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De ună timpu încâce foile un- 
gureșei lățescu faimele cele mai mi- 
serabile despre turburări și agita
țiuni resvretităre, ce s’ară face ici 
colo între țăranii români cu scopă 
ca aceștia se ia ciomagulă și securea 
și să se ridice în contra Maghiari- 
loră și a deregătoriloru ungurescl.

Așa fu lățită în 4il0l0 din 
urmă faima, că Românii din ținutulu 
Beiușiului aru ave de gându se se 
rescole în contra Maghiariloru, ba 
s’a mai 4ipb> că „rescola" era pre
gătită se isbucnescă chiar în cpua 
în care își serba Țarul Rusiei onomas
tica. Și ca să dea mincinbseloru faime 
o însemnătate, fisolgăbireulu dela 
BeiușG ceru sg i se trimită ajutoră 
militară două companii de soldați.

Nu cu multă înainte de acesta 
se recuiră milițiă din causa pretin
sei resvrătiri a poporului țărână din 
Micușu, și acum foile unguresc! scriu 
grozăvenii despre pregătirile, ce le-ar 
face Românii din comuna Poiana 
de Arieșu, de lângă Turda, ca se 
atace pe Unguri; <Țcu că ei ar âm- 
bla ca turbați noptea prin satu, 
înarmați cu lopeți și furci, și că 
n’ar mai fi. sigură nici unu Unguru 
față cu acești „sălbatici", cari țină 
sfaturi secrete în miecju de ndpte, 
suntu ațițați de nu sciu cine și lă
țescu spaimă și grâză între Unguri 
— cari fiind amenințați ceru se vină 
armată, spre a-i scuti.

Așa-der miliția se cere pretu
tindeni, ca și când ne-amu afla în 
ajunulu unei mari revoluțiunl. Și 
decă ne întrebămă, ce scopu pdte 
ave răspândirea unoru ast felu de 
faime ticălâse și răutaciâse, vomă 
găsi, că este unulă din cele mai in
fernale planuri, ce se urzescă eră-și 
în potriva Româniloru din partea 
dușmaniloru limbei și a naționali
tății loru.

E învederată, că faimele despre 
pregătiri ce s’ar face între Români 
pentru răsvrătire suntu răspândite 
din adinsu și nu țîntescă la alta, 
decâtă ca se se lățescă în țeră și în 
lume credința, că într’adevără s’ar 
afla între Români „agitatori1' pri- 
mejdioși, cari prin ațîțarea poporu
lui aru voi se turbure liniștea și se 
răstârne ordinea publică.

Poporulă română este în ade- 
văru câtă se pdte de mâhnită din 
causa nedreptățiloră și a asupriri- 
loru, ce trebue se le îndure, dâr e 
vorba se se înfățișeze starea lucruri- 
loru așa, că numai nisce „răsvrăti- 
tori" aru face pe poporă se credă, 
că este asuprită și că ei l’ar sumuța 
la răscâlă.

Ca „agitatori" și „răsvrătitorl" 
suntă priviți cei ce apără drepturile 
poporului cu cuventulă și cu pena 
și pentru acesta suntu înfundați în 
temnițe. Pentru ca se potă continua 
adversarii noștri gdna în contra aces- 
toru pretinși agitatori și se pâtă ză
dărnici astfelu lupta ndstră pentru 
apărarea drepturiloră și a interese- 
loră de viață ale poporului, lovindu 
totu mai tare și Decurmatu în con
ducătorii lui, ei trebue să aibă unu 
pretextă. Trebue să se cjică, că 
acești conducători n’au altă țîntă, 
decâtă a resvrăti și a răscula popo- 
rulă în contra statului ungară, că 
lupta loră nu este dreptă și legală, 
ci tinde la răsturnarea și nimicirea 
Ungariei.

Susțiindă aceste, prin faime rău- 
tăciose și dușmănose, cei dela pu
tere voră să-și câștige ună titlu ca 
să potă <Țce: Așader josu cu ei 
cu toți! Trebue să-i nimicimu! Hai
deți voi cei din dietă să aducemă 
legi nouă, pentru ca să împiedecămă 
în viitoră orî-ce mișcare națională 
între Români! Haid’ și tu guvernule să 
i-ai cele mai stricte măsuri, ca să 
sdrobimă spiritulă de oposițiă dintre 
Români!

De aceea s’au pusă la cale cu 
atâta grabă procesele de presă din 
urmă, de aceea li s’au dată acusați- 
lor în procesulă pentru „Replică" pe
depse atâtu de mari, ca să p6tă flice, 
totu ei, cari ne prigonesc, în dietă: 
Etă până unde au ajunsă lucrurile, 
nu mai merge cu mijlocele de până 
acuma, trebue să dațl guvernului îm
puternicire să ia măsuri estraordi- 
nare pentru a strivi oposițiă Româ- 
niloră !

Veți vede, că se voră afla și de 
acei „părinți ai patriei," cari nu se 
voră sfii a cere în dietă ca guver- 
nulă se procedă față cu noi Românii, 
cum procede acum guvernulă aus
triacă față cu Cehii în Boemia. O 
fâiă guvernamentală maghiară din 
Pesta „Magyar Ujsăg" vorbindă de 
starea escepțională întrodusă în 
Praga și jură 00 între altele: „Ro
mânii neștri potă să ’nvețe acuma 
din sârtea Cehiloru. Noi încă n’amu 
întrebuințată în contra loră măsuri 
excepționale. *')  și Românii noștri se 
bucură de tote libertățile (sic!) ce- 
loralalțl cetățeni. Răbdarea nâstră e 
aprbpe să ne părăsescă, dar încă nu 
amu perdut’o. Decă însă poporulă 
român ar îmbrățișa politica trădă- 
tbre de patriă a ultraiștiloră săi, 
atunci mâna guvernului ungurescă 
va fi față cu elă, celă puțină așa de 
tare și cumplită, cum este a guvernului 
austriacă amintită față cu Cehii."

Etă ce le umblă prin capă con- 
trariloră noștri! Etă ce dorințe nu- 
trescă ei față cu Românii! Etă de 
ce foile ungurescl se bucură așa de 
multă, că guvernulă Taaffe a făcută 
începutulă cu mica „stare de asediu." 
O singură făiă pare a fi îngrijată de 
urmările acelui pasă pentru întrega 
monarchiă, der și acesta gândindu-se 
la Români și la celelalte nationali
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tăți, își dă pe față arama scriindu : 
„Starea de asediu e întrodusă! Insă 
încă nu la noi, ci numai în Praga și 
împrejurime!...“

In fața acestoru planuri răută 
ciose și dușmănâse față cu noi și 
cu libertatea nâstră, în fața meteh- 
neloră de cari contrarii noștri se 
folosescă spre a înfățișa pe Români 
ca pe nisce răsvrătitori: noi să nu 
uitămă nici măcaru pe o clipită, că 
Românului, care are de apărată o 
causă atâtă de sfântă, cum este 
causa națiunei sale, nu i-se cuvine 
să-și perdă seriositatea și demnitatea 
pretinsă de împrejurările grele în 
care se află.

Să nu șovăimu, der să nici nu 
pășimu în urmele celoră dela Turda 
și Oradea-mare. Cu credință și cu 
energia se susținemă postulatele 
năstre naționale și să stăruimă din 
răsputeri pentru realisarea loră, lup- 
tândă pe tăremă legală în unire și 
cu încredere în dreptatea causei 
nostre și în viitorulă nostru. Atunci 
spulberate și nimicite voră fi tdte 
încercările de a ne băga în tărbă- 
celă, de a ne sparge rândurile și de 
a ne nimici, prin viclene uneltiri și 
cu forța brutală.

UEONWA POUTÎCÂ.
— 4 (16) Sptemvre.

In săptămâna aoăsta, gazetele imgu - 
resci s’au ooupatQ multa cu răspunsurile 
date de Majestatea Sa cătrâ deputațiuuile 
oierului românâ. Foile guvernamentale cfioQ, 
că Majestatea Ss a data o puternică do
vadă, că este întru tdte uua și necondițio
nată spriginitord aid „ideei de stată ma
ghiară". Vorbindd despre răspunsuld dată 
oierului romând gr. or., „Pester Lloyd" 
aduge dicendă: „Aoum Românii au pri
mită dela loould celd mai competentă răs- 
punsuld la Memoranduld lord. Majestatea 
Sa le porunoesce respectă ofttrâ constituția 
și legi, preoum și bună înțelegere ou cele
lalte naționalități; va să hotărîtd le 

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS. “

Gruia lui Novaii.
i

In vremile de demultu 
N’a fostă armă pe pămentu, 
Nici pușca, nici sabia, 
Ca să prindă pe Gruia.

In țera Hațegului 
La birtu ’mperatului, 
La cerdacu 
Lui Novacu 
Este-o masă rotilată, 
Mesă frumosă de petră, 
Unde ședu Novacii rătă 
Și beau (Ț și nâptea tâtă; 
Bea Iovană 
Și Grozovanu 
Și cu Gruia lui Novacă, 
Și cu bătrânulă Novacă; 
Toți își beau și-și liboveau 
Și la Dumnecțeu gândiau. 
Numai Gruia lui Novacu 
Șede mulcomă supărată, 
Cu clopulă pe ochi lăsată 
Nebeutu și nemâncatu.

Der Novacă se cam gândia 
Cătră Gruița 4'cea:

Mă Gruiță, fetulă meu, 
Mă copile, dragulu meu, 
De ce șe4i tu supărată 
Nebeută și nemâncatu 
Cu clopulă pe ochi lăsată ? 
Ori banii ții-ai gătatu, 
Ori ți-e gândulu de-nsurată, 
Ori ți-e doră de Țerigradă?
— Banii nu mi-i-am gătată 
Nici mii gândulă de-’nsurată, 
Că fetele m’au lăsată
Sera nu mă lasă-’n satu, 
Der mi-i doră de Țărigradu !

Bătrânulă din capă clătia 
Și cătră Gruia 4’00a:
— Mă, Gruiță, fetulă meu, 
Mă baete, dragulă meu,
Se te-asculte Dumne4eu, 
Că de-asculți nu-i umbla rău: 
Lasă-te de pribegiă 
Și te dă la plugăriă, 
Dă-țî paloșulă pe doi boi 
Și sabia pe alți doi, 
C’acasă mai avemă doi 
Facem u plugă cu șese boi 
Și-omă plugări amândoi!

Tu ești ună pruncuță brughiu, 
Vinulă turcescă îi bețiu; 
Țărigradu-i orașă mare, 
Dămne! multă bine mai are, 
Der pe tine totă l’ar da 
De tear pute căpăta!
Beția-i blăstemățiă, 
Bagă voinici la robiă;
Beția-i mare sodomu, 
Prăpădesce capă de omu!
Gruia atuncea grăia:
— Ce va fi, vomu mai vedea, 
Aduceți arme la mine 
Se le-’ncingă odată bine, 
Că de s’ar scula lumea 
Totă spre perirea mea, 
Eu din cale nu m’oiu da 
Pănă capu-’n susu mi-a sta!

II
Armele-i le-aducea 

Pe lângă elă le ’ncingea, 
Domne, bine-i mai ședea. 
Tocma-’n Țerigradă mergea. 
Dâră Gruia când pleca 
Cătră tată-so 4i°ea: 
Nici n’oiu bea, nici n’oiu mânca, 
Pănă-’n Țărigradu n’oiu da,

Tote crișmele-oiu âmbla 
Pănă de vină bună voiu da, 
Si-o pivniță recorăsă 
Și-o crișmăriță frumâsă.

III
Cum a 4isă, a și lucrată, 
In Țărigradu a întrată, 
T6te crișmele-a âmblată 
Pănă ce-’n urmă s’așe4ată 
La Ani ța
Crișmăriță,
In cornulă piațului
La crișmele Iovului;
Lângă mesă se punea
Și Aniței poruncea:
— Tu Aniță
Crișmăriță,
Adu-mi trei vedre de vinu, 
Să-ți dau trei galbini deplină!
— Și Anița
Crișmăriță
Vedra-’n mână o prindea
Și-’n pivniță se ducea
De vină roșu o umplea 
Lui Gruiță o ducea;
Gruia-’n mână o prindea 
Apoi la gură-o punea,


