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Domne păzesce-ne!■■■■■
BrașOVÎi, 15 Septemvre v.

Abia s’a deschisă dieta ungu- 
reșcă și au și începută se curgă in
terpelațiile din tote părțile. De si
gură că pănă acuma le-a venită 
rendulă și fulminanteloră interpela- 
țiunî în contra Româniloru, ce le 
pregătescă de multă patrioții privi- 
legiați de t6te nuanțele.

Le trebuia materială, ca să potă 
tuna și fulgera în contra „Valahi- 
loră resvretitor!11 după pofta inimei 
loră și așa au pusă la cale în tâtă 
graba cunoscutele procese de pressă 
și au adunată dela autoritățile ad
ministrative unguresc! raporturi a- 
nume ticluite, ca să arate câtă de 
mare este neliniștea, câtă de peri- 
culosă este iritațiunea, ce au pro- 
dus’o „agitatorii11 în sînulă popo
rului română.

Pentru scopulă acesta s’a în
scenată în cjilele din urmă și gâna 
țeraniloră români din Poiana de 
Arieșă de lângă Turda, care ilus- 
treză în modă așa de strălucită me
tehnele și uneltirile reutăcibse ale or- 
ganeloră administrațiunii publice.

Numai înainte cu done dile fâia 
guvernamentală „Pester Lloyd“ a 
publicată ună raportă despre „ne
legiuirile11 țeraniloră români „răs- 
vretitori11 din Poiana de Arieșă.

Raportulă, ce-lă primirămă dela 
ună proprietară română din acesta 
comună ne arată în culorile cele 
mai vii cu ce vicleșugă și răutate 
s’a înscenată prigonirea biețiloră ță
rani din Poiana.

Der se vedemă mai întâiu ce 
se susține din partea foiloră ungu
resc!. „Pester Lloyd“ primesce dela 
Clușiu următorulu raportă:

„Nu de multft au ataoată nisce Ro
mâni din Poiana de Arieșă pe unii bisi 
oliștl (velooipediștl) ce treoeau dela Clușiu 
spre Turda. Ataoulti acesta ou atâta mai 
puținii se p6te considera ea ună atentată

ală Româniloră în contra Maghiariloră, cu 
oâtă pe bisioliștl i-au ataoatfi mai de multe 
ori nu numai Românii, oi și alte naționali
tăți, ba ohiar și Ungurii, fiind-oă credă, oă 
aoeștia aduoă grindină. ț)ilele aoestea însă 
a fostă atacată și fișpanulă, ooDtele G-eza 
Bethlen, oeea oe causâ unelejîngrijirl. Dâoă 
vizitiulă și servitorulfi oontelui n’ar fi avută la 
sine arme, pote că ataculă avea urmări triste. 
Așa însă atacatorii au fugit la prima împușcă
tură. Fișpanulă in urma acesta a introdusă oea 
mai amănunțită oeroetnre, în deoursulă că
reia s’a soosft la ivelă, că în amândouă ca
șurile atăcătorii au fostă Români. Patruspre- 
dece din ei au fostă deja și arestați erl și 
duși la Turda, ei au mărturisită, că din 
Turd'i. apropiată au venită la ei nisce „domni 
imbrăcați în nădragi*,  i-au atițată și le-au 
(fisă, că Ungurii suntă de vină la tote sufe
rințele Româniloră și de aceea ar trebui 
stîrpițl*.

Corespondentulă lui „P. Lloyd11 
cfice mai departe, câ poporațiunea 
română în jurulu acesta e fârte iri
tată din causa comassării făcute în 
anulă trecută și „fârte ușoră de ațî- 
țată11. In unele comune, oa d. e. în 
Câmpeni, au agitată Îd decursulu ve- 
rei în modă sistematică între poporă 
și fiind-că solgăbirăulă încă e Ro
mână (sic!) n’a făcută nimică ca se 
îndepărteze de acolo pe agitatori. 
Solgăbireulu a fostă deci suspendată 
din postă.

Tendențiositatea și răutatea, cu 
care a fostă pusă în scenă acestă 
gonă a țăraniloră din Poiana, reiese 
mai pe susă de ori ce îndoială din 
comunicatulă de mai susă ală foii 
guvernamentale, care se întemeiază 
pe povestea cu domnii „nădrăgari11 
din Turda, cari i-ară fi ațîțată. Te 
miri, că n’au mai adausă, că la popa 
din sată s’au sfătuită fin miecțu de 
nâpte toți fruntașii 'satului cu acei 
domni, și că era p’aci se tragă 
clopotulă în dunga și se proclame 
revoluția, decă nu veneau în sată 
pandurii înarmați ai d-lui fișpanu.

Der acum se întorcemă puțină

medalia pe partea cealaltă. Infor- 
mațiunile ce le primimu dela cores
pondentulu ncstru, care de sigură 
grăesce adeverulu și numai adeve- 
rulu, cum ne asigură, ne arată tâtă 
afacerea într’o lumină cu totulu alta.

Țeranii român!, după constată
rile lui, au toată prigoniți pentru o 
glumă, ce a făcut’o unu flăcău, arun- 
cându beta sa înaintea unui veloci- 
pedu, ca se vedă, decă celu ce îlu 
călărea pâte trece peste ea. înșiși 
Ungurii nu dau nici o însemnătate 
acestui incidență și acesta a fostă 
singurulu faptă, pe basa căruia au 
fostă hărțuiți 14 țeran! pe la tribu- 
nalulă din Turda — ca apoi după 
o maltratare de trei cfil0 80 Să erăș! 
eliberați.

Istoria cu atacarea trăsurei fiș- 
panului este o mistificare miserabilă 
esploatată cu scopă de-a suspițiuna 
pe Români și a afla doveefi, că ar 
fi ațîțați de cărturarii români din 
Turda. Raportorulă nostru constată, 
că unu asemenea atacă s’a întâm
plată, der multă mai înainte, nu asu
pra trăsurei fișpanului, ci asupra 
unoră călători și a unei alte trăsuri 
și nu din partea Româniloră, ci din 
partea Unguriloră din Poiana.

Caracteristică e că acești țărani 
unguri, 8 la numără, car! au recu
noscută faptulă, au fostă toți elibe
rați sub cuvântă, că „n’au făcut’o cu in- 
tențiune rea11, pre când totă pressa 
ungurescă le atribue Româniloră ne- 
vinovați intențiunea rea, susțiindă 
că voru să stârpescă pe Unguri.

Totă mișelia acestei comedie, 
arangiate în contra Româniloră din 
Poiana, reiese și din iaptulă, că frun
tașii români de acolo au fostă pri
goniți făcându-li-se perchisițiă domi- 
cilară, confiscându-li-se gazetele ro
mâne și vrând cu totadinsulă se-idove- 
descă ca ațițători ai poporului.

Pănă când voră mai dura aceste 
miserabile uneltiri, în contra cărora 
s’a văcjută silită a-ș! ridica vocea

chiar și unu Ștefanu Tisza la Ora- 
dea-mare? Pănă când totu Românii, 
cei clevetiți, huiduiț! și întemnițați, 
se plătescă socotela mișeliiloru șo- 
vinistice?

După ce n’au putută se pedep- 
sâscă pe țeranii români din Poiana, 
cari erau cu totulu nevinovați de 
ceea ce li-se imputa, ei au descope
rită, că solgăbireulu e de naționali
tate română și că de aceea trebue 
se stea în legătură cu agitatorii. Cea 
mai bună ocasiune de a’lu suspenda 
și a pune în loculu lui vr’unu Un- 
guru or! Jidovii desmățatu. Așader 
josu cu elu !

Eată cum voru se liniștâscă cei 
dela putere pe Români! Clevetescu, 
aresteză și maltrateză 6men! nevi
novați și suspendeză din postii pe 
solgăbireulu românii, pentru-că n’a 
îngrijită, ca acești âmeni se fiă feriți 
de „turburători11 ce nu esistă.

Acesta e „frățietatea11 și „ega
litatea de dreptu11, de care vorbesce 
Ștefanii Tisza.

Dâmne păzesce-ne de ea !

CRONICA POLITICA,
— 15 (27) Septemvre.

Deputatul!! Cașoviei, d-lă Akos Bedthy 
a petreoută (filele aoestea în jurulo alegă- 
toriloră, săi unde s’a ocupată de cestiuiiea 
română. Alegătorii din Cașovia au aran- 
giatfi în ondrea deputatului loră ună ban- 
ohetti, la oare d-lă Bedthy a ținută ună 
toastă, în oare a oondamnată aspru pe 
Episoopulă Pavelă și pe aderenții lui, cari 
numai pentru acea outâză a-șl ridica oa- 
pulfi, fiind-oă oredă, că monarohia nu-i va 
lua pe Unguri în apărare. Oea oe se nu- 
mesoe șovinismă — efioe d-lă Beochy — 
nu e alta decâtă apărarea pretensiuniloră 
drepte ale „națiunei". Decă s’ar lăpăda 
Ungurii de elă, nu numai Austria, der și 
oasa domnitâre ar fi păgubită (?!), dreptă 
aoea cultivarea aspirațiuniloră și intereseloră 
naționale față ou lucrarea suterană a na- 
ționalitățiloră este în interesulă dinastiei.

FOILETONUL^ „GAZ TRANS.“ semnă, să mă dau de-oparte. Pălăria din 
capă îi era imposantă. In clipa când elfi 
s’a mișoatfi din nou, spaima mi s’a pusă în 
spate oa ună sloiu de ghiață. Tremuram oa 
verga și cele mai bizare idei îmi treoeau 
prin minte. Mi-se părea, oă respiru-ml se 
opresce și oă vădă eșindfi din pământti tăte 
spiritele intcnereoului, oă lumea se învâr- 
tesoe ou mine. N’aucjiam niol o vietate 
mișoându-se, dăr unfi greerfi numai, oare 
prin glasulfi său răgușită mărea și mai 
multă tăcerea sinistră a nopții.

„Miecjulă nopții !u Ca o jalnică și fio- 
rdsă fâșăitură îmi trecură prin audă aceste 
cuvinte. Ml am ridioatfi privirea în susfi, și 
o rac|.â de nădejde și credință în Ziditorulă 
a tote îmi pătrunse sufletulă și inima și-mi 
inspiră curagiu. Ml-am făoutfi trei oruol, 
amti rostită tremurătorii unii din sufletă 
„Domne ajută!" și am făoută trei pași îna
inte. M’am oprită pe ună momentfi, der 
vădendă, că figura nu vine spre mine, am 
făoutii erășl câțl-va pași înainte. In fine 
văcjândă, că a sosita clipa de-a se alege 
între mine și elă, m’am apropiata depăr
tare de doi pași unuia de altuia și ne pri- 
viam ou spaimă. Nu cficeein unuia o
vorbă. Ce să facă ? Mă hotărîiu să-i strigă

din băierile inimei unti: „Cine ești?" Nici 
unii răspunsă. Am strigata a doua 6ră, dâr 
nu ml a răspunsă decâtti ventulă, care se 
îngâna ou paiele de păpușoiu. In oele din 
urmă îmi iau inima în dinți și dau să treoti 
pe dinaintea lui. Ce să vecjl ? Era o rudă 
de lemnfi împlântată în pământii, în partea 
de de-asupra altă rudă transversală, îmbră
cate amândouă c’o „țundră" mare negră 
și în oapii c’o pălăriă strașnioă: era o 
ciuhă pentru spăriatCi paserile.

Părea, o’am reînviata și scăpată de 
ispită, ml-am continuată drumulă. Și totuși 
mi-se părea, oă „omulă" alârgă după mine, 
oa o stahiă negră, urîtă și fiorâsă. In timpă 
de 1 6ră trebuia să ajungă la oapătulă 
unui sată prin oare aveam să treoti. Nu 
mergă multă și etă că m’ajunge unfi moș- 
negă căruntă c’unfi căruță trasă de-o schi
lodă de cală și salutându-ne împrumutată 
mă întreba, unde și de unde? După oe i-am 
spusă ținta călătoriei mele, mă pofti ou 
dragă iuimă, să iau looă lângă elă, căci, 
cjise, „ce-oi duce buourosă pănă unde ni-se 
despartă drumurile."

Moșulă fericită, că n’are să bată o 
buoată de drumfi celulă singură, înoepu

să ml spună, că merge la tergă la Băl- 
gradfi „mai ou haia, mai ou helea."

— »Și cura ’ți curge Dunărea, moșule ; 
vream să (fieă: oum îți merge?"

— „Soi, nepote, Dumnedeu e susă, 
faoe oum soie."

— „Ai dreptate, moșule! Der en 
spuneml, oum te îndestulesoă vremile de 
acjl ?“

— „O, Ddmne, nepote! Mă întrebi 
de lucruri oam grele" șl-apoi aprin<jendu-șl 
luleua înoepu ou glasă așezată :

— „Vremile de a<fi, dragu moșului,
suntă ele oum suntă, că și vremile din 
treoută au fostă ele cum au fostă. Hei, der 
nu erau oa alea de aefi. Pe vremea oopi- 
lăriei mele omulă trăia, oum trăia; îmbă- 
trâniau și pe atunol rândurile de omeni, și 
pare-oă, <4âu, er&u oa oei de aefi.
AdI oopiil vrâu să dee sfaturi părințiloră ; 
ei vorbesoă, noi numai oă ascultămă. Copiii 
noștri de , adl oredă, că trei buchi faoă 
atâta, oâtă trei fire de pără albă. In de
șertă însă, oăcl vorba celuia: „albina totă 
să arde la lumină, măoară, că strÎDge miere 
și ceră." Ei, nepote, părulă albfi nu se face 
elă eo’așa, fără năoază ; asta s’o soi dela 
mine. Cine a trăită, a pățită, și totă soie 
oeva mai multă. Eu, încă sciu, oe soiu."

AMINTIRI.
De: Sci cine.

IV.
După o jumătate 6ră de odihnă, om 

părăsitii malulă Mureșului și am plecată 
mai departe. Drumulă cotesoe în stânga și 
duce printre lanuri de păpușoiu, oare în 
mare parte era oulesă, numai paiele nu 
erau tăiate. Nu privism niol în drepta, nici 
în stânga, oi dreptă înainte, oa Hanibală, 
oând a treoută Alpii, oa să ouprindă Italia. 
UnO ventil lină sufla de oătră miadă-cji și 
luna lucia maiestosă, oăcl Dorii înoepiausă 
se resfire. Ajunsă în drumulă de țâră, ce 
duce dela Teiușă spre Alba-Iulia, am apu- 
cat’o la talpă mai ou putere. Abia însă pă- 
șesoă 50 de pași și — oe să vădi ? La 
stânga drumului, într’o margine de păpu
șoiu încă neoulesă, sta ună omă câtă ună 
uriașă, și mi-se părea, oă amenințândă se 
apropiă eătrA mine ÎDoetă. Oprescă pașulă 
mă uită m»i bine și vădă, oă omoiulă îm
brăcată iu negru se mișcă in drâpta și în 
stânga, și mai vădă, oă o mână șl-o ține 
ridicată orisontală, er cu cealaltă îmi faoe


