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Pe un ană 12 II., pe șăee luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe ană.
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Nedumerâiri.
Brașovu 14. Decemvre v.

In telegrama, ce amă primit’o 
Sâmbăta trecută despre resultatulu 
procesului de pressa intentată „Foii 
Poporului44 raportorulti nostru, după 
ce a vorbită de aperare, a adausu 
cuvintele: „Nedumeriri mari44. Noi, 
neînțelegendu atunci sensulu loru, 
le-amu eliminată.

Astăcji scimO, ce a voitu.se c|.ică 
cu acele cuvinte: Românii erau ne
dumeriți din căusă, că cu deosebire 
aperătorulu în procesulii amintită a 
atinsă cbrda „politicei de împăcare44, 
ce au înauguiat’o cei dela putere, 
și a atins’o într’ună modă, care, tre- 
bue se mărturisimu cu părere de 
reu, a dată prilegiulă adversariloru 
noștri a c|ice : etă-i că se întorcă,și 
acum ei înșiși ceru se le întindemă 
mâna de împăcare.

S’au și grăbită foile unguresc! 
de a esploata acesta împrejurare după 
modulă și maniera loru estrava- 
gantă.

„Egyetertes44 publică în nume- 
rulă seu de Crăciunu, ună articulă’ 
lungă sub titlulu : „Vremă pace44, în 
care cțice, că decă tribunalulă din 
Clușiu a condamnată de astă dată 
pe primulu acusatu și autojmhi.. ar- 
ticulului incriminată din „Foia Po
porului44 numai la patru luni închi- 
sâre, când elu ar fi fostă tatu așa 
de vinovată ca și acusații în proce- 
sulă „Replicei44, causa e.-te, că în 
procesulă acesta a domnită cu to 
tulă altă spirită, decâtă în proce
sele ce s’au pertractatu în timpulă 
din urmă în Clușiu.

Acusatulă și aperătorulă, 4>ce 
„Egyetertes44, s’aă ferită deopotrivă 
de a ațița pe jurați și opiniunea 
publică maghiară. Acusatulă însuși 
s’a apărată obiectivă. Nu s’a pur
tată așa ca soții săi agitatori, cari 
înaintea tribunalului au aruncată 
nouă calumnii în fața națiune! ma
ghiare. Ba mai multă apărătorulă, 
Ștefană Popă, a atrasă atențiunea 
jurațiloră asupra împrejurării, că pre 
cumu arată semnele „ne aflămu în 

ajunulă unei împăcări amicabile44. 
Decă, c^96 elu» s’au întâmplată ne
plăceri, năcazuri, nedreptăți să le 
considerămu pe acestea de trecute; 
nu le ațițațT, nu le aduceți acuma 
pe plană, când putemu ave propsecte 
de transformări îmbucurătbre. S’a 
provocată la acea ospitalitate cor
dială, de care s’a împărtășită calele 
trecute tinerimea studibse din Blașiu 
din partea maghiarimei din Clușiu 
și a rugată pe jurați se dovedescă 
sinceritatea apropiării Maghiariloru.

„Egyetertes44 adauge, că acesta 
„purtare calmă, corectă și pacinică44 
— a acusatului și a apărătorului 
„n’au putută să clatine pe jurați în 
convingerea loru dreptă.44 Au tre
buită să pronunțe vinovăția,... Der 
tribunalulă a putută să cumpenescă 
liberă aparițiunile, semnele neobici
nuite ivite în decursulă pertractării 
și de aceea a dată o pedepsă așa 
de ușoră celoră doi acusați.

Se tațelege, că foia ungurescă 
nu lasă să trâeă ocasiunea de a face 
capitală din acesta conclusiune a 
sa. Ore acea judecată blândă, se în
trebă ea, va rămâne fără de efectă 
asupra Românii mu? Nu voru vede 
ei că cu buna și pacinica înțelegere 
ajungă mai departe, decâtă cu agi
tațiunea?

Este fârte straniă lauda, ce-o 
aduce „Egyetertes44 tribunalului, pen
tru că în casulă de față a fostă 
așa de „înțeleptă44 de a condamna 
pe acusați la 4 și două luni, în locu 
de 4 și 2 ani. Der calea valea, acestă 
c|iară găsesce, pote nu fără temeiu, 
că în adevără este o mare deose
bire între 4 luni și 4 ani. Der ca 
acesta împrejurare să o esploateze 
pentru „politica de împăcare44, este 
o absurditate prea de tatu respingă- 
tore, este o sfruntare prea mare a 
bunului simță.

De aceea nici că ne pote preo
cupa ceea ce 4’ce fdia șovinistă ma
ghiară, der trebue să ne preocupe 
și se ne neliniștescă, când vedemă 
că prin lipsa de tactă politică li se 
dă contranleră noștri oca&iune de 

ași validita talentulă loru pentru 
asemeni absurdități.

Bine au făcută acusatulă și a- 
perătorulă, decă au fostă obiectivi 
și decă n’au provocată, căci chiă- 
marea loră nu era decâtă a res- 
frânge acusațiunea procurorului. Der, 
— și acesta privesce cu deosebire 
pe aperătoră, — ei nu trebuiau se 
uite nici ună momentă, că apărarea 
loră avea se fiă în prima liniă apă
rarea causei, și că nu le era permisă 
a se folosi de nici ună mijlocă, care 
nu putea să consune cu interesulă 
causei năstre naționale, în stadiulu, 
în care se află ea.

Apărătorulă în procesulă „F6- 
iei Poporului44 însă vorbindă de îm
păcarea, ce ar fi în ajună a se face 
între Maghiari și Români, și provo- 
cându-se la comedia cu pretinsa „în
frățire44 din Clușiu, a trecută peste 
marginea, ce i-o impunea seriositatea 
causei și a vătămată astfelă senti
mentală publică națională.

Gestiunea națională în ca
mera română.

In numărulă de Sâmbătă amu 
făcută scurtă amintire de discursu
rile d-lui N. Fleva și a deputatului 
Balșu privitâre la cestiunea Rornâ- 
nuoră din Transilvania și Ungaria.

Afară de acești d-ni deputațl au 
mai vorbită la acestă cestiune cu 
ocasiunea desbaterei asupra răspun
sului la Mesagiulu regală, și depu- 
tatulă Piucescu, arătândă interesulă 
țării și alu triplei alianțe față cu 
causa Româniloru asupriți și sim
patia ce trebue să-o aibă Românii li
beri pentru resolvarea ei favorabilă.

Deputatulă Gușa (oonservatoru) 
flise, că Românii din regată nu potă 
privi cu nepăsare la violențele, ce 
le esercită unu poporu vecină asu
pra frațiloru loră. In acestă causă 
ei au ună mare interesă culturală. Din 
punctulă de vedere specială ală po
liticei române, flice, trebue să luămă 
în mână causa Româniloru de din
colo; din punctulă de vedere inter
națională politica violentă, nebună 

a Unguriloru aduce desbinarea po- 
pbreloră din monarchiă și pericli- 
tâză pacea Europei.

D lă Arionu (conservatoră) recu- 
născe, că e fârte gravă cestiunea 
Româniloru de peste munți, se miră 
cum de nu vedu Maghiarii prăpas
tia în care îi va duce o politică așa 
de puțină chibzuită. Noi Românii 
să fimu una în acestă cestiune și să 
ne facemă datoria și de 6meni și de 
Români. Spereză, că cei dela Pesta 
voră înțelege în sfârșită, că pacea 
și liniștea e mai bună în regatulă 
loră, decâtă discordiile și nelegiuirile.

Dlă Stolojanu (liberal) amin- 
tesce începuturile agitațiuniloru ma
ghiare. ț)ice că e temă, că conti- 
nuându starea de lucruri din Unga
ria, vomă ajunge a nu mai fi stăpâni 
pe treburile nâstre, pe politica năs- 
tră internă ; Românii de dincolo nu 
ceru decâtă egalitatea înaintea legi- 
loră. In istoria nu se găsesce nici 
unu poporă, care se-șl fi părăsită 
naționalitatea. Voesce să scie Eu
ropa, că ne aflămă într’o grea si
tuație ; asemenea se .scie la locurile 
competente, că cestiunea Orientului 
nu se pote resolva fără concursulu 
Româniloru.

Dep. Morțunu (socialistă) flice, 
că deărece în Ungaria suferă multe 
nedreptăți și Românii bogați ca și 
cei săraci, ei, socialiștii, sântă cu to
tală contra Unguriloră, cari nu voră 
ave sfârșită bună, câtă timpă voră 
tiianisa milione de 6meni. Acești 
asupriți voră scii să-și apere dreptu
rile — cari spre rușinea vecului, în 
Ungaria sunta așa de nesocotite. 
Românii din regată să trimită încu- 
ragiare poporului martiră de dincolo.

în urmă a vorbită dlă Titu Ma- 
iorescu, ca raportară, făcândă unele 
enunciațiuni forte remarcabile. Inte
resantă este și vorbirea ministrului 
de instrucțiune Tache Ionescu, care 
s'a pronunțată pe largă asupra ces- 
tiunei.

Asupra acestoră discursuri, ca- 
și asupra celoră de mai nainte, vomă 
reveni, după ce vomă cunăsce în- 
tregă cuprinsulă loră.

FOILETONULU „GAZ. TRANS.44

Gloria ,9Valahiloru(fi.
(Urmare).

Cunoscă și eu țâra Făgărașului, am 
venată, în acei munți, la capre negre, la 
porci sălbatici, la urși și alte „dihănii14, 
am avută deci ocasiune a cunosce rela- 
țiunile venătorescl, mai alesă în Poiana 
Mărului, în Brană, ZernescI, ȚințarI, Co- 
măna, Veneția, Cuciulata, Cărțișora, Recea, 
ș. a. ș. a. Cunoscă, afară de Săcuime, toți 
munții Ardealului; amă cunoscută ve- 
vătorl de urși, despre cari d-lă Crausz, 
brl-cine ar fi d-nia sa, numai cu pălăria în 
mână pote să vorbăscă.

Sunt sigură, că ar fi aflată d-sa ma
terială destulă de prețiosă, decă ar fi vrută 
ca să presenteze pe „Venătorulă română44 
într’o lumină câtă se pote de splendidă; 
der d-sa a vrută să presente „doi bandiți 
teribili, față cu omeni nearmați, însă lași 
și fricoși față cu ursulă, care nu se pricepe 

la glumă44. Apoi să arate cu degetulă: etă 
venătorulă valahă!

Decă însă d-sa are numai dispreță 
pentru țăranulă română, atunci putea să a- 
rate fapte venătorescl strălucite, din vieța 
fostului locotenentă de graniță, Florea din 
Vaida-Rece, cu care am venată și eu. 
D-lă Crausz însă ne arată ună casă, țotă 
de batjocură, cândă mai mulțl țărani, îm
preună cu locotenentulă Gregorius, au 
pușcată ună ursă fără — piele.

D-lă Crausz, fără să cugete, că ce fa
ce voindă a-lă batjocuri pe venătorulă ro
mână, l’a glorificată în modulă celă mai 
splendidă. D-sa ne istorisesce despre ună 
procesă între ună Română din România li
beră și altulă din țăra Făgărașului. Făgă- 
rășanulă s’a legată să prindă dintr’o vizui
nă, doi pui de ursă, apoi să-i vendă celui 
din România cu 100 fl.

Au pornit deci, ambii la munte, s’au oprit 
la gaura vizuinei. Făgărășanulă și-a legată 
calulă de ună bradă, apoi a întrată c’ună 

toporă în mână, în vizuină. Celal’altă Ro
mână aștepta călare la gura vizuinei. De
odată sosesce ursoica, care se ’ntorcea a- 
casă la puii ei. RomânulQ, călare, o ia la 
sănătosa, er ursoica trântesce calulă Făgă- 
rășanului la pămentă și mortă ’lă aruncă în 
vizuină la pui, apoi eră se ’ntorse îndărătă 
căutândă după pradă. Calulă cade asupra Fă- 
gărășanului, acesta credendăcă-i ursoica 
începe a pisa cu toporulă la ea; dela o 
vreme, încredințându-se că „ursoica44 nu 
mai resuflă, și-a luată inima în dinți, a fă
cută lumină cu apringiore, apoi și-a vădută 
calulă mortă. A băgată puii de ursă în sacă 
și i-a dusă acasă. Tovarășulă din România 
însă n’a vrută să dea 100 de florini, de aci 
procesulă.

Din întregă acestă istoriă „făgărășa- 
nă44, la cine se potrivesce mai bine (cunos
cuta dicătore : „Dimmer Kerl von Fogarasu, 
lasă să judece cetitorulă. Constată însă, că 
mai mare curajă și dispreță de morte, nici 
că se pote închipui, decâtă când cine-va 
întră în vizuina urșiloră, ca să le scotă 

puii de vii.- Și „venătorulă română44 o face 
acesta.

A fi atacată de ună ursă și a-țl păs
tra virtutea, la totă casulă e mai mare băr- 
bățiă, de cum ar fi în stare celă mai viteză 
soldată, să arete în răsboiu, față cu inimi- 
culă. Să mai adăugămă apoi armele primi
tive ale țăranului. Am fostă de față, când 
ună domnă, renumită venătoră, a uitată în 
fața ursului, că mai are 6 patrone în puș
că ; n’a pușcată.

Se ’nșelă amară d-lă Crausz, decă crede 
că venătorulă română, de frica ursului, se 
sue pe bradă, Nu, nici decâtă!

Am petrecută și eu, nopți întregi, 
la pândă de urși, însoțită numai de ună 
venătoră țărână. Am stată și eu și elă, 
singuri la pusore, în mijloculă codrului, de
parte unulă de altulă. Amă petrecută nop- 
tea și pe bradă, și etă pentru-ce:

In anii cincl-decl eram în comuna 
Vistă, diua la gonă, am stată în puterea 
iernei la pusore, nemișcată, pănă ce mi-a

voitu.se

