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Ce așteptă poporulU dela con
ducătorii sei!

Brașovu, 19 IuDie v.
In fața prigoniriloru și asupri- 

riloră, ce pe cți ce merge suntu 
totu mai mari și mai înăsprite, 
poporulu română așteptă acți dela 
conducătorii săi sfată și sprijină, 
așteptă ca ei să-i dea mână de 
ajutoră.

Nu pbte fi așteptare, dorință 
și preteusiune mai dreptă și mai 
firescă decâtă acesta.

Poporulu română, întotdeuna 
bravă, leală și muncitoră, gata 
a’și jertfi avere și sânge pentru 
binele obștescă ală patriei sale, 
se întrebă cu îngrijire, că bre 
sbrtea lui să fiă ca să totă sufere 
pe nedreptu, ca mereu să se vedă 

împiedecată în mersulă desvol- 
tării sale, ca dela puternicii cjilei 
să nu mai întâmpine pe tdte că
rările decâtă urgiă, ură și duș- 
măDiă în contra limbei și a nar 
ționalității sale, ca să ducă o. 
viață amărîtă, urgisită și umilită, 
tocmai într’ună timpă, când idea 
de libertate și de e^ală îndreptă
țire stăpânesce în așa mare mă
sură spiritele tuturoră popbreloră 
Europei luminate?

Și decă nu este scrisă în stele 
ca poporulă română dintre Tisa 
și Carpați să cadă pradă patimei 
brbe, care a cuprinsă pe stăpâni- 
torii săi în aceste clipite, ce tre- 
bue să se întâmple, cum trebue 
să lucreze și să se pbrte elă, ca 
să-șî croiescă între marginile aces
tui imperiu o sdrte mai bună, o 
posițiă mai demnă și mai res
pectată?

Este în dreptă fiă-care Română 
a-șl pune acestă întrebare, der 
este cu deosebire în dreptă omulă 
din poporu ca în vremurile aceste 
grave și primejdibse s’aștepte dela 
fruntașii și conducătorii națiunei 
o îndreptare bună, fapte înțelepte 
și energice în apărarea și înain
tarea binelui comună națională, 
este în dreptă să-i vedă puindă 
umerulă și luptândă cu bărbățiă 
în fruntea poporului pentru liber
tatea și drepturile lui.

Fruntașii și conducătorii popo
rului la rândulă loră, trebue să-șî 
dea sema, decă, în nisce împre
jurări, când i se impune acestui 
bravă poporă o luptă de rassă 
atâtă de înverșunată, au făcută și 
facă destulă datoriei loră și aș- 
teptăriloră juste, ce le pune po
porulă întrînșii, ori nu?

Ori încătrău privimă, vedemă 
o mulțime de rele încuibate în 
sînulu nostru prin negligența ori 
chiar vina nbstră, vedemă posi- 
țiuni perdute, pagube și neajun
suri mari pricinuite prin neînțe
legerile și certele dintre noi ev- 
demu nenumărate slăbiciuni, in

vidii și ambițiuni personale, cari 
ne împiedecă în lucrarea nbstră 
de apărare și ne facă cu nepu
tință de-a desfășura o resistență 
puternică pentru drepturile nostre 
încălcate.

Datu-și-au semă fruntașii și 
conducătorii poporului nostru de 
aceea, că de undeisvorăscă aceste 
miseril, cari ne îngreuneză lupta 
și ne amenință cu perire în fața 
dușmanului? Grânditu-s’au ei cu 
destulă seriositate cum și pe ce 
cale să stârpescă relele încuibate în 
sînulă nostru, ca să putemă ajunge 
la acea întărire și consolidare in- 
terioră, de care n’amu avută nici
odată așa mare lipsă ca tocmai 
acuma ?

Se voru fi gândită unii, alții, 
însă nu. Acestera, cari trăescă 
mai multă împinși de valuri, fără 
a ave consciința tare despre da
toria și chiămarea loră, le spu
nem ă, că isvorulă tuturoră neajun- 
suriloră, de cari suferimă înăun- 
trulă cetății nostre, este nesinceri- 
tatea — a efic© una și a fac© alta, 
a te da și a te făli ca Română și 
naționalistă bună și a săvârși apoi, 
fiă pe față, fiă pe ascunsă, fapte 
neromâneșci, nedemne și păgubi- 
tore pentru națiune, pentru tăria 
și unirea ei.

Și de acestă mare păcată se 
facă vinovațl toți câți în marea 
nbstră causă națională, unde este 
vorba de binele obștescă ală tu
turoră, se conducă de patimi mici; 
de acestă păcatu de mbrte națio
nală se facă vinovațl toți câți ui- 
tându-și de datoria, ce o au cătră 
obștea românescă, se înalță pe ei, 
cu poftele și interesele loră vre
melnice, mai pre susu de intere
sele mari generale ale națiunei și 
mai bine riscă a le sacrifica pe 
aceste, decâtă a se stăpâni și ab- 
nega.

In momente grave, cum suntă 
acele, ce le străbatemu, trebue însă 
să dispară tbte patimile și unel
tirile slabe dintre noi. Uuu sin

gură cugetă trebue să unescă pe 
toți luptătorii pentru drepturile 
poporului, cugetulă bărbătescu și 
cinstită, de a ajuta causei națio
nale și de a se abnega pentru 
salvarea ei. Dinaintea acestui scopu 
măreță trebue se se dea îndărătă 
tbte patimile și preocupațiunile 
personale și se facă locă lucrării 
seribse, înțelepte și desinteresate 
puse numai și numai în servi- 
ciulu causei naționale.

Eată ce așteptă și este în 
dreptă să aștepte ac|I poporulă ro
mână dela frantașii și conducă
torii săi.

Prigonirile. Gona în contra Româ- 
nilorâ e tota mai turbată. Pentru tipă
rirea și răspândirea Replicei studențilorQ 
universitari români din Austro-Ungaria 
au și foștii citați la prooesti de presă în 
Olușiu, la 26 Iulie n. o., d nii Drd. 
Aurela Popoviciu din Gratz, Nio. Romanii 
oomptabilQ în Bistriță și Eugen Rrote, 
proprietaiii în Sibiiu.

— Stăpânii cfilei nu se mulțămesoO acum 
numai ou Românii „căputașl“, oi vorfi 
să găsescă ou orl-ce prefă „agitatori “ și 
între țăranii români. Doțu Ioni a lui 
Todoru din Valea-bradă este acusatQ 
pentru „ațițare la ură în oontra Magbia- 
rilorău, pentru oă ar fi (fisa printre pa- 
hară : „Să trăiesoă Românii! Joșii ou Ma
ghiarii, oăcl și așa în ourendQ îi vomă 
prăpădi! Trebue omorîțl, oasănurămâuă 
niol de sămență!“ eto. Deși martorii au do
vedit, că badea Doțu beu^e mult rachiu, și 
deși elo nu șl aduoe aminte să fi dish 
aoele vorbe, totuși e trasO în judecată 
și citata pe efiua de 10 Iulie n. la pro
cesa în BradO.

— Despre revoltătârea vărsare de 
sânge dela Soărișdra aflăma, oă au fosta 
împușcațl pe la spate șepte păstori ro
mâni, oarl păziau vitele în munte. Pă
zitorii de pădure unguri năvăliră în timp 
de nopte asupra lorfi oa să le ia vitele, 
Buh ouventă, că pășunarea e oprită. Păs
torii însă se împotriviră și de aoi con- 
flictulO. Foile maghiare mințesoO, oând 
susțind, că Românii s’ar fi răsvrătita asu
pra Ungurilor!'.

FOILETONULll „GAZ TRANS.u

Unu norocosu — nefericitu.
(Copiă de pe natură.)

Se mai pbte și una ca asta, ca 
cine-va norocosu Hindu să fie to
tuși nefericitu? Nu ți-ar veni a 
crede, și totuși e așa, după cum, 
bunule cetitorii, te vei convinge 
din cele următbre.

In partea cea mai mănosă a 
văii Someșului mare din Ardealu 
stă comuna Stejerișu, chiar în mij- 
loculu unui șesti frumosu și rodi
torii, adăpatu de rîulu Someșu și 
de-o vălcică, ce vine despre mecță- 
nbpte, din partea Cibleșului. Câtu 
e din comună și pănă ’n Someșu 
nu ți-se mai satură ochii privindu 
bogatele daruri ale naturei; bucate 
de totu soiulii, fânațe alese, ici 
colea câte unu micii lacu cu rațe 
și gâsce sălbatice. Hotarulu întregh 
e unu covoru din cele mai minu
nate.

Din comună spre mecjă-nbpte 

se înalță unu micu deluțu — De- 
lulu viiloru, — bogății în rbde bune 
și felurite. Dealulu viiloru merge 
crescându spre munte, acoperitu 
de tufe deosebite, er dela unu locti 
e acoperitu de păduri de stejarii. 
Pbte de aci a și venitu numele 
comunei Stejerișu.

Streinii, cari trecu p’aci, toți 
eficii cu unu glasu, că locuitorii 
Stejerișului suntu din cei mai no
rocoși locuitori ai pământului. Și 
cu dreptu cuvântă, căci norocoșii 
e dbră omulu, care-i pusu de Dum
nezeu sfântulu pe unu câmpu ro
ditorii, unde cu muncă puțină, 
adună rbdă multă.

Și hotarulu acesta frumosu și 
mare ac|î mai totu e alu miciloru 
proprietari, Români și Unguri, și 
săptămâna tbtă, de Luni dimineța 
pănă Sâmbătă sera, tbtă e a loru, 
numai Dumineca au de-a o cinsti 
lui Dumnecjeu sfântulu, ca se le 
dea sănetate în ose și minte ’n 
capii.

Acu-su patru-Zeci și atâția de 

ani, când în urma reșmiriței, se 
făcu slobocjia. țăraniloru din lan
țurile domniloru de pământu. Nu 
era atunci în comuna Stejerișu nici 
unu omu în stare bună, ca lonu 
Lungulu. Scăpase dela domni cu o 
sorte de 32 jugăre de pământii și 
ținea vite ca nime pe valea So
meșului. Boii lui erau ca cei să
sesc!, caii lui jurai că ști de cei 
unguresc!, de pe pustă; apoi avea 
turmă de oi ca Bârsanii și porci 
mulțl și grași ca Armenii. Casa 
lui era așeejată chiar în fruntea 
pieței, că se sciți, Stejerișulu e o 
comună mare, unde se ținu câte-va 
târguri pe anu și în fiă-care săp
tămână o efi de mărturiă, — este 
deră unu opidu Stejerișulu și chiar în 
fruntea pieței era casalui Ioanu Lun
gulu, cea mai frumbsă în acele 
vremi.

Și avea Ioanu Lungulu trei 
odrasle dela nevasta lui: două fete 
și unu fecioru, pe care-și puse 
gândulu să-lu făcu domnu. Numele 
lui era Ioanu, der spre desmierdare 

îi eficeau Nuțu. Scia badea Ioanu 
că pe Nuțu domnu nu-lu pbte face 
pănănul’a învăța carte. Deci îlu tri
mise la șcble și-lu ținu la învăță
tură patru ani încheiați.

Acum era Nuțu junișanu și 
spuse tatălui seu, că tbte învăță
turile le-a gătatu. Amu pbte trăi 
după învățătură, s’a pune mai în- 
tâiu dascălii, apoi peste câțl-va 
ani va încăpe notarășQ, ori popă, 
și atunci cineva mai fi ca elu?

Cine era acum mai fericitu, de- 
câtu badea Ioanu? Cu cheltuelile 
pe la școli a gătatu, fetele-i suntu 
de măritatu, er fecioruluîn ajunulu 
de a se face domnu ? Puteai prinde 
iepuri cu badea Ioanu, așa mergea 
de voioșii, așa spunea la toți ve
cinii de cu voiă bună, că Nuțulu 
a gătatu scolele și că acum se face 
dascălii, apoi peBte câți-va ani no- 
tareșu, ori popă.

Elu credea adecă totu ce-i 
spunea Nuțulu. Nu scia, că scum- 
pulu lui copilu n’a gătatu tbte 
scblele, ci că de dragulu fetelorii


