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Politică primejdiosă.
Sub aceatu titlu publică „L'ln- 

dependance Roumaineu de Miercuri 
16 (28) Iunie a. c. în primulâ-Bu- 
curescl unG articulu de o mare 
importanță actuală.

In acesta articula se arată 
claru și convingătorii infiuința, ce 
trebue se-o aibă neapărată perse- 
cuțiunile îndreptate cu atâta furiă 
în contra elementului româna din 
statuia ungaru asupra raporturi- 
loră regatului României cu mo- 
narchia nbstră, ba chiar și cu tri
pla alianță.

Condusă de vederi înalte de 
omfi de statu, autorulu articulului 
espune pericululu, ce’lu p6te pro
voca politica guvernului ungurescă 
în raporturile internaționale și 
constată, că Românii din Româ
nia, fără deosebire de partidă, 
suntu adencu îngrijați de urmările 
acestei politice, ce tinde la des- 
naționalisarea ndstră și că guver- 
nulu românu, vrendu-nevrendu, va 
trebui se țină semă de mișcarea 
opiniunei publice în țeră, care pote 
lua proporțiuni neașteptate.

Enunciațiunea foiei bucurescene 
este cu atâta mai remarcabilă, cu 
câta acesta 4iaru întreține legă
turi și cu cercurile guvernamen
tale din Bucuresci, este prin ur
mare în posițiă a cunbsce și ve
derile, ce domnescu în aceste 
cercuri. De aceea ne grăbimu a 
reproduce articululu memorată 
aici, la locuia întâiu.

Etă ce scrie »L'In dependance 
Roumaine11 :

„Nu mai e îndoelă, că noutățile, 
cari ne sosescu (țilnicu din Ungaria 
de vr’o două luni, presintă ceamai 
mare gravitate; nu numai din punctă 
de vedeie ală situațiuDei frațiloră 
noștri de peste munți, der din 
punctă de vedere ală influenței, ce 
ar pute se le aibă asupra relațiu- 
niloră regatului română cu mo- 

narchia vecină, și pbte chiară, prin 
estensiune naturală, cu tripla alianță.

„Noi nu mai putemu se as-- 
cundemă îngrijirile nostre în pri
vința acestoră relațiunî, fiindă da
tă politica absolută nebună, în care 
guvernulă ungurescă pare se șefi 
lăsată condusă de șovinismulă neso
cotită ală coteriiloră politice ma
ghiare, cari se servescu de preju
dicii, din nefericire fbrte înră
dăcinate în dre care cercuri, ca 
de-o tremplină*)  politică, fiă pentru 
a ajunge la putere, fia pentru a 
se menține acolo.

„Noi nu ne-amă ocupa, de si
gură, de aberațiunile, ce au tre
cere în cercurile politice unguresc!, 
decă aceste nu s’ar înfățișa prin 
fapte de natură a compromite în 
modă gravă relațiunile țerei nbstre 
cu monarachia vecină și chiară 
cu gruparea puteriloru centrale.

„Separe, în adeveră, că guver
nulă Weckerle, uitândă interesele es- 
teriore ale țării, se se fi decisă, 
pentru a salva situațiunea inte- 
riără amenințată, a întreprinde o 
luptă de esterminațiune contra elemen
tului românu din Ungaria. Legea 
Csaky, augmentată deamendamen- 
tulu Apponyi, țîntindu în modă 
directă la închiderea șcăleloră ro
mâne; legea colonisațiunei, tinzând 
directă la maghiarisarea teritorii- 
loră etnografice pură române, suntă 
principalele trăsături ale acestei 
necalificabile campanie, pe care 
guvernulă ungurescă voesce s’o 
încoroneze prin darea în judecată 
a întregului comitetă națională 
română și a tuturoră studențiloră, 
cari au luată parte la elaborarea 
Replied, ce, după cum ne aducemu 
aminte, a nimicită așa de vigurosu 
și victoriosă respunsulă studențiloră 
maghiari.

„Intregă acesta colecțiune de 

măsuri, la care mai adăugându-se 
încă proiectele de legi religiăse, 
cari și ele atingă libertățile con
fesionale ale Româniloră, nu con- 
stitue nici mai multă, nici mai 
puțină, decâtă ună atentată vio
lentă la însăși esistența Româniloră, 
ca rassă deosebită, a vend ă limba sa 
și cultura sa propriă. Nu trebue 
să ne mai facemă nici o ilusiune; 
guvernulă ungurescă pare a’și fi 
luată sarcina, de a face să dispară, 
în celă mai scurtă timpă posibilă, 
chiar și urma naționalității române 
pe teritorială coronei S-tului Ște
fană.

„Cestiunea fiindă astfelu pusă, 
este Incontestabilă, că Românii 
din România, fără nici o distinc- 
țiune de culăre politică, nu potă 
se rămână indiferenți la o ase
menea întreprindere și se privescă 
cu nepăsare cum se desnaționali- 
săză aprope a treia parte din rassa 
română întregă. Ori ce guvernă din 
partea sa va trebui, volens, nolens, 
să țină semă de mișcarea opiniu
nei publice, care începe a se ma
nifesta și care va ajunge la pro
porții, pe cari nu le putemă pre 
vede, decă Ungurii nu voră renunța 
la aventurapericulosă, în care se pare 
că voescă a se arunca, de a rup- 
tulă capului.

„Este sigură, că nimenea la noi 
nu cugetă să se amestece în afa
cerile interne ale unui stată ve
cină, der totă așa de sigurii este, că 
România n'ar pute, în nici unu casă, 
se întrețină relațiunî amicale c'ună 
stătu, în care s'ar urmări estermina- 
rea rassei române, după cum se face 
astăcțî în Ungaria.

„Ca în multe alte împrejurări, 
Ungurii suntă joculu unei ilusiuni 
copilăresci, când își închipuescă, 
că pe lângă tăte prigonirile loră, 
totuși ar mai pute se esiste 
ceva comună între noi și monar- 
chia austro-ungară. Câtă ne pri- 
vesce pe noi, vomă regreta din 

adenculu inimei, decă politica ne- 
bunescă a guvernului din Pesta 
ne va sili a ne depărta de-o po
litică, pe care întotdeuna amu con- 
siderat’o, ca fiindă de celă mai 
mare interesă pentru noi, fără 
nici o îndoelă, der pote încă mai 
multă pentru vecinii noștri.

„Ne place a crede, că laViena 
și chiar la Pesta, voră înțelege 
pericululă politicei, pe care o ur- 
măresce guvernulă ungară față cu 
Românii din Ungaria, și că voră 
lucra așa, ca s’ajungă la o ame
liorare pană când mai e încă 
timpă.

„Ne-amă făcută o datoria, de a 
semnala pericululă iminentă, care 
amenință relațiunile nâstre cu mo- 
narchia austro-ungară, în speranța 
de a-lă preveni".

Mișcarea națională în
■ 9

România.
Sub titlulă: Mâncărime de vorbă 

ungurescă^1 , „L ’Independance Rou- 
maine“ de Marți 15 (27) Iunie c. 
scrie următbrele:

Auunțarea oonferenței Româniloră 
transilvăneni, care se va țin6 în 27 Iunie 
st. v. la Sibiiu, ’i-a făcută nervoși pe 
bunii noștri vecini Unguri. Ceea ce le 
produce nădușell în deosebi este vestea, 
oă ună numără de senatori și deputațl 
români au hotărîtă să asiste la confe
rințele frațiloră loră de peste munți.

Cu tote, că conferința dela Sibiiu 
nu are ea însăși vre o mare importanță 
— dice Pestei Lloyd11 — este însă si
gură, oă e vorba de-o protestare oontra 
situațiunii legale a statului constituțio
nală ungurescă. Suntemă oonvinșl, oă 
guvernulă română desaprobă amesteoulă 
unoră membri ai parlamentului în afa
cerile interiâre ale Ungariei : cu tdte 
acestea, pentru ca să se evite ori ce 
rău sensă, ar fi de dorită, ca cercurile 
dirigente din Bucuresci, să’șl dea avisulă 
loră de acum într’ună modă limpede. 
In ori ce oasă, noi sfătuimă pe senatorii 
și deputății români, cari iubesoă atâtă 
de multă voiagiulă, să rămână mai bine

FOILETONUL!) „GAZ TRANS.“

ESCURSIUNI
pe munții țerei Bârsei și ai Făgărașului 

de

loaxi-iâ. □r-ixrcvL.

111. Petra Craiului, (înălțimea 2241 m.) 
Munți stâncoșî, cu împregiurimile loru. 

(O schiță istorică a comunei Zernești}
(Urmare).

Fiindă posesiunea Vulcăneniloră din 
muntele Ciuma nedescrisă mai de aprdpe 
în aotele de donațiune și după ce Vul- 
cănenii într’ună ară fi voită să-și estindă, 
eră ZerneșteDii ar fi voită să lerestrîngă 
acestă posesiune: încă din vi emile cele 
mai vechi, așa cjicendo îndată după oe 
au oăpătat’o Vuloănenii oa donațiune, 
continuu au fostă certe și ne’nțelegerl 
între cele două oomune în privința ho- 
tarăloră acestei posesiuni. La anulă 1674, 
după multă sfadă și bătae de capă, cele 
două comune, cu întrevenirea unui juriu 
însemnată, au făcută o împăciuire, în 
care s’au statorită mai de aprbpe hota

rele posesiunei din Ciuma a Vuloăne- 
niloră, care împăciuire, redaotată în limba 
latină și germană, se află în opariăger- 
mană, scrisă pe pergamentă și înarohiva 
comunei ZerneștI.

La pertractarea causei și la îucheia- 
rea împăciuirei descrise au luată parte și 
membri mai ou influință ai familiiloră 
mai de frunte de pe atunol din ZerneștI 
și anume a luată parte: Vladă Chiroa, 
oa jude comunală, apoi representanții 
comunali: Vladă Turcu, Serbu Staioă. 
Radu Stănicelă și Radu Danciului, și 
jurații Comană Mileoiu și Vladă Tipeiu.

Din acestă aotă am putută și eu 
afla ou plăcere, că familia Turou este o 
familiă tare veche și cu ună prea fru- 
mosă trecută în comuna ZerneștI, Ună 
următoră ală străbunului Vladă Turcu 
dela a. 1674, a fostă Oprea Turcu; Oprea 
a avută apoi pe ficiorii săi: Brată, Oprea, 
Mihnea și pe lână. Ionă, ca soldată, a 
luată parte activă sub stegulă împăratu
lui Austriei în luptele contra lui Napo
leon 1 ală Franciei. Și a luptată vite- 
jesce inoșulă, căci pe când eram eu co
pilă de 5—6 ani, de multe-orl îmi arăta 
cu satisfacțiune și fală piciorulă său îm

pușcată prin mai multe locuri, și oele 3 
medalii, ce le căpătase pe câmpulă de 
luptă pentru virtuțile sale militare.

Ionă a avută pe Brată, er Brată 
Turcu ou soția sa Nedelea m’a avută pe 
mine, năsoută la anulă 1851 în 12 (24; 
Februarie, și pe Nicolau Turcu, carele 
încă a servită ca soldată în armata aus
tro-ungară în Fooa (Herțogovina).

Multe din familiile veohl însă a<jl 
s’au stinsă ou totulă din acestă oomună, 
deși populațiuuea n’a soăcjută, oi din 
contră a totă crescută câte puțină, îm- 
populându-se comuna în continuu și cu 
străini, așa că acjl comuna ZerneștI are 
la 3500 de locuitori.

In veohime, loouitorii acestei oo
mune, toți Români, se ocupau mai nu
mai cu economia de vite; mai târejiu 
apoi s’au desvoltată fârte tare cărăușiile, 
așa că înainte de oe s’au construită căile 
ferate, erau în ZerneștI o mulțime de 
cărăuși bogațl, cu câte 4 — 5 oară, avendă 
la fiăcare cară câte 6—8 cai tari și bine 
grijițl, ou totă atâtea olopote mari, cari 
pe unde treceau carele acestoră cărăuși, 
făceau o larmă asurejitore.

Erau forte renumițl în vremea loră 

cărăușii Zerneștenl. Ei transportau ou 
marile loră cară mărfuri, dela Brașovă 
și la Brașovă, mai din t6te părțile Eu
ropei, pe unde puteau ei numai străbate 
ou oarele loră. i>e multe-orl absentau ou 
lunile și ou jumătățile de ană de aoasă, 
mergentă în tbte părțile României, în 
Ungaria, prin Austria, pe la Viena, pe 
la Praga, Lipsea, ba chiar și pe la 
Triestă și prin alte țerl și orașe.

Aveau mari venite aoeștl oărăușl; 
oa și economii de odinidră, se siliau și 
erau făloșl sâ aibă vite multe și bune, 
îmbrăoăminte oăldurosă și trainioă, pur
tau bărbații cojooe, âră femeile cața- 
veiol. Ierna se purta săriol albe și mai 
târejiu și bunde țărănescl, blănite cu piei 
de oie. Fetele își purtau părulă capului 
despletita, retezată pe frunte și lăsată 
pe spate lungă cam pănă de-asupra ume- 
riloră.

Totă astfelă purtau părulă și băr
bații, însă rașl în oefă. Femeile purtau și 
portă în cea mai mare parte și acjl fote 
de lână și ii cusute pe mâneci, pe sînă 
și la gâtă cu pui și altițe (broderiă) de 
arnioiu, seu de mătase.

Aveau Zerneștenii abuudanță în aej 


