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Prigonirile pentali Memoranda.
Brașovu, 11 ©ec<wre 'V.

Procurorii unguresc! suntă în 
trebă mare. Ptooesele politice re- 
sarn ca bureții peste n6pte. Ținta 
loru ne este bine cunoscută. E vorba 
de a nimici pe cărturarii români, 
pe așa Țisii „agitatori", ca Unguiii 
■dela putere se se pdtă apoi cu atâta 
maiușoru împăca cu poporulă „blândă 
și ușorii de ocârmurtă."

Ungurii ere du, că decă voră de
natura pe cărturarii noștri, poporulă 
română nn vă mai ave nicî price
perea, nică curagiulu de a-și mai 
apera drepturile sale încălcate, ci 
va. tfi b-uniâ teouro-su se se lase a fi 
guvernată de ei după plăcu și poftă, 
fără de-a mai efice mici cârcă.

Ca se pună verfu pngoniriloru 
în contra cărturarilor^ români, stă
pânirea ungurescă a. pornită acum 
unu mare procesă .politică chiar și 
în contra comitetului centrală ală 
partidei ndetre naționale, procesulă 
pentru Memerand-u. ,

Scimă., cu câtă patimă și ură 
a fostă întâmpinată lîn anulă trecută, 
de cătră adversarii noștri, deputăția 
română, care a mersă ou .Memoran
dum la Viena. Patima și ura a 
ajunsă pănă acolo, încâtă couduce- 
torulă deputăției și soții sei fură 
atacați de furia plebei maghiare de 
pe strade, bombardându-li-se casele 
cu petrii și fîiodă insultați și ame
nințați în felurite <chipurl.

Fost’a vorbă prin foile ungu
resc!, că deputăția română ri’a mersă 
la „Regele", ci la „Impăratulu" și 
alte de acestea, numai ca -se pdtă 
cârti în contra ei și a scopului, ce 
l’a urmărită cu Memorandală.

Și care a fostă scopulă Memo
randului? Avut’a elă de scopă se 
arate domnitorului nostru, că Ro
mânii suntă gata a se resvrăti în 
contra legiloră și a ordinei publice? 
„Nici de curo ! O petițiune,— și Me- 
morandulă n’a fostă, decâtu o peti

țiune la Ccrdnă — n’a putută să 
aibă o asemenea țintă. Ceea ce au 
urmărită Românii cu acestă petiția 
a fostă simplu numai de-a arăta Mo- 
narchului adenca lom nemulțămire 
cu starea iucruriloru și îndeosebi cu 
legile asupritdre, ce s!’au adusă în 
paguba intereseloră loră de v eță na
țională, și de-a cere îndreptarea re- 
leloră prin intervențiunea Cordnei, 
se ’nțelege că numai cu mijldcele 
legale și constituționale, ce-i stau la 
disposițiă.

Nici că se putea cere și aștepta 
alt-ceva dela Suveranulă nostru, ca 
celă dintâi fact oră constituțională 
în stată.

Cu tdte acestea, procurorulQ 
dela Clușiu găsesce, că în Memo
randa s’ar fi agitată în contra legi
loră unguresc!, că cu deosebire 8 ar 
fi agitată în contra legei de uniune.

Scimă noi forte bine, ce înțelegă 
contrarii noștri sub „agitare": ori și 
ce nu se unesce cu părerile și ve
derile loru. Amă ajunsă așa departe 
încâtu și aceea ni-se împută acjl ca 
agitare decă vorbimă și simțimă ro- 
mânesce. Cu atâtă mai multă sun- 
temu acusațl, că agitămă atunci, când 
ne arătămă nemulțumirea cu stările 
de față asupritdre.

Numai aceia nu agiteză, cari se 
închină c rbișă celoră dela putere și 
găsescă, că tdte câte le-au făcută ei, 
cu singurulă scopă de-a înainta nu
mai interesele maghiarismului, au 
fostă bine și înțelepțesce făcute.

Der Românii, afară de doi-trei 
renegați, pe cari nu-i mai putemu 
considera ca Români, suntă ac|I cu 
multă mai deștepțl și conscii de 
naționalitatea loră, decâtă ca se se 
mulțumescă a figura în -stată numai 
ca materială de magihiarisare. De 
aceea ei au luptată și luptă necur
mată pentru a face se li se respec- 
teze individualitatea națională, să 
pdtă trăi și ei cu drepturi egale po- 
litice-naționale, alături cu conlocui
torii loru maghiari.

Memorandulă n’a fostă, decâtă 
ună mijlocă de a face să li-se ușu
reze acestă luptă legitimă de păs
trare și de apărare a naționalității 
Icră, apelândă la factorulă supremă 
în’/stată pentru a veni în ajutorulă 
dreptății, care a fostă atâtă de multă 
sdruncinată printr’o politică unilate 
rală și netolerantă.

Der adversarii noștri tocmai în 
acestă nisuință a Româniloru, de-a 
face se li-se recunăscă și dreptulă 
loră de esistență națională în stată, 
vedă cea mai mare cutezare și agi
tare contra statului, pe care ei îlă 
privescu ca o proprietate esclusivă 
a rassei maghiare.

De aceea ei au vecjutu cu ochi 
răi faptulu însu-șl, că Românii au 
petiționată în favorea drepturiloră 
loră naționale la cordnă și acum, 
prin procesulă intentată pentru Me
moranda, nu țintescu la alta, decâtă 
a sparge rândurile celoră ce luptă 
pentru programuiu nostru națională, 
care cuprinde dorințele și postula
tele năstre.

Ungurii dela patere spereză, că 
lovindă astfelă nemilosă în cărtu
rarii neamului nostru, voru face se 
înceteze cu încetulu lupta ndstră 
pentru realisarea programului na- 
țonală și poporală, înspăimântată 
de prigonirile necurmate, se se în
străineze de gândulă de a și croi o 
sdrte mai bună și mai demnă na
țională în acestă stată și să se mul
țumescă cu sdrtea ce’is’a pregătită 
și ’i se pregătesce.

Der speranțele contrariloră noș
tri suntă și voră rămâne zadarnice 
Ei se înșelă amară de totă, decă 
credă, că programulă nostru națio
nală n’are rădăcină în poporu, și că 
eu prigoniri și- cu terorisăr! ar fi cu 
putință a-lă înstrăina pe poporă de 
cărturarii săi, conducătorii firescl ai 
neamului, și a-lă împinge în brațele 
stăpânirei.

Prea viu a pătrunsă simțulă na
țională în șirurile poporului română 

dintre Tisa și Carpați, decâtu ca s& 
se pdtă stinge foculă sf’ântu, ce-lu în- 
suflețesce pentru drepturile și cul
tura națiouală. Este prea viuă con- 
sciința națională în sînulă poporului 
nostru, decât ca dușmanii limbei și 
ai naționalității Jui să-lu mai pdtă 
desbina și înstreina de causa na
țională.

In fața năvalei cumplite, ce o 
dau asupra ndstră cei dela putere, 
nimică nu ne va pute așader apera 
mai bine și mai sigură, decâtă decă 
ne vomă strîuge rândurile cu firma 
hotărîre, de a nu renunța la drep
turile ndstre și la viâța ndstră na
țională nici într’ună chipă și nicî 
într’o împregiurare. Statornicia în 
luptă li-a ajutată și contrariloră noș
tri de-a dobândi drepturile și liber
tatea. Acestă statorniciă va ajuta 
se isbutescă și causa ndstră față 
cu nedreptățirile loru.

Procesulă pentru Memoranda.
Reproducemă aici, pentru ceti

torii noștri de Dumineca, partea 
din urmă a actului de acusațiune ala 
procurorului superiorii din Clușiu, Vita 
Sandor, în procesulă intentată pentru 
răspândirea Memorandului:

Atunci, când comitetulă de 25 a ho- 
tărîtă și a luata spre efectuire răspândirea 
Memorandului în limbile română, germană, 
maghiară, italiană și francesă, care Memo
randa cuprinde negarea legalității și puterii 
obligătore a legii despre uniune, membrii 
numitului comiteta au comisa acela delicta 
de agitațiune cuprinsa în §§ 173 și 171 ai 
codicelui penala, a cărui făptuire stă în 
răspândirea tipăriturei, care cuprinde în 
sine atacarea puterii obligătore a legii.

Dintre membrii numitului Comiteta 
de 25 ,murinda în intervala de timpa Ga- 
vrilă Mânu și Ludovica Csato, contra loră 
nu pota ridica acusă.

Ridica însă acusă, pentru comiterea 
aceleia, pe basa §§ 171 și 173 citați mai 
susa, contra membriloră desă amintitului 
comiteta de 25 numiți mai josă, — și 
anume contra lui:

1) Dr. Ioana Rațiu, advocata, locui- 
tora în Sibiiu.

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS."

Sfflihai Cerchezii*)
Din viața Pescariloru Dobrogeni.
Apa se ridică valuri, valurile isbesca 

eu iăriă în mala, producă una sgomotu 
asurditoră și se retragă îndărătă, lăsânda 
în urma lora spumă și nisipă.

Mihai Cercheza, culcată pe mala, cu 
capulă răzimatu pe mâni, privesce marea, 
valurile, lumina alburiă abia selipindă a 
farului, cerula acoperita de nori mari ne
gri, repede goniți de ventulă tomnatică, 
marginea lunei, ce se ridică de-asupra stu- 
fărielora mlăștinei la drepta și la stânga 
o mulțime de foișore de pe la casele Ca- 
terlezenilora.

Sătulă încă nu dorme. Câte odată stri- 
gătula : he—o—ho—ho! adusa de ventă 
din partea mărei, anunță sosirea întârzia
tului pescară; atunci se vede, cum o lumină 
se deslipesce de la vr’o casă și se mișcă 
spre malula Dunărei, semna că sositula e 
audita de ai săi, cari îl vină în ajutora la 
descărcarea peștelui.

Mihai Cerchezu, vocea fiă-cărui orna 
■din :sata o cunosce bine, la fiă-care strigăta 
elfi .șoptesce: a sosita cutare; și pentru a 
se încredința, ridică puțina capulă și pri
vesc® ilumina.

— Tocmai, nu m’am înșelată...
După .asta din nou cade cu capula 

pe mână.
Peste ieâta-va timpă din nou una: 

he—o—ho! și din nou Mihai șoptesce: 
rnoșh Lazără de astă dată a prinsa și ela 
ceva.

Vremea trece, luna se ridică de-asu
pra stufăriiloru mlăștinei, și pescarula urma 
a număra pe cei sosiți din mare.

Ast-fela sosiră Butuca, Iordana, An- 
drușca Cosoi și multi alții; der cela pe 
care îlă aștepta Mihai nu sosea.

— A întârdiata afurisitula meu, pote 
că nici nu vine !.... numai degeaba tremură
aici, mama m’a fi așteptândă.... biata nu
pote adormi! 0, afurisitula! Să n’aibă no- 
roca să fiă îngropata.... și decă va fi, să-i 
fiă țărîna ca petra de grea!

Mihai tăcu, căci unfi glasă bine, prea 
bine cunoscuta s’audi strigânda: hi—hi!

A sosita în sfârșită ! spuse pescarula 
par’că ușurata!

— Să-i arăta eu casă, de casă nu se 
satură.

Ela din nou se trânti, schimbânda însă 
posiția și privinda acum spre sata.

Ventula par’că mai încetase, său că 
pescarula înferbintata de gândurile, ce îlă 
turburau, nu-la simțea.

— Mai aștepta, mai aștepta, am răb
dare de măgara, gândea Mihai, privinda 
cum ultima lumină se stinse și sătulă s’a- 
cufundâ în întunereca.

Adevărata, omula ăsta are răbdare.
De cinci ani, de la mortea tată-său 

plătesce mereu datoria lăsată de bătrâna 
cămătarului Spiro, însă abia pote plăti 
camăta.

Acum o lună, Spiro îl spuse: „nu mai 
pota aștepta Mihai, banii toți să-mi aduțl, 
seu îți vendo casa, ai prițeput’o ?“

— De unde se iau atâtea bani de 
odată, chir Spiro ?

— Bre...e...e? vinde casa.
— Cui s’o vendă, și unde să trăesca 

cu mama?
— Prosta de capo, bre, buna pescară 

ma prostfi de glavațina... Eu cumpăro, bre 
Mihai, eu! Muta-te cu bătrâna la mine, ți 
dao casă, ți dao !

— Nu potb, chir Spiro, s’o venda, 
nu pota; după mortea mamei fiă; acum 
însă nu potfi!...

— Nu poțo ? AtunțI poto eu!
La o săptămână casa a fostă pusă în 

vendare. Grecula scia bine, că bietului pes- 
carfi e cu neputință a găsi 200 de lei, și 
adevărata, nu putu găsi nicăirl.

țliua de mâne era ultimula termenă 
de plată. Ca mâne nici bătrâna nici elfi 
nu voră ave unde să-și odihnescă trupulă 
obosita de lucru.

Astădi dimineță încă Mihai mai vorbi 
cu Greculă, îla rugâ să-la mai lase, îlă 
rugă să-i schimbe polița, dicendă că pentru 
densulă e totă una, că elă Mihai nu prea 
ține la casă, der bătrâna, mă-sa, vrea să 
moră în casa sa bătrânească.

Chir Spiro refusă: „banii, seu vendo 
casa!" Ii plăcuse loculă lui Mihai, acolo 
malulă eșa de departe în gura Dunărei și 
era acoperită de ni see sălci mari și stufose. 
— „Acolo o cârciumuliță, se gândea Spiro 
închidendă ochii, e lucru mare ! Fiă-care pes
cară pornindă în mare trebue să trecă pe di
naintea stabilimentului meu ; și Rusulă pote 
ore să trecă pe lângă vr’o cârciumă, ca să


