră, dintre Măgură și 
Pâtra Craiului și cu deosebire loculă de 
trecere pe la „Turnă“, din despioătura 
Petrii Craiului, numita „Crepătura0.

Intre aoeste două punote se află 
partea cea mioă a Petrii Craiului, nu- 


