
Macltoa, Aluliismțluta 
țl TiDOîtana: 

■RA80VU. plat*  mare, Tlrgulfi 
Inului Nr. 30.

Urruori nt/rancaif m< u primuci. 
Uamucript» nu u retrimită. 

Birourile do aiuclwi: 

Bragovu, plata mare, Tirguld 
Inului Mr. 30.

Itinerate mai primenoA In VIena 
R. Motu, Baiumstein & Vogler (Otto 
Maat), H. Sehalek, Alote Berndel, M. 
Dukes, A. Oppelik, J. Denneberg; tn 
Budapeata: A. F. Gvldbcrger, Xck- 
lim Bernat: Tn Frankfurt : O. 'L. 
Daube; In Hamburg: A. Steiner. 

Prețuia laaerțiuzuloră: o nori 
Saxmond pe o ooldnă 6 or. și 

1 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Beolame pe pagina a IH-a o 

senă 1G cr. v. a. său BObauI.

USTTTZvdZfiZS'UT ZZZZZ 2©)

„(iuEata*  eae în fi&-carecji
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un an& 12 11., pe șăse luni 

6 fl., pe trei luni 3 II.
N-rii de Duminecă 2 11. pe ană. 

Pentru fiomânla șl străinătate;

Pe uni ană 40 franol,pe șăse 
luni 20 fr.,pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânei.

Se prenumără la tdte o&ciele 
poștale din intru și din afară 

, și la dd. colectori.

Alonamentulu pentru Brasovfi 

a administrațiuno, piața mare. 
Târguli Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe unu ană 10 fl., pe șăse 
luni 5 II., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă in oasă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplară 5 or. v. a. 
său 15 bani. AtAtă abonamen
tele o&tu și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 157.—Anulii LVL
■ ______

Brașovii, Duminecă, 18 (30) Iulie

Conferența
și ’barbariile dela Turda.

Brașovii, 17 Iulie v.

Ori de câte-orl se adună Ro
mânii ca se se sfătuescă asupra sorții 

; loră politice și se chibzuiască, cum 
să-și mai îndrepte pașii și cum se 
lupte mai bine, ca să-și recâștige 
drepturile călcate în piciâre, duș
manii noștri turbeza de mânia și 
simțulă loră de răsbunare îi face 
să-și perdă totă mintea și totă cum-

Nu se putea să nu se dea pe 
față acestă neîmpăcată ură și duș
mănia și acum, după conferența na
țională dela Sibiiu, care a dată cea 
mai strălucită dovadă, că Românii 
în fața asupritoriloră, suntă una și 
nedespărțiți, gata la orl-ce jertfă 
pentru liberarea neamului loru.

Ungurii, fanatisați și ațîțațl me
reu în contra nâstră, au fostă adencă 
turburați la scirea, că Românii toți, 
fără de nici o deosebire, susținu cu 
tăriă plângerile cuprinse în Memo
randa și că suntu hotărîți a continua 
lupta pentru drepturiîe lora.

Cei mai înrăutățiți și sălbatici 
dintre ei, revoluționarii Unguri din 
Turda, însă nu s’au putută stăpâni 
și mănia loră a isbucnitu în săvîr- 
șirea unoru nouă fapte barbare și 
fărădelege, atacându ca bandiții ca
sele paclniciloră fruntași români din 
Turda.

Cu cea mai adencă mâhnire a 
sufletului ne scrie ună Română din 
Turda, că acolo ei nu mai suntu si
guri de v'eța loru și esclamă în du
rerea sa: „decâtă o vieță atâtu de 
tortuiatâre, mai bine m6rte!“

Eată unde au adusă lucrurile 
tirania, volniciile și nedreptățile! 
Eată ce se întâmplă, când fărădele
gile, în locă să fiă pedepsite, suntu 
luate in apărare de cătră cei dela 
putere'

Acestea suntă râdele acelui pa- 

triotismu ungurescă, cu care voră 
să ne îndope cu de-a sila și pe noi. 
Le vedemă cu spaimă și cu îngro
zire: ura deslănțuită între cetățeni, 
liniștea loră turburată, cinstea și 
dreptatea lovită în față, orânduirea 
și ocârmuirea publică sguduită și 
pătată prin vărsare de sânge!

Mai trebue bre să spunemu, că 
ună stată în care se potă petrece 
astfeliu de lucruri și în care des- 
freulu celoru dela stăpânire a ajunsă 
la ună astfelă de gradă, nu pote 
dăinui?

Și cine pârtă vina la acesta, 
decă nu Maghiarii înși-și și politica 
loru nenorocită?

In cele din urmă va trebui se 
ia posițiă și stăpânirea maghiară 
față cu ticălâsele uneltiri ale șovi- 
vismului ungurescu. Va fi silită la 
acesta, căci tdte în lume mergă nu
mai pănă la unu locă.

Der se trecemu la fapte și se 
lăsămu se urmeze raporturile des
pre conferență și nouăle barbarii din 
Turda.

Conferența națională 
ținută in Sibiiu în 23 și 24 Iulie n. c.

Câtă de grele suntă vremile, în 
cari trăimu, câtă de mare este în
grijirea și nemulțămirea, ce ne-a 
cuprinsă în urma prigoniriloră ne
sfârșite, s’a dovedită strălucită prin 
viulu interesă, ce l’au manifestată 
Românii noștri din tdte părțile față 
cu conferența națională din Dumi
neca trecută. Delegații toți, afară de 
cei ce au fostă împedecați de a veni, 
s’au presentată de cu vreme la acestă 
mare consfătuire din Sibiiu.

Der nu numai delegații, ci tbte 
păturile poporului nostru au mani
festată interesulă loru pentru con
ferență, venindă se ia parte la ea 
cu miile, mai alesă țăranii de prin 
prejuru. Inse-și foile unguresc! sta- 
bilescu numărulă celoră presențl pen
tru conferență la 3—4000. Au fostă 

între țărani unu numără însemnată 
de Moți dela Abrudă, Buciumă și 
Câmpeni. Cu ei a venită și musica 
.lpru națională, compusă din țeranl, 
sub conducerea învățătorului Cor- 
cheșă. Au mai venită și mulți de 
pe la Grura-rîului și dela Cutu, cei 
mai mulți au fostă însă din Săliște 
și din celelalte sate din giurulă Si- 
biiului. Toți erau îmbrăcați în haine 
de sărbătâre; îți era dragă să-i vecți 
preâmblându-se pe stradele Sibiiului.

Printre âspeții români văc|u- 
rămă și mai mulți distinși frați de-ai 
noștri din România, precum d-nii: 
Ionelă Grădișteanu, Ciuflea, G. Bur- 
sană, G. Cantacuzino, Drocă Bar- 
cianu, Dr. Drăgescu, Dr. Stăncescu, 
V. Epurescu și alții.

Printre cjiariștii de dincolo, cari 
au venită anume pentru Conferență, 
am observată pe d-nii: Cosăcescu 
(„Lupta“), A. Rubină („Indepen- 
dance Roumaine“), Lupulescu („Ro- 
rnânulă*),  Quen (corespondentă ală 
foiloră englese la Bucurescl), Axente, 
Iliescu, Colescu și alții.

Supușii streini n’au fostă ad
miși la Conferență și au luată parte 
numai la serbările afară de confe- 
refiță. Raportorulă 4iarului „Inde- 
pendance Roumainew, nesciindă de 
acestă oprire, a intrată în sală, dăr 
a fostă provocată de polițiă să o 
părăsescă.

Conferența însă-și a fostă im- 
posantă. Sala cea mare de întruniri 
din Sibiiu, care cuprinde ca la 1500 
de omeni, era îndesuită. La mijlocă 
ședeau pe scaune delegații: la drepta 
și. în stânga era publică privitoră, 
între care mai cu semnă țărani. Ga
leria era plină de dame române din 
Sibiiu și din tâte părțile. Pe estrada 
cea mare din frunte erau mesele 
pentru comitetu, pentru digriștl și 
pentru căpitanulă poliției.

După ârele 10 sosi comitetulu, 
în fruDte cu președintele Dr. Rațiu, 
și fu salutată cu aplause sgomotâse 
și îndelungate. Ocupându-șl loculu 

la masa din frunte, președintele Dr. 
I. Rațiu rosti discursulă de deschi
dere.

Iu disouraulâ s£u de deschidere, preșe
dintele arată pe scurtă istoriourlâ lupteloră 
nâstre din treoutfi. La 1848 Românii se 
proclamară pe sine ca națiune de sine stă- 
tătdre, egală îndreptățită cu oelelalte na
țiuni din țeră, și jurară în modă solemnă 
pe Oâmpulă libertății dela Blașiu, oă nu se 
voră lăpâda nicl-odată de limba și națio
nalitatea română. La 15 ani mai târejiu, 
aodstă vechiă și dreptă dorință a Româ- 
niloră s’a ridioată la valore de lege, adu- 
cendu-se legea pentru egala îndreptățire a 
tuturora naționalitățiloră din țâră. Prin 
acestă lege, limba română era reounoscută 
ca limbă ofioidsă la tdte tribunalele și di- 
regâtoriile din țâră, toomai așa, ca și limba 
maghiară și germană.

La 1867 însă, Ungurii fără învoirea 
Româniloră și numai așa de capulă loră, 
uniră Ardealulă ou Țâra ungurâscă. De aci 
înainte ei nu mai voiră să soia de legi, 
drepturile nâstre le-au oăloată în piciâre 
din 41 î* 1 41 mal multă, ba după ce ne-au 
luată tdte, și-au pusă de gândă să ne ia 
și viâța, — sâ ne maghiariseze.

In contra unirei Ardealului cu Țâra 
ungurâscă, Românii au protestată, pănă 
ohiară și la împâratulă, dârnu i au ascul
tată nimeni.

In fața aoestei împrejurări, toți Ro
mânii se uniră și în conferența loră națio
nală dela 1881, ce s’a ținută la Sibiiu, îșl 
formară ună programă națională, în care 
în 9 puncte cuprinseră dorințele loră, pentru 
a cărora realisare au hotărîtă să lupte pănă 
când veră isbuti.

Fiind-oă însă Ungurii merseră totă 
înainte cu asupriririle loră, Românii în con
ferența din 1892 hotărîră sâ înainteze fără 
amânare ună Memoraudă cătră oordnă, în 
care sâ mai arate odată împăratului dorin
țele și plângerile loră și sâ-lă rdge pentru 
dreptate. Cu Memorandul^ s’au și dusă 
pănă la Viena, der acolo aflară ușile încu
iate și așa au trebuită să se întdroă acasă 
fără nici o mângâiere. Ba ce-i mai multă, 
Ungurii înoepură aoum o gdnă și mai săl
batică în contra Româniloră ; pe cei ce au

FOILETONUL# „OAZ TRANS.“

Ce face școla și purtarea bună!

Când prindeamă a face cunos- 
cință cu vecinii, de sciamă că ăsta 
e Ionă și cela Petre, cela Marțica 
și celalaltă Vila, atunci, ca copilă 
mică, prinseiu a cunâsce și pe badea 
Pantilimonu și nu l’amă uitată și 
nu l’oiu uita în veci: omu măruntă, 
frumușelă, părulă capului tunsă, der 
giură împregiură totuși lăsațl nisce 
ciupi anume în adinsu, în formă de 
streșină, cari dinapoi ajungeau pănă 
peste gulerulă sumanului, er înainte 
pănă peste frunte și urechi; purta 
mustețe scurte, barbă rasă și era 
totă-d’auna bine îmbrăcată ne- 
sdremțuroșă, cu ciârecl buni albi, cu 
opinci cu curele, cu pieptară bună, 
lungă și albă, și cu sumanu cernită.

N’așl jura, că 6re purtat’a cu
rea (șerpară) ori ba? Destulă, că 
îlă cunosceamă bine dintPunu sată 
de omeni, că-lă vedeamă desă pe la 
casa nostră: vera la sapă, secere și 

strînsă de f§nă, tâmna la culesă de 
cucuruză, er ierna: mai după unu 
lemnă, mai după bucate, mai după 
de dulce, și din când în când câte 
cu unu pieptară ori cojocă cârpită 
„ca nou“. Acestă omă era Pantili- 
monă cojocarulă. Nu sciamă unde 
șede, că pe ulița nâstră nu ședea, 
der sciamă, că-i dela noi din sată. 
Ti cunosceamă și muierea, pe lelea 
Irina Pantilimonesa. Ea încă era ierna 
vera pe la noi, mai în lucru, mai 
după câte ceva.

Când prinseiu a âmbla la șcâla 
din sată, începuiă a face și cunoscințe 
nouă; devenindă din ce în ce mai 
mare, mâ făcui din ce în ce mai cu- 
riosă și mai cutezătoră; voiamă să 
sciu, că cela unde șede? la cesta în 
casă cum e ? cine are prune în grădi
nă? a cărui pere prindă a se mălăeța? 
care babă nu alungă copiii dela hur- 
lupi? ș. a.

Eăcendă astfelă de cunoscințe și 
încercări, chiar în anulă când prinseiu 
a âmbla la șcâlă, nemeril și în casa ba- 
dei Pantilimonu. Era chiar în dosulu 

șcălei, în ulița Giurgesciloră. Par’că 
și acum o vedă cu ușa tincȚii cătră 
drumă ; totă cătră drumu și o terestră 
mică, casa depărtată de drumă ca 
de 25 pași și așe4ată de-alungulă. 
Era acoperită cu nisce pae vechi, 
afumate, der pe la streșini vîrîtu ici 
colea câte unu snopă de paie mai 
puțină vechiu, mai puțină afumată. 
Dinaintea casei pagiște verde, care 
par’că 4i°ea: erbă 'n curte, serăciă 
’n casă: Câte-va galițe și vr’ună 
purcelă se vedeau vera pe dinaintea 
casei, prin troscoțelulă celă verde, 
der colo t6mna le ducea și acelea 
ori primarulă, pentru dare, ori ji- 
danulă, pentru datoriile, ce le făcea 
Pantilimonă.

Multă beutură fără cumpetu 
scurtă 4ilele lui Pantilimonă, er lelea 
Irina Pantilimonesa, râmase cu 5 co
pil mici, 3 fete și 2 ficiorașl. Der 
pre lângă t6tă sărăcia, în care ră
mase după soțulă ei, ea-și crescu 
copiii cum îi ajută Dumne4eu, mai 
și sătui, der adesea flămân4i; îi vă- 
4u scoși din penele cele rele. Fe

tițele, care cum ajungea la versta 
de a le băga slujnicuțe, mai la nisce 
gâsce, mai pre lângă niscarl copii 
mici de-ai âmeniloru cu stare, er 
ficiorașii și-i ținu totă pe lângă sine.

Fiind-că le era casa chiar preste 
drumă dela șcălă, ei își petreceau 
timpulă mai multă în șcălă.

De când erau de 5 ani, ei totă 
acolo erau, ori sătui ori flămen4i, 
ori încălțați ori desculți, și puteau 
mai cu înlesnire, decâtă toți băieții 
din satu să cerceteze școla. Cum se 
făcea 4iuă, ei erau în școlă, ierna 
vera. De-oparte, căci în șcâlă ierna 
era mai caldă decâtă la ei acasă, 
apoi fiindu numai preste drumă dela 
ei de acasă, ori pe ce vreme în câte
va sărite erau acolo, unde pănă ve- 
nia dascălulă, se jucau în voia cea 
bună, er după ce sosia acela, învă
țau câtu le ajungeau puterile.

Destulă că copiii îndrăgiseră 
atâtă de tare șcdla, câtă mumei loră, 
pe lângă totă năcasulă și pre lângă 
t6tă sărăcia, îi era milă să-i rupă 
dela șcâlă și să-i dea slugi. Celă mai 


