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Knaerate mai primesoâ In Vlann 
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Budapesta: A. F. ffoldbsrger, Eck
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Prețalfi iuserțiumloru: o serii 
«armond pe o ool6na 8 oi. și 
30 or. timbra pentru o publi
ci ar®. Publicări mai dese după 

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

seriă 10 or. v. a. aAu 30 bani.

nQatota“ ese In fiă-oarecți 
Abonamente pentru Austro-Ungarie. 
Pe un ană 12 11., pe șăse luni 

6 11., pe trei luni 3 II.
N-rii de Dumineoă 2 11. pe anu. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii anu 40 franoT, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-ril de Dumineoă 8 franci. 

Se prenumără la tâte ofioiole 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. eoleotorî.I
Abonameatalâ pentru Brasovn 

a administrațiuno, piața snare, 
Tftrgulă Inului Nr. 30 etaglulă 
I.: pe uni ană 10 II., pe șăse 
luni 5 II., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusulu In oasă: Pe unu anu 
12 11., pe 8 luni 8 11., pe trei luni 
3 11. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
sAu 15 bani. Ațâță abonamen
tele oâtă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 227. Brașovii, Mercur!, 13 (25) Octomvre 1893.

Ungaria și Austria.
Brașovu, 12 Ootomvre v.

Amu arătatu de repețite-orî, că 
politica interidră a stateloru euro
pene este a<Ji fdrte multu influințată 
de politica lorQ esteridră și căacâsta 
nu ae observă nicăirî mai multu ca 
în Austro-Ungaria. Amu arătatu în 
deosebi, că totti ce se face și se lu- 
creză pe teremulu politică înăuntrulu 
monarchiei ndstre este mai multu 
seu mai puțină subordinată intere- 
seloră mari, ce le dicteză militaris- 
mulă și raporturile de alianță dintre 
moDarchia ndstră și dintre Germania 
și Italia, și amă cțisu, că din causa 
acesta suntă negligeate multe alte 
interese de viață, ce le condiționeză 
desvoltarea interidră politică a Aus- 
tro-Ungariei.

De temere ca se nu fiă alterate 
amintitele interese și raporturi și 
pentru ca monarchia să se presente 
înaintea aliațiloră sei ca uau stată 
consolidată cu-o organisațiune tare 
și durabilă interidră, cei dela cârmă 
suntă contrarii ori căroru reforme 
radicale politice și țină cu tenacitate 
la starea de dreptă publică stabilită 
prin pactulă dualistă dela 1867, cu 
tdte că este acji pe deplină cons
tatată, că majoritatea popdreloră 
monarchiei, ba putemă 4’ee chiar și 
Maghiarii și Germanii, cari tragă și 
au trasă celă mai mare folosă din 
organisația dualistică a monarchiei, 
nu suntu mulțumiți cu resultatele ei.

In asemeni împrejurări cestiu- 
nea naționalitățiloru, care bate cu 
totă mai mare vigdre la porțile par- 
lamenteloră din ambele state ale 
monarchiei, a trebuită se devină o 
adevărată calamitate pentru guver
nanți, căci totu mai multă ei trebue 
se se convingă, că este imposibilă, 
ca ea să se resolveze în modă mul- 
țumitoră, fără ca se se sgudue ba- 
sele sistemului de guvernare dua
listă, practicată de 26 de ani încdce. 
De aceea îi vedemă desfășurândă în 
cestiunea acesta mai multu o acti
vitate negativă, avendă ca țintă pa- 

ralisarea mișcării naționale a popd
reloră și întrebuințarea tuturoru mij- 
ldceloră posibile spre a le face se 
accepteze și se se supună stăriloră 
actuale de lucruri !

Cu deosebire se observă acesta 
activitate negativă la guvernanții 
unguri, cari trăiescă în credința de- 
șdrtă, că voră pută resolva grava 
cestiune a naționalitățiloră printr’ună 
aut-aut, care va se 4*°S  : seu ve veți 
supune de bună voiă dictatului nos
tru, seu ve vomă sili se ve su
puneți.

La o resolvare practică și po- 
sitivă a cestiunei naționalitățiloră 
Ungurii nu se gândescă de locă, 
căci, $ică ei, ori ce concesiune fă
cută naționalitățiloră ar sg'udui or
ganisația actuală a statului, precum 
și egemonia maghiară, ce se înte- 
meieză pe pactulu dela 1867 și a- 
câsta ar fi în contra intereseloră mo
narchiei și ale triplei alianțe; din 
contră este în interesulă statului și 
ală monarchiei ca naționalitățile se 
se supună necondiționată așa clisei 
„idei de stată maghiară.44

Politicii unguri mergă însă ună 
pasă și mai departe. Ei se încercă 
a influința în direcțiunea acesta ne
gativă și politica de naționalitate a 
guvernului austriacă. A fostă de 
ajunsă, ca contele Taaffe să vină 
c’ună proiectă de lege mai radicală 
de reiormă electorală, pentru ca cei 
din Pesta să dea alarmă, că ocâr- 
muirea din Viena pregătesce în Aus
tria o schimbare în sensă federalis- 
tică, și că prin urmare acesta poli
tică, care favoriseză întărirea ele- 
menteloră slave, ar amenința dualis- 
mulă.

Ori câtă silință și ar da prin 
urmare contele Taaffe de-a afla mo
dulă și chipulă celă mai potrivită 
pentru a-și realisa vechiulă seu „pro
gramă de împăcare14, elă nu va pute 
ajunge la nici ună resultată prac-' 
tică, pe câtă vreme Ungurii îi voră 
striga ună veto, presentându-i con- 
tractulu dela 1867. Acestă contractă 
ei îlă înțelegu așa, case fiăși în Aus

tria ună guvernă centralistă și su- 
prematistă, ca în Ungaria, eră ori
ce abatere o consideră ca o ame
nințare directă a dualismului.
iu })De veți încerca a sgudui prin 
esperimente federalistice pactulă dela 
1867, amenințândă consolidarea in
teridră a Ungariei, „pe basa unității 
sale naționale și de stată44, Ungaria 
se va reîntdrce la uniunea perso
nală, — c|icea mai alaltă-eri cătră 
Austriac! guvernamentalulă „Pester 
Lloyd44.

Sciu fdrte bine cei dela numi- 
tulă c|iaru., că Ungurii nu voră ave 
nici decum mare grabă în a se fo
losi de ocasiune „spre a recâștiga 
pentru Ungaria atributele indepen
denții de stată, ce le împarte acum 
eu Austria în afacerile comune44, ba 
recunoscă chiar, că o asemenea în
torsătură „n’ar fi prea fericită44. De 
unde îșl iau ei der curagiulu de a 
amenința în acestă modă pe cei de 
peste Laita și încă din incidentulu 
unei simple reforme electorale? Pe 
ce se razimă ei, când portă ună 
asemenea limbagiu plină de în
gâmfare ?

„Pester Lloyd44 ni-o spune, scri- 
indă: „Acele mari interese ale posi- 
țiunei de putere și ale capacității de ac
țiune a monarchiei, de dragulă că
rora Ungaria în pactulă de dreptă pu
blică a sacrificată multă din dreptu
rile sale istorice, suntă tot-odată inte
resele propriei ndstre puteri și capaci
tăți de acțiune în afară, și e de prisosă 
de a mai arăta de ce voimă se le 
scutimă contra ori-cărei sguduiri și 
a ori-cărui atacă44.

Din aceste cuvinte resultă clară 
și limpede, că fbia ungurescă are în 
vedere aici marile interese, ce legă 
astădi Germania de Austro-Ungaria, 
cu alte cuvinte conBiderațiuni de po
litică esteridră. Și decă vomă ave 
în vedere, că pressa germană cen
tralistă din Austria condamnă re
forma electorală sub cuvântă, că ar 
amenința tripla alianță și ar pregăti 
alianța cu Rușii, atunci vomă ajunge 
în casulă de față la conclusiunea, 

că interesele cele mari, la cari se 
provâcă Maghiarii și Germanii, în 
combaterea politicei de naționalitate 
a guvernului austriacă, suntă inte
resele de preponderanță și de supre- 
mațiă ale germanismului aliată cu 
maghiarismulă în contra Slaviloră 
și a Româniloru din monarchiă, in
terese, cari îșl află sprijinulă celă 
mai puternică în politica Germaniei.

De aici vine, că cei din Pesta 
s’arată așa de voinicoși în amenin
țările loră la adresa guvernanțiloră 
din Austria.

Asociațiunea transilvană la 
1870 și 1893.

Suntii 23 de ani, de când Asooisțiu*  
nea ndstră transilvană și-a ținuta la Nă- 
săuda a cjeoea adunare generală a sa, sub 
presidiola răposatului barone Ladislau Popi. 
Aoum, după aprdpe uDa pStrarO de veaoO, 
Năsăudenii au avuta pentru a doua-dră ooa- 
siunea de a primi în mijlooulă lord aduna
rea generală a acestei Asooiațiunl. Din 
acesta inoid^nta, d-la Zahariă Buiu publioă 
în ooldnele „Transilvaniei11 o interesantă 
paralelă între starea Asooiațiunei transil
vane la 1870 și oea de ast&cȘr. Etă consta
tările, oe le face d-sa:

Numârulă membriloră Asooiațiunei era 
pe atunci: 47 fundatori, între cari marele 
proprietară din Stoiesol (Buoovina) Georgiu 
Popovioiu ou 1000 fi., er d-nii Macedonă 
PopQ, br. Davida Ursu, Const. Papfalvi, 
distriotulă Cetății de Petră și Petru Rațiu, 
ou câte 200 fi.; 30 pe viâță ; ordinari anuali 
126, preste tota 203; astăzi num&ruld loră 
este întreită mai mare.

Despărțăminte erau atunci, la pune
rea în luorare a regulamentului respectiva, 
22; astădi suntă 34, cresceinentă 12.

F6ia Asooiațiunei, „Transilvania“, avea 
atunci 231 abonați; astăcjl are peste 800, 
crescâmântă 600.

Intratele au fostă atunol peste 7000 fi., 
erogatele peste 3000 fi., astădi ambele peste 
8000 fl. Si area averei Asofiațiunoi preste 
tota ni se presentă la 1870 în sumă ro
tundă ou 50,000, er la 1893 ni-se presentă 
tota In sumă rotundă impătrată.

Mulțl din credincioșii fii ai poporului

FOILETONULU „GAZ TRAN8.“

O caletoriă desperată.
Narațiune de A. O. Klaussmann.

(2) (Fine).

Ca o fantomă sburâ looomotiva sin
gură prin nbptea visoolâsă. Lederer n’a 
deșteptată pe foohistulă său, ca să nu se 
faoă fără folosii sgomotă în șoprona. E10 
luă de-acolo numai o manta cu glugă, pen
tra medică, oa aoesta să se potă încâtva 
apăra în contra ploiei torențiale; amândoi 
se uroară apoi pe looomotivă.

Lederer turnă o oană de uleiu peste 
cărbunii aprinși, oa să pâtă dobândi mai 
grabnică vapora intensiva. Inoeta porniră 
apoi prin întuneoimea nopții, iuțela mași- 
nei se totă mărea și se potoli puțină nu
mai când treoeau peste prima stațiune Frie- 

' drichshutte. Sohimbătorile erau bine puse 
și trecură norocoși.

Medioulă ședea pe oărbunii de pe ten
ders și înoeroa să-și oontinue somnulă în
trerupta. Lederer îșl împărți atențiunea 

între foculă dela casană și între mersulă 
regulată ală mașinei, la altă-oeva nu se 
uita în aoâstă călătoriă temerară prin 
ndptea vsoolosă, oăol și așa n’ar fi folo
sită nimioă. Erau atâtea posibilități pentru 
o nenorooire, încâtă puterea și preoauțm- 
nea omenâsoă n’ar fi putută să o îm 
piedeoe.

Trebuia dâr să se lase totulă în mâna 
sorții.

Probabilă, oă tînărulă medică, oare 
se deoise la acestă oălătoriă în zelulă său 
de a ajuta, niol nu visa în oe mare peri- 
ouJă se află, oăol altfelă nu s’ar fi mai gân
dită să ddrmă.

Treoură de Zawadzki, ultima stațiune 
înainte de Vosowska. Mai era de peroursă 
înoă milă germană. Până acum tote au 
mersă bine. Lederer se uita la oiasornică, 
trecuse o oră dela plecare, într’ună sfertă 
de oră medioulă putea să fiă la patulă co
pilului bolnavă, deoă Lederer oprea loco
motiva în apropiere de oasa funcționariloră, 
in care loouia.

Cu câtă bărbatulă desperată se apro

pia mai multă de casa sa, cu atâtă mai 
iritată era. Elă întări ourentulă de vaporă 
și deschise ușa dela focă, oa să arunoe noi 
oărbunî peste elă. Toomei pe oând se pleci 
la fooă, locomotiva primi de-odată o sgu- 
duitură. Ună strigătă înfriooșată răsuna. 
Lederer sări în susă și se plecă câtă nu
mai putu afară din looomotivă.

Intr’o clipă observă elă, că treoeau 
toomai pe la ună looă, unde se înoruoișa 
ună drumă cu șinele; lumina nesigură, oe o 
răspândea fooulă din looomotivă îlă lăsă să 
observe aoesta. In momentulă următoră era 
erășl încungiurată de întunereoă.

„Oe-a fostă asta?“ întrebă medioulă, 
oare sărise în susă spăriată.

„O, nimioă, posibilă a fostă o petră, 
oare s’a înțepenită între șine“, răspunse 
Lederer abia răsuflândă. „Suntemă îndată 
acasă. Numai înoă oâte-va minute!“

Elă mai domoli mersulă mașinei, însă 
o făcu acesta numai meoanioă, oa în visă. 
Strigătulă teribilă, pe oare l’a au4itfl, îi opri 
aprdpe bătaia inimei.

îșl putea închipui oe s’a întâmplată. 

Fără îndoială, oă ună oară, oe venea din 
drumă, se afla pe șine pe oând treou looo
motiva. Ea dădu peste căruță, aoesta o do
vedi greana lovitură, oe-o sgudui, și de si
gură cei oe ședeau în oăruță s’au nenoro- 
oită — erau morțl și răniți!....

Ajunseră la oasa funoționariloră! Le
derer mai multă a presimțită apropierea, 
deoâtă a ounoscută olădirea. Looomotiva 
se opri, și medioulă oondusă de Lederer, 
se duse la oasă. Din etagiulă de susă se 
zărea lumină. Aoolo era locuința conducă
torului de looomotivă, aoolo se lupta oo- 
pilulă ou mortea. Pentru a soăpa pe aoestă 
copilă, a omorîtă alțl dmenl și i-a oiun- 
gărită! Lederer gemea tare. Cu mare greu
tate îșl târî pioiorele pe scări în susă. 
Bătu la ușă și nevastă-sa o desohise.

Copilulă mai trăia încă!
Lederer îi văcju fața sohimbată și îi 

aucji horcăiala! In ureohile lui răsună erășl 
strigătulă îngrozitoră, pe oare îlă aucjise 
ou câte va minute mai înainte la trecătore. 
Inoordarea grozavă, ce-lă cuprinse mai 
multe oesurl, dispăru aoum, oând îșl ajunse 


