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„Gazeta" ese In fiă-oarefli 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un ana 12 fi., pe ș6se luni 

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

Pentru România și străinătate: 
Pe unfi ană 40 franol, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă B franol.

Se prenumără la tdte oflciele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotori.

Ăbonamentulu pentru Brasovu 
a administrațiuno, piața mare, 
Tflrgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe ună ană 10 fi., pe șăse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusulă In casă: Pe ună ană 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Ună esemplară 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atâtă abonamen
tele câtă și inserțiunile sântă 

a se plăti înainte.

Nr. 244. Brașovă, Joi, 4 (16) Noemvre

ABesandru br. de Bach. y
Brașovu, 3 Noemvre v.

Alaltăerî a răposată pe moșia 
sa din Unter-Waltersdorf în Austria 
de josu, unde trăia retrasă, fostulu 
ministru de statu austriacă Alexan
dru br. de Bach.

Numele acestui bărbatu de statu 
austriacă deșteptă în noi reminis- 
cințe din periodulă acela, când după 
luptele dela 1848 și după desființa
rea iobăgiei, se inaugurase în întrega 
monarchiă sistemulu absolutistă-cen- 
tralistă și se introduse deodată cu 
elă și o organisațiă administrativă și 
justițiară, care prin aceea, că era 
uniformă pentru tdte poporele îm
părăției, ce erau guvernate absolu- 
tisticu din Viena, der guvernate 
după ună sistemă de egalitate, con
stituia pentru poporule română din 
Transilvania, Bănată și Țera ungu
rescă o ușurare față cu starea de 
împilare de mai înainte.

Periodulă acesta îlă numimă noi 
Românii de obiceiu „era lui Bach“ 
și suntă pdte și astăcțf mulțî între 
noi, cari ar fi înclinați a-i atribui o 
însemnătate multă mai mare pentru 
desvoltarea ndstră, sub raportulă 
progreseloră, ce le-amă făcută în de- 
cursulă lui pe terenulă bisericescă, 
școlară și economică, decâtă a avut’o 
în realitate, suntă inclinațî, mai 
alesă, a trece cu vederea, că siste- 
mulu absolutistică austriacă a avută 
pentru desvoltarea ndstră națională 
și partea sa stricăcidsă.

Da, sub absolutismulă lui Bach 
poporulă nostru a răsuflată, căci nu 
mai era espusă urgiei și liberului 
arbitriu ală domniloră fendalî și ală 
claseloră privilegiate.

Chiar într’o fdiă guvernamen
tală ungurescă ceti mă astăcfi în pri
vința acesta următorea judecată a 
regimului Bachianu :

„Totă ce numai câtă de puțină

putea bS despăgubescă pe popbre 
pentru pierderea libertății loră, Bach 
le oferi cu prisosă. Organisația ad
ministrației sale — din punctulă de 
vedere ală scopuriloră sale — a 
fostă esemplară, elă guverna cu-o 
disciplină de feră și dirigea dîn cen
tru colosalulă aparată în tdte func
țiunile sale, și ca și administrația, 
urmărea și politica sa de instruc
țiune, de justiția și de imposite, îna
inte de tdte însă politica sa biseri
cescă cu tenacitate unulă și același 
scopu“.... („P. Lloyd“).

Der pe lângă aceste avantage, 
ce le oferea cu deosebire poporului 
nostru, care mai înainte gemuse în 
lanțurile sclăviei, regimulu absolu- 
tistă, elă prin înrîurințele fatale ale 
politicei de dividi et impera (împă- 
rechează ca se poți domni), ne-a 
adusă și multă pacoste, și multe rele 
pe capă.

Etă cuvintele, prin cari înainte 
cu douecțecl de ani „Gazeta Tran
silvanie?' caracterisa aceste efecte 
rele ale absolutismului nemțescă pen
tru consolidarea ndstră națională: 

„Junimea, care a condusă șiru
rile poporului pe Câmpulă Libertă
ții s’a împrăștiată — sub regimulă 
Bachiană — în tdte patru unghiuri. 
Birocratismulă absolutistică, Iesui- 
tismulu apusană și orientală a ve
nită se dea prima crescere genera- 
țiunei următore; servitutea abia scu
turată s’a prefăcută în servilismă"..

Deși a durată numai cjece ani, 
absolutismulă austriacă ne-a causată 
noue Româniloră și multe și grave 
rane, de cari încă nici ac|i, după 26 
de ani de asuprire nouă ungurescă, 
nu suntemă lecuiți. Iesuitismulu, ce l’a 
semănată eroulu concordatului dela 
18 Augustă 1855, și servilismulă ce 
s’a încuibată între noi sub guverna
rea sa, nu numai că n’au dispărută, 
der au încolțită și astăcji dau rdde 
fatale pentru poporulă nostru.

Ba putemu dice cu dreptu cu
vântă, că asupritorii noștri de adî 
n’au făcută alta decâtă au copiată 
politica de centralisare, de divisare 
și de asuprire a lui Bach și au tra- 
dus’o pe unguriă, cu singura deose
bire, că în loculu administrației de 
statu esemplare austriaco ne-au datu 
o administrațiă rea și sub tdte ra
porturile nedreptă.

Adversarii noștri de adî au de 
a mulțămi scolei și sistemului lui 
Bach că le-a datu în mână modelulu, 
după care s§ potă centralisa și ma- 
ghiarisa statulu ungară, cum a voitu 
elu să centraliseze și germaniseze 
întrega monarchiă.

Noi Românii n’avemu de a-i 
mulțumi nimică, căci deși amu sim
țită ore-care ușurare între anii 50 
și 60, la acesta amu contribuită în 
prima liniă noi înși-ne prin jertfele 
de sânge și avere aduse pentru tronă 
și monarchiă.

Der cartea viitorului este în
chisă dinaintea priviriloru ndstre și 
nu scimu decă și adversarii noștri 
unguri vorti ave se se bucure de 
ceea ce au învățată dela puterni- 
culu ministru de odinidră alu reac- 
țiunei! Noi suntemă de firma cre
dință, că odată se voru căi amară, 
că s’au făcută discipulii lui Bach!

Unirea Macedoniei cu 
Bulgaria.

Lui „Pești Rirlap“ i se telegra- 
fiază din Sofia o scire de mare în
semnătate, după care unirea Mace
doniei cu Bulgaria, ară fi lucru deja 
hotărîtă. Eată cuprinsulă numitei 
telegrame :

Principele Ferdinand a primită în 9 
1. c., în presența miniștriloră Stambulov, 
Gregov și Savov, o deputațiune de 150 
membri, sosită din diferite looalitățl ale 
Macedoniei. Audiența a ținută oră.

Principele Ferdinandă a declarată, că

anexarea Macedoniei la Bulgaria este lucru 
așa de sigură, cum e sigură, oă după Sâm
bătă urmeză Duminecă. Principele a făcută 
atentă și a rugată pe toți membrii depu- 
tațiunei, oă dâoă se voră reîntdroe în Ma
cedonia, sâ rețină poporulă dela orl-ce 
pasă nesoootită, ba ohiar și dela manifes- 
tațiuni, de ore-oe elă — Ferdinand — 
voe8oe și doresoe, oa momentulă înălțătorii 
ală uniunei sâ se faoă fără vărsare de 
sânge, în tdtă liniștea; elă are convingerea, 
oă decă Be va întâmpla acâsta astfelă, 
atunci se va împăca cu fapta împlinită atâtă 
Europa, oâtă și Turoia. Principele a dată 
conducătorului deputațiunei, în numele său 
și ală prinoipesei, 5000 Napoleoni în aură, 
pentru susținerea de școli bulgare, er din 
partea mamei sale Clementina alte 5000 de 
Napoleoni d’ori.

La 8 ore săra deputăția s’a depărtată 
dela paiață între strigăte de „hurra“, du- 
oendu-se la oasarma „Alexandru-, unde o 
aștepta o cină splendidă. La masă au par
ticipată toți miniștri, oticerii statului majoră, 
40 de deputațl, primarulă orașului etc. 
Stambuiov a rostită ună toasta, care a 
făcută efeotă estra-ordinară, pentru unirea 
Macedoniei cu Bulgaria, care uu se păte în
tâmpla, decâtă sub domnia agreatului Eu
ropei, prinoipele Ferdinauda; Stambulov 
epse, că e sigură, că acestă unire se va și 
întâmpla, der oă este lipsă de paonnță și 
tacta.

Banchetulă a ținută pănă la 4 6re 
diminâța, oând ospeții Macedoneni au mersă 
la gară. Ei au fostă însoțiți de cetățenii 
Sofiei pănă la Bellova, o’uuă trenă se
parata.

Totă lucrulă B’a întâmplata în tăcere 
a$a de mare, încâtă numai atunci s’a au
rită despre elh, oând deja âspeții pleca
seră. Din oausa acestei tăceri disorete, po- 
porațiunea din Sofia dă mare importantă 
cașului.

Atâta ne spune telegrama lui 
„P. H.“ alii cărei cuprinsu arată în- 
tr’adeveru, că Bulgarii lucreză cu 
sistemă pentru ași anexa Macedo
nia. Se ’nțelege, că va ave se mai

FOILETONUL^ „GAZ TRANS.44 tr’unfi momentti de înălțare sufletâscă, să-lă 
surprindem!! c’o visită.

Și amă plecatQ din B. fără a ținea 
seină de lungimea și greutatea drumului, 
ou atâta mai puțină însă ne gândiamfi 
la eventualități neplăcute, fiă la mer
gere, fiă la reîntdreere. Ademeniți de 
plăcerea unei escursiunl de felulă acesta, 
noi nu reflectamC la bagatelulă, oă dâcă 
tji nu îuoo o, înedoe totuși va trebui 
să ne întdreemă ou ndptea în spate, ci 
ca nisoe copii sglobii, damă zoră pa- 
șiloră noștri, oa să ajungemă de odată 
ou apunerea eorelui la ținta „esoursiunei14 
nostre.

Pănă la mdră oalea nia fostă, cum se 
cjice, flore după ureohe. De-aiol înainte însă 
o avurămă mai greu. Trecândă drumulă de 
țeră, amă apucată ne-o cărare șerpuitore de 
pe-o costă de ddlă, arată și sămănată ou 
grâu de tdmnă. Suindă o bucată bunicică, 
ună țărână, care toomai soutea plugulă din 
brazdă, ne spune, că n’amă luată toomai 
oalea cea mai bună. C’ună felă de mirare 
deprimătdre l’amă întrebată, oare e sfatulă 
lui? înainte însă de-a ne da răspunsă, elă 
a soirioită de unde suntemă și unde mer- 
gemă, apoi ni-a arătată ună ogoră, de-a 
luDgulă căruia mergândă, putemă ajunge

mai bine și mai ourendă ia „săloiile de 
sub viiu.

Din neuorooire grapele țăraniloră nu 
sfărimaseră destulă de bine brușii; par’că 
soiiau anume, oă se va afla cineva, care să 
faoă acestă ispravă „plăcută14. Las’că noi o 
și făourâmă! Din brușl în brușl traversamă 
terenulă, ca o armiă obosită și pusă în ri
sipă. Și decă noi eramă duși de dorulă de-a 
face o „escursiune14 atâtă de cutezată, nu 
mai puțină curioși erau omenii, cari ne 
priveau din vii, să scie, ce felă de com
pania de „turiști44 și-a aflată plăcerea, de-a 
8fărîma brușii ogdrelorfi și de-a măsura ou 
mai multă zelă, decâtă inginerii specialiști, 
gropile și înfundăturile unui terenă forte 
potrivită pentru ați scote sudori în spate 
și carmenl în obraji.

— Ah, oe drăguță de esoursiune !
— Niol-odată asta n’oiu mai faoe-o!
— Minunată visită!
— Tăceți, că nu mai avemă multă!
— Totă atâtă; bine, oă amă a- 

junsă aici. Am trecută peste ce era mai 
greu!

Ajunsesemă adecă din josă de „sălcii
le de sub vii44, oe ni-le arătase țăranulă cu 
plugulă. Aici am poposită nițelă, apoi amă 
urcată costa pănă în muchea delului. Amă

prinsă curagiu, oând o țărancă, ce venia 
dela vilă, m-a arătată in ce direoția să co- 
borîmă la Sub-Pădure. Bucuria lui Co
lumbă, când, după multe cjd® ȘÎ nopți de 
obositore călătoria pe apă, a pusă mal în- 
tâiu pioiorulă pe usoată, n’a putută fi așa 
de mare, ca bucuria și mângăerea ndstră, 
când văcjurămă sătulă în vale și oând anin 
putută deosebi casa, care era țînta „esour- 
siunei44 nostre. Ca vestitorea primăverii, 
unuia dintre noi alerga înainte să aviseze, 
oă sosesoă dspețl, doi mergeamă puțină 
mai îndărătG, îudeletnioindu-ne ou amintiri 
din trecută și ou visări de viitoră, er alte 
doi veniau mai în urmă, dreptă arier
garda oștirii, care se reculese deja din stra- 
pațula unui drumă, pe care eu nu-lă voiu 
uita niol-odată.

Erau trecute 4 6re d. a., oândă Săn- 
duou „puiă de popă14, ne întâmpina în 
drumă. Câtă bucuria se oglinda în ochii 
și obrajii istețului băiată și ou oâtă frăge
zime a sărutată elă mâna „leliței44 și a 
strînsa cu mânuța sa, pe cea a lui nenea 
„nu sciu cine14, oă n’apucasemă încă a ne 
recomanda, lntxândă îu ospitala casă a fa
miliei părintelui Anca, uitarămă tdte nevoi
le drumului, tdte ofturile și ahturile, oe le 
scoteamO, oa ia poruncelă, când ne legă-

Când n’aâ ce face....
— O „escursiune- instructivă —

Dela B. la Sub-Pâdure faci, cu picid- 
rele Apostolilor!!, oale de două cesurl. 
Eșiudă din B. pe drumulâ de cătră răsă- 
ritO-medă-ndpte, ai în față Săuca, treol 
de-aluugulă ei. apuol în stânga oalea spre 
bercO, dai pe-o cărare, ce traverseză mi
riști de păpușoi», treci printr’o pădure mică 
și în fine sburândă peste podula din BUsti de 
mdra situată pe malulă dreptti ală Târna- 
vei-micl, eșl în drumă de țâră.

Era <ji frumdsă de tdmnă. Cu blânde 
ra^e sdrele surîdea vesela dintre stufulă 
de nori, oe îu straturi subțiri pribegeau 
cătră apusfi. Eramă oincl persdne. Bore lină 
și duloe adia de oătră mecjă di, și cu tdte, 
oă abia erau 3 ore d. a., rară întâlniamă câte 
ună țărână, ori câte-o țăranoă pe dm- 
mula, ce duce dela B. la Săuoa, printre 
hotară.

Părintele Anoa din Sub-Pădure se bu
cură în totă țiuutulă Târnavei, de nume 
bună. Modelă de hărnicia, păstoră sufle- 
tescă la culmea chiâmării sale, omă forte 
sociabilă și prietinosă, amă hotărîtă, în-


