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Cari sunt dușmanii Sașilor?
i.

O viuă polemiă s’a încins în
tre cele dou6 foi săsescî din Brașov, 
ce represents vederile partidelor 
săsescî de aici, cea moderată, care 
pretinde, ca Sașii se trăâscă în ami
ciția cu guvernul și în buna înțele
gere cu Maghiarii și cea oposițio- 
nistă, care nu vede scăpare pentru 
Sași, decât numai într’o luptă ener
gică în contra guvernului actual și 
a tendințelor de maghiarisare.

Fdia oportunistă a imputat ce
leilalte, că ar fi condusă de un spirit 
dușmănos fața cu Maghiarii. „Kron- 
stâdter Zeitung“ a replicat într’un 
articul, în care a vrut se dovedescă, 
că Sașii „vercțl11 nu-șl întemeiază ni- 
suințele lor politice naționale în duș
mănia față cu Maghiarii, ci în fer- 
binteă dorință de a întări poporul 
săsesc în consciința sa națională, de 
a-i deștepta ondrea națională, și de 
a-1 oțeli pentru lupta națională, „dâcă 
lipsă va fi de ea“.

D6r polemia dintre foile să- 
sescl însăși puțin ne importă. Ceea 
ce ne interesdză este, că în acestă 
dispută s’a amestecat și foia ma
ghiară din loc, publicând.între altele 
și un articol al profesorului Dr. An
ton Herman. Acesta vrend se dove
descă la rendul seu, că Sașii își pot 
salva esiBtența numai răzimendu-se 
pe elementul maghiar dela putere, 
întrebă: „De unde amenință pe Sași 
mai mare pericol? Din suburbiul 
ScheiG ori din Blumena?"

Cu alte cuvinte, Scheiul fiind 
suburbiu român, er Blumena fiind 
un suburbiu, unde este mai bine re- 
presentată poporațiunea maghiară 
din Brașov, vră să flică, că Românii 
sunt mult mai periculoși Sașilor, 
decât Maghiarii. De unde urmeză, 
că interesul de esistență al Sașilor 
pretinde ca aceștia să dea mâna cu 

Maghiarii pentru de a-se apăra con
tra Românilor.

La espectorarea profesorului un
gur de origine germană răspunde 
„Kronstădter Zeitung" de Sâmbătă 
într’un articul mai lung, în care au
torul combate energic părerea, că 
Românii ar fi mai periculoși Sa
șilor, decât Maghiarii.

Din acest articul aflăm de bine 
a estrage câteva pasage mai intere
sante, pentru că cuprind un mers 
de idei pănă acum nobicinuit în 
pressa săsescă dela noi.

Conclusiunea ce o face profe
sorul ungur pe basa premisei sale, 
că Românii amenință pe Sași mai 
mult decât Maghiarii, o combate 
energic autorul articulului din „Kron- 
stădter Zeitung“, cjicend, că nici nu 
păte admite, ca în statul poliglot 
ungar să se pună astfel de axiome, ce 
sunt calculate pe inimiciția națio
nalităților între olaltă. Apoi conti
nuă așa :

„....In fața faptului, că elementul 
român este, durere, în mijlocul nostru 
așa de număros representat — cflc du
rere, căci și eu a-și dori în interesul nos
tru ca și al Românilor să nu stăm 
așa unul pe gâtul celuilalt —: mai 
departe față cu faptul, că așa de 
mulțl între conaționalii noștri au 
aflat în România primire amicabilă 
și o frumăsă esistență, țin a fi o 
erbre fatală a politicei săsescî, libe
rale, ca să deștepte și numai apa- 
rința, că ea — într’un gând cu Ma
ghiarii — privesce în Român pe 
dușmanul nostru; regret forte, că 
funcționarii sași conlucră la distru
gerea organisațiunei poporului ro
mân, că opresc adunările Români
lor ș. a.

„Românii ne sunt periculoși prin 
greșelile nbstre; cine ar voi se con- 
testeze acăsta ? Dăr eu nu cunosc 
nici un cas vrednic de amintit, în 
care Românii să fi fost agresivi față 

cu noi în privința politică și națio
nală. Numai și numai în universita
tea națiunii săsesc! s’au iscat în 
acăsta privință conflicte seridse și 
încă și acjl borborosesc pe acolo 
nisce bărbați, cari nu jbcă rol în 
cercurile române...."

„Dâr nu prin procederea unui 
Păcurar și Barcianu, ne este noua 
periculos elementul român, ci el ne 
amenință prin tăria sa economică 
și numerică, prin puterea sa plină 
de vigore tîneră. Aici nici Banffy, 
nici toți Maghiarii la olaltă nu pot 
ajuta. Ajuta ne putem numai noi 
înși ne. Ori dâră vrem se luăm în 
nume de rău Românului, că se imul- 
țesce, că merge înainte economi- 
cesce și intelectual cu pași uriași, 
că întregul popor pănă la nou năs
cutul copil este pătruns de con
sciința puterii și a țintei sale na
ționale, care deșteptă numai mirare 
și admirațiune? Sunt bre aceste vir
tuți, prin care se ridică, se lățesce 
și se întăresce un popor, violări ne
îndreptățite a drepturilor nbstre cas
nice ? Decă vecinul meu prin dili- 
gință și păstrare înainteză, eu însă 
prin opulență și propriă slăbiciune 
dau îndărăt și sunt silit a-i preda 
mobilele mele și în cele din urmă 
și locuința mea — severșesce el o ne
dreptate față cu mine?"

„Noi vecinii avem toți loc destul 
de-a trăi și de-a răsufla, de-a nisui 
și de-a lupta după individualitatea 
nbstră în casa nbstră a tuturor: în 
patria nbstră. Nici unul nu trebue 
să fiă nimicit prin altul, nici udu! 
nu i avisat de a-și lua slănină din 
cămara celuilalt. Ca Sas însă trebue 
să protestez cu tbtă tăria în contra 
părerii, ca și când noi (Sașii) am fi 
condamnați de sorte să fim înghi- 
țiți ori de Români, ori de Maghiari.

„Românul în multe privințe ne-a 
deșteptat din somnul nostru greu. 
Dinaintea elementului român, care 
este în progres, nu ne apără nici

Banffy, nici întrega maghiarime. Să 
ne deșteptăm ! Se veghiăm și să ne 
rugăm!... Dbcă voim se trăim, trebue 
se luptăm! Lupta e vieță.... “

Certă între cumetri.
— Umilirea lui Banffy. —

Cetitorii noștri cunosc oârta, oe a is- 
bucnit între ofioidsele guvernelor din Buda
pesta și Viena. Prilegiul, cum soim, l’a dat 
„Nemzet11, oficiosul ministeriului Bânffy, 
printr’un artioul în care a criticat stările 
din Austria și a făcut imputări guvernului- 
Badeni, că dă ours liber agitațiunilor oon- 
tra ouotei, că liberalismul în Austria a su
ferit înfrâugerl rușinbse, oă guvernul aus
triac s’a aruncat cu totul în brațele reao- 
țiunei, și drept hren i-a mai frecat pe sub 
nas lui Badeni, că singur „liberalismul" 
ungureso este unicul sprijin al dualis
mului.

La aoeste isbucniri ale fanatismului 
și cinismului maghiar oficios, au răspuns 
organele guvernului din Viena țfioând, că 
Bânffy să-și măture mai întâid gunoiul di
naintea oasei proprii și să nu vrâ a da di
recția politioă celor din Viena.

Și acum, ce se vecjî? Banffy, marele 
înouroător „diplomatic", a alergat cu limba 
scbsă la Viena, ca să oâră iertare pentru 
cele întâmplate. Pricina de oârtă nu a dat’o 
el, oi Alesandru HegedUs, raportorul aface
rilor financiare și membru în oomisiunea 
pentru ouotă, care 4ise8e odată in Clușiu, 
oă Ungaria este gata a ridioa ouota, însă 
de pretensiunile (12°/0) Austriei se sparie. 
Hegediis aparține grupului tiszaiștilor în 
parlament și se pâte pre ușor, oa el anume 
să fi voit a face lui Bânffy aoâstă ne- 
plăoere.

Destul, că bomba a fost aruncată, ea 
a esplodat, și governul-Badeni s’a simțit 
fârte atins; dăr nu numai atât, s’au simțit 
atinse chiar și partidele din Austria, cari 
nu prâ simpatisâză ou Maghiarii, âr Lueger 
în urma aoesta s’a văfiut și mai mult în
demnat, de a înainta parlamnutului austriac 
o propunere de urgență prin oare se cere 
abcțicerea convenției vamale cu Ungaria.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

„Cartea riegră“.
Unde dai și unde cr^pă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea ntyră“ (A „fe7cete lcb'nyvu), 
scrisă de br. totefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121 — 131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg* 

din Budapesta.
De Axentie Severii.

(3) (Urmare).

După acâstă mică introducere, să luăm 
anume mai de aprope „fekete konyv“-ul 
baronului Kemeny, despre care Hentaler 
afirmă, că e scrisă în limba germană, ceea 
ce credem bucuros, și seim dintr’un proces 
criminal, ce mi-l’a intentat Susana Kabos 
din Aiud afirmând, că ’i-așl fi tăiat și omo- 
rît bărbatul și feciorul aruncându-le mem
brele unul câte unul din podul casei prin 
ferestrile aceluia în stradă, prădându-i casa 
și luându-i totă averea etc. etc.

înainte însă de-a pune pe hârtiă isto
ria mea cu Susana Kabos, se vedem cine 

a fost br. Kemeny Istvân junior, mărturi- 
situl autor al cărții negre.

Baronul Kemeny era la 1848 comite 
suprem în comitatul Albei-inferiore, având 
o frumosă moșiă comassată în Ciumbrud, 
față ’n față cu Aiudul, pe malul, stâng al 
Mureșiului, care desparte unul de altul ho
tarul acestor comune. Moșia baronului nos
tru era moșiă de model îndestrată și pro- 
vădută cu tote recuisitele trebuinciose, pre
cum și cu vite necesare nu numai lucrării 
pământului, ci și pentru producerea de gu- 
noih, fără de care în acele părți nu pros- 
perâză producțiunea. Ba avea și o mică 
spănie, grânarele pline de bucate și cela- 
riele de cele mai bune și aromatice vinuri.

în 1863, când se făceau alegerile 
pentru dieta din Sibiiu, baronul Kemeny 
a fost candidatul partidului unionist, ad
versarul meu la Bichiș, unde se ținu alege
rea de deputat pentru dieta din Sibiiu. Pe 
când noi nu scieam încă, ce însămneză 
cuvântul „corteș", el cu ai săi, o minori
tate nici de 4ece la sută, corteși așa de 
bine, încât făcând din numele meu 12 
nume, reuși a fi declarat ales cu majori
tate de voturi și putu astfel participa și 
protesta cu deputății unioniști în contra 

ținerii acelei diete. Acâstă apucătură fină 
merită a fi cunescută, ca să potă servi de 
cinosură în viitor, când vor lua și Românii 
odată parte la alegeri.

Alegătorii mei în număr de 10 ori 
mai mare, decât ai baronului, nu erau dis
ciplinați, eu n’am avut prindere a-i putea 
conchiăma la un loc și a-le arăta progra
mul etc. etc. Așa ei în simplitatea lor vo- 
târă: a) pentru Onoratul Domn Axentie 
Severu; b) pentru Axentie Severu; c) pen
tru Domnu Axentie; d) pentru Axentie 
dela Alba-Iulia; e) pentru Domnu Sen- 
tea etc.

Prin urmare comisiunea ținându-se de 
formă, ca orbul de gard, trecu ușor peste 
majoritatea sdrobitore a mea, declarând pe 
baronul Kemeny Istvân jun. de ales cu 
majoritate de voturi.

In speranță, că binevoitorii lectori 
nu se vor supăra, decă mă void abate pu
țintel dela obiect, însemn, că după-ce de
putății maghiari aleși pentru dieta dela 
Sibiiu nu intrară în acea dietă, ci numai 
protestară contra ținerei ei, ca nelegale, 
și se reîntorseră pe la casele lor, se es- 
criseră, și se făcură în cercurile respective 
alte alegeri, prin urmare se făcu și în cer

cul unde cădusem eu; der alegerea nu se 
ținu în Bichiș, ca prima dată, ci în Sali
nele Uiorei în extremitatea cercului, cu 
scop în adevăr corteșesc și mișelesc, că 
alegătorii români și unguri foști iobagi — 
cari încă votaseră pentru mine, — fiind 
în depărtare de 10—15 chilometri de locul 
de alegere (Salinele Uiorei) să nu se presente, 
și așa cea mână de Maghiari proprietari, 
arândatori și sărăntocii de nemeși se potă 
alege unul de ai lor. Decât-că precum so- 
cotâla de acasă, nu se potrivesce cu cea 
din târg, așa nu isbuti nici planul și so- 
cotela lor; pentru-că alegătorii se presen- 
tară, și aflând causa, pentru care nu s’a 
verificat prima alegere, au votat toți pen
tru „Domnul Axente dela Bălgrad". Așa 
comisiunea nu avu încătro și mă pro
clama de ales.

Der scițl, că unde e ața mai subțire, 
acolo se rupe; puțini deputațl români erau 
în dietă omeni resoluțl și în adevăr libe
rali, majoritatea constând din funcționari — 
nu void să cli<b ca erau servili, voifi dice 
însă că erau dependențl, — și majorității 
acestora nu îl convenea, ca să intre în 
dietă un om cu capul amână. S’a întâm
plat, că fiind eu încă în 1860 ales Epi-
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Afacerea a devenit atât de neplăcută, 
cum am (Jie, încât însuși ministrul-preșe- 
dinte ungureso a alergat în persdnă la Viena 
înaintea monarohului, apoi la Goluohowsky 
pentru a da esplioațiunl, luând în același 
timp înțelegere și cu secțiunea pentru 
pressă din ministeriul de esterne, că în ce 
chip s’ar pute împăoa divergențele.

Asta însâmnă o umilire puțin măgu- 
litore pentru „teribilul" ministru-președinte 
Unguresc.

„Reichswehr11 scriind de nou despre 
aoest incident, <4ice între altele, că nu e 
mirare dâcă acum, — când Ungaria și-a 
creat industria proprie cu ajutorul capitalu
rilor austriace, 6r Austria a devenit tribu
tară classsei proprietarilor maghiari — în 
poporațiunea Austriei se manifestă tot mai 
mult opiniunl contra Ungariei. Situațiunea 
o privim și noi ca forte seriosă și pericu- 
16să — decă „Maghiarii nicl-odată nu vor 
vota o cuotă atât de uroată".

„Vaterlanda 4i°si că 0 demn de com
pătimit acel ministru-președinte, în a cărui 
absență organul lui de căpeteniă pote urtji 
astfel de comploturi. Situația lui Bânfly 
însă este cu mult mai de plâns. Tiszaiștii, 
cari domnesc la foia guvernamentală, ar fi 
urcjit aoest complot și în preseuța lui. Apoi 
ce fel de guvern este aoela, sub conducerea 
căruia se cuteză a fa. ce astfel de lucruri 
contra altui guvern ? In fine dioe foia via- 
nesă, că scopul guvernului ungureso prin 
acest „hecz" este de a provooa crisă mi
nisterială în Austria, er prin aoâsta, a-se 
libera cât se pote de unele promisiuni fă
cute în cestiunea pactului.

CRONICA POLITICA.
— 4 (16) Noemvre.

„Poli. Corr.“ află din Petersburg, că 
Rusia nu va consimți, decât în cas de-o 
estremă necesitate, la întrunirea unui con
gres europân pentru regularea cestiuuei 
Orientului. Rusia consideră întrunirea unui 
astfel de congres, ca primejdib'să pentru 
paoea Europei și întregitatea Turciei. Ca
binetul rusesc preferă, ca puterile să lu
creze cum au făcut și pănă acum, însărci
nând pe ambasadorii lor se silăsoă pe Sul
tan de-a primi proiectele de reforme sta
bilite de manie puteri.

*
F6ia englesă „Daily News'* scrie, că 

la tote porturile rusesc! din Marea-Negră, 
au sosit ordine dela admiralitatea rusâscă 
să stea gata în orl-oe moment, ca la cas 
de chiămare marina rusdseă să se concen
treze în Sebastopol. Soirea aoâsta a pro
dus sensațiă pretutindeni, comentându-se, 
ca o mobilisare din partea Rusiei în vede
rea unei apropiate încurcături în Balcani.

*
Foia parisiană „Eclair1* anunță, că 

între Menelik și Italia s’a încheiat deja 
pacea. Condițiunile ar fi forte favorabile 

trop — Curator — primar la biserica din 
Lipoveni în Alba-Iulia din a cărei casă și 
fonduri Popa Guști păpase 4200 fl. m. c., 
după ce se făcu inventariu și nu se predete 
averea, ornatele și alte scule de aur și ar
gint ale St. biserici, — am pretins, și mem
brii Cornetului au încuviințat, ca cheile 
bisericei să fiă la mine, de unde să le ia 
clisierul, ca să deschidă biserica, când i-a 
fi lipsă de vre-un servițiu, lucru la care 
Popa Guști nu s’a învoit, er eu fără învoi
rea Sânției Sale am luat cheile la mine. 
— Adversarii mei și ai noștrii au sciut 
exploata acesta, făcend Popa Guști arătare 
la magistrat, că eu l’am împiedecat dela 
îndeplinirea servițiului bisericesc și am co
mis o crimă, ce e de a-se pedepsi după 
ore care §. Făcend magistratul arătare 
la presidiul înaltei diete, comisiunea veri- 
ficătore a respins alegerea, escriind altă 
alegere, care pănă se se facă, s’a încheiat 
și îndeplinit și ancheta luărei cheilor, din 
care s’a vădut, că nu am fost așa de vio
lent, oa se împiedec pe preot dela oficia- 
rea alor sale și așa numai pe finitul ace
lei diete fui verificat și am intrat astădl, 
ca să eșim cu toții mâne pote pentru tot 
deuna? — ceea-ce încă tot nu cred.

pentru Menelik, care a primit satisfaoțiă 
pe întrăgă linia.

*
Un distins politic german a avut în 

Friedriohsruh o convorbire cu Bismark asu
pra descoperirilor sale. Bismark a dis ou 
aoăstă ocasiune, oă visita Țarului în Ber
lin a potențat nespus de tare nervositatea 
Rușilor. Francia credea, că în orl-ce îm
prejurări pdte conta pe spriginul Rusiei, 
și el soia bine, că desvălirile lui vor in- 
fluința în mod deprimător. In lucru a avut 
rol și intervenirea Engliterei, care a făcut, 
ca convenția neutrală dintre Rusia și Ger
mania dela 1890, să fiă reînoită. Impresiu- 
nile dela Boroslo și. serbările franoese au 
făcut ore-oare deprimare în Germania; aoâsta 
oonvenia disposițiunilor Engliterei. Aoum 
stau în plan Gestiunile Orientului și mai 
ales a Egiptului, și de aceea Englitera are 
lipsă de Germania. Bismark șl-a esprimat 
părerea, că diplomația englesă va desvolta 
tdte puterile, ca să-și asigure amioiția Ger
maniei.

Sturdza despre cestiunea orientală.
„Neue Freie Presse11 din Viena 

spune, că ministrul-președinte român 
d-1 Dimitrie Sturdza s’a pronunțat 
în modul următor despre cestiunea 
orientală cătră un diplomat din 
Austria :

Actualul sistem de guvernare din Tur
cia va eădd nu peste mult, der nu se pdte 
aștepta o cădere repentină, fiind-oă deo- 
oamdată aoesta nu este în interesul Euro
pei. Puterile nu sunt pregătite pentru o 
astfel de eventualitate, din care causă fac 
tot pos’bilul unei amânări.

Numai două dintre puteri se par în- 
cât-va pregătite: Anglia, oare vre să-și 
apere posițiunea în marea Mediter&nă, dâr 
tot-odată voesoe să-și oblescă dramul și 
spre India, er în același timp în Auglia se 
arată adevărate simpatii față ou locuitorii 
creștini din Turoia.

A doua putere este Rusia, al oărei 
scop e, de a pune sub domnia ei Medite- 
rana și Adriatic», apoi tote poporele da 
religia veohiă. O parte din aceste popore 
portă cu multă nerăbdare jugul turcesc și 
mereu oaută să și-l scuture. Mai ales în 
Maoedonia se manifestă acesta; ivirea 
necontenită a bandelor din Macedonia 
nu se pdte atribui, decât veclnicei agita
țiuni.

Acea parte a poporațiunei din Mace
donia, oare nu e dușmană Turcilor și oare 
formdză în atestă provincia elementele or- 
dinei și siguranței, sunt Românii macedoneni. 
Europa ar trebui să se r»cji.me pe acest 
element din punct de vedere al întorcerei 
pe-o cais mai bună a raporturilor otomane, 
fiind-oă cu ajutorul aoestui paoînio popor 
s’ar pute realise în Maoedonia astfel de 
reforme, cari deooamdată ar asigura paoea.

Le am scris acestea drept școlă și 
cinosură pentru viitorii aspiranți de deput, 
ca să vadă și scie cu ce adversari exacer
bați vor ave de a lupta, — și că decă 
aspiră și doresc a fi aleși de popor — nu 
de guvern — să ia măsuri de timpuriu, ca 
să atragă asupra lor atențiunea poporului, 
arătendu-se și fiind cu el compătimitori, 
drepți și apărători, nu cum au fost pănă 
acum o sumă de preoți, protopopi și D-nl 
advocațl, cari l’au. stors cum storce eco- 
noma cea bună lămâia, uitând că „sum- 
mus jus, summa injuria". Mai lăsați ceva 
din dreptate D-lor și fiți siguri, că popo
rul nostru ve va alege și pe Voi odată, de 
doue-trei ori, cum a probat alegendu-me 
atunci pe mine și pe Dr. loan Major din 
Tempăhaza în Teușiu și al cărui nume încă 
îl împărțise comisiunea în 7 Dr. ne-Dr. 
Major și Maier; Vă va alege în butul tutu
ror celor ce se tem de corupțiune, și vă în
demnă și mână la alegen, acum când nu 
se mai fac alegeri, ci denumiri.

Și acum cu voia stimaților lectori 
se vedem, cine a fost Kiminya-Kemeny.

(Va urma). 

Europa astfel și-ar câștiga timp pentru a-șl 
orea basa unei formațiuni ulteriore.

La tdtă întâmplarea România este 
mult interesată față de ordinea viitore a 
locuitorilor din Turoia, fiă oa unul din cei 
mai apropiațl vecini, fiă oă se portă ou 
sinoeră simpatiă față de coreligionarii 
săi, oa și față de populațiunile creștine în- 
tr’o formă.

Houa acțiune a lui Goluchowsky 
în Balcani.

Din Viena primesoe „Alkotmdny1* o 
sorisore forte importantă asupra aoțiunei 
contelui Goluohowsky în Peninsula-Bal- 
canioă.

Sorisorea înoepe prin a spune, oă în 
cercurile diplomației din Viena este răs
pândită soirea, că tripla alianță a primit o 
strașnică lovitură prin oăsătoria prințului 
moștenitor italian ou prinoesa Elena, fiica 
lui Nichita din Muutenegru.

Pentru a face să se pricdpă lucrul 
aoesta, sorisorea ammtesce aBpirațiunile po- 
porelor din Balcani. In oomplioațiile poli
tice dintre Dunăre și Adria, la locul prim 
stă Muntenegru, care îu Peninsula-Baloa- 
nică j6că aoelașl rol, ca și odinioră Pie
montul în Italia. Frincipele Nichita semănă 
fdrte mult, cel puțin în privința morală, 
ou Viotor Emanuel. Căsătoria prințului de 
Neapol ou fiioa celui dintâiă, va face să 
se validiteze în viitorul apropiat politica 
muntenegrănă. Prințul de Neapol nu este 
amioul triplei alianțe, și vasprigini Munte- 
negrul în aspirațiunile sale față de Austro- 
Ungaria. Cu alte ouvinte, se va realise 
ideia Serbiei-marI sub dinastia Petrovioilor 
oontra dinastiei-ObrenovicI.

Cu acesta stă în legătură călătoria 
oe-o va face regele Serbiei la Roma. Tro
nul regelui serbeso este amenințat. Periou- 
lul acesta vre să-1 delăture regele Alexan
dru prin o înțelegere între oele două di
nastii serbesol. Combinațiunea aoâsta ar 
culmina în ideia, ca regele Serbiei să ia 
în căsătoria pe fiioa mai tînără a principe
lui Nichita, la oeea-ce Nichita nu se prea 
învoesoe, fiind-că în urma unei astfel de 
căsătorii, s’ar urca mult soțiile regelui sâr
besc în cestiunea Serbiei-marI.

In interesul Austro-Ungariei este, ca 
să aibă influență asupra poporului sârbesc. 
Pe calea aoâsta i-ar suooade monarohiei se 
abată un perioul din partea- Slavilor dela 
miacjă-cji- Călătoria regelui Alexandru al Ser
biei în România este considerată, oa o parte 
din acțiunea lui Goluchowsky in BaloanI. Go
luohowsky începe a simți necesitatea, oa 
monarchia austro-ungară să-și dooumenteze 
influința sa asupra popdrelor slave-serbesoi 
printr’o acțiune mai mare. Autoritatea 
Austro-Ungariei înoepe a scădd cu pași 
repezi atât în Germania, oât și în Orient. 
In Germania foile jidovesol („P. Lioyd", 
„N. Fr. Pr.“ etc.) și-au pierdut oreditul. 
Nime nu mai orede un ouvent măcar din 
cele ce scriu aceste foi.

Partida liberală germană din Austria, 
a cădut. In locul ei se înalță ourentul con
servativ, care nu va mai sprigini partida 
liberală maghiară. Raporturile acestea nu 
inspiră niol-deoum încredere față de noi în 
Germania.

In Orient luorurile să judecă tot așa 
ca și în Germania. Cuvântul lui Lueger, că 
Budapesta ar trebui numită Judapesta, a 
făcut mare efect la Slavi. Serbii, Bulgarii, 
Românii vestesc pe față, oă Maghiarii au 
ajuns cu totul în brațele Jidovilor, și că 
Budapesta devine oraș internațional jidovesc, 
cu care poporele creștine nu pot se comunice. 
In Orient „Jidanul^ și „Maghiarul" înoepe 
a-se contopi în unul și același concept. 
Cine tjioe „Jidan", înțelege „Maghiar" — 
și dincontră.

Goluohowsky simte tote acestea. De 
aceea el voesce să validiteze posiția de 
putere mare a monarohiei în Orient.

SOIRILE DILES.
— 4 (16) Noemvre.

Voce liberală despre alegeri. „ROvâ- 
roși Lapok1*, (jiar, care în mare măsură stă 
sub influență jidovăscă, face următorea cri

tică sdrobitore asupra alegerilor dietale: 
„Trebue să vedem o uimitore stricare a 
capabilității de judeoată în publicul alegă
tor toomai în faptul, că din corpul legis
lativ au fost sodse o sumă de puteri pro
bate și de caractere". Vorbind apoi despre 
oorupțiunl și oălcare de drept, 4i°e: „Dieta 
viitore va, ave să judece asupra modalită
ților prin cari s’ar pută vindeoa acâstă bolă 
mare a națiunei maghiare. Dâoă lucrurile 
vor merge astfel înainte, atunoi peste 10 — 20 
ani nu va fi în totă țâra cerc electoral cinstit 
și nici îa parlament nu vor mai fi decât forte 
puțini omeni cinstiți.11

—o—
Partidele unguresc! după alegeri. In 

viitorul parlament ungureso raportul parti
delor va fi următorul: guvernamentali 287, 
kossuthiștl 49, apponyiștl 37, partida po
porală 20, ugroniști 7, afară de partide 10. 
Partida guvernamentală a câștigat 84 cer
curi, și anume: dela apponyiștl 24, dela 
ugroniști 22, dela kossuthiștl 18, dela disi- 
dențl 20. — Amintim, că contele Ferdi
nand Zichy, conducătorul partidei poporale, 
a cădut la Keoskernât față cu candidatul 
guvernamental Dr. Nagy Mihâly.

— o —
Grația Țarului. Țarul Rusiei, la cere

rea văduvei Țarine, a permis ca marii duci 
Mihail și Alexandru Mihailoviol, pe oarl 
i-a esilat Țarul Alexandru III, să se potă 
reîntorce în Rusia. Frații Mihail și Alexan
dru Mihailoviol au fost esilaț) din causa, 
că mare-ducale Mihail a luat de soțiă pe 
o fată din burghesime. Atunoi Țarul, îna
inte de asta eu 3 ani, a esilat pe Mihail 
și pe fratele său, care, preoum se vede, și 
el a fo3t ca intermediator la acea căsăto
ria. De atunoi mama marilor duol a mai 
rugat odată pe Țar pentru grațierea fiilor 
ei, der aoesta i-a respins cererea ou răcălă. 
Marea ducesă din oausa aoâsta de supărare 
și muri mai nainte, de a pute ajunge să-și 
vadă fiii săi ârășl în patria.

Recolta viilor din Sst-an. Culesul 
viilor s’a sfîrșit demult în tdte părțile țe- 
rei, și deja se scie și resultatul, oare niol 
pe departe nu corespunde așteptărilor. Astă- 
vară înainte de nenumăratele furtuni cu 
grindină, viile promiteau, o recoltă de două 
ori mai bună, ca anul trecut, dâr e fapt, 
că în ăst-an n’a fost nici pe jumătate 
atâta. In Ungaria recolta viilor după un 
jugăr catastral se evaluâză la 5—.15 hoo- 
tolitri vin, âr în Ardeal la 10—16 hecto
litri. Mustul nu conține decât numai 8—10 
grade zahăr după proba lui Wagner în 
Ungaria, în Ardeal însă e ceva mai bun, 
8—12 grade. Un rău este ârășl, că apu
când strugurii înainte de oules a putrecji, 
vinul nu se pote ține mulțl am. In Ardeal 
se vinde hectolitrul de vin cu 14—16 fi., 
pe când în Ungaria abia se pote vinde ou 
7—9 fl. Vin roșu e forte puțin și de aoesta 
un heotolitră costă 28—30 fl.

— o—
Societaea Academia ortodoxă'din Cer

năuți s’a constituit în adunarea generală 
din 5 Noemvre st. n. a. c. astfel: Presi
dent: Atauasie German; Secretar I: 'Ște
fan Ștefanoviol; Seoretar II: George Ciu
percă. Secția literar-retorioă: Preș, și vioe- 
pres. I: loan Tonigariu; Adiat I. și biblio
tecar: Vasilie Iftodi; Adiat II. și econom: 
Octavian Isopesoul. Secția musicală: Preș, 
și viee-pres. II: Dionisie Ursuleau; Adiat. 
I. și casar: George PrelicI; Adiat II. și 
controlor: Ilarion Vereuca; In comisia re- 
vătjătore: Nico Cotlarciuc,Epaminonda Bo- 
canoe și loan Grigoraș.

—o —
Prețul cerealelor. Pe tdte piețele din 

lume prețul cerealelor de un timp încdce 
a început a se uroa. La acesta a dat ansă 
piața din New-York, unde de vre-o 4—5 
cjile prețul oerealelor s’a urcat forte tare. 
Pe piața Parisului prețul grâului s’a ridi
cat ou un frano, în Berlin s’a urcat la 7 
mărci, în Viena timp de 8 (ȚI0 s’a uroat 
cu 15—20 or. mai mult, în Pesta timp de 
o săptămână grâul s’a urcat cu 43 or., 
săcara 26, ovăsul ou 22 or., ouourucjul ou 
15 și rapița ou 70 cr. mai mult.

—o—



im. zi UrAZifl'l'A THAN bJLL V AIN 1KT Pagina 3.

Invitare la petrecere. Damele române 
din Timișăra arangiază petrecere de dans la 
14/26 Noemvre 1896, în sala dela „Fabriks- 
hof“ în favorul copiilor săraol dela șoâlele 
române din Timișâra. Pentru oomitetul 
araugiator: Maria Puticl, presidents. Nico- 
lae Gheordan, secretar. Oferte și suprasol- 
'virl se primesc cu mulțămită la adresa d-nei 
cassiere Maria Gherdan (Fabric, Tigergasse 
Nr. 5) și se vor ouita pe cale jurnalistică. 
Damele sunt rugate a se presents în toa
lete cât mai simple.

„Deșteptarea lui Rozsa Săndor“.
Sub titlul acesta, organul partidei 

•poporale catolice publioă o satiră în formă 
de dramă, apropo de alegeri.

E ounosout, oă Rozsa Sândor era cel 
mai vestit bandit din Ungaria. Drama des
pre care e vorba ne arată, cum br. Banffy 
a legat alianță cu spiritul lui Rozsa Sândor! 
Banffy îl râgă pe acesta să-i organiseze și 
disciplineze pe președinții oomisiunilor 
eleotorale. Rozsa Sândor le dă lecții și ei 
progresâză atât de grozav, încât — după 
alegeri — Rozsa Sândor e desperat, că 
acești elevi l’au întrecut. De aceea, într’o 
impreeațiune el cere să reîntre în mormânt 
de rușine și felicită pe colegii săi Rinal
do-Rinaldi, Fra-Diavolo și alțl asemenea 
— diavoli, oă n’au asistat la alegerile ma
ghiare dela 1896, pentru-că ar trebui să se 
rușineze și ei, văfiându-se întrecuțl în me
seria lor de âmenil br. Banffy!

Ia scena din urmă Banffy primesce 
din nou pe distinsul său conațional și-l 
întrâbă cu oe să-i mulțumâscă pentru aju
torul, ce i-a dat acesta la alegeri?

Banffy îi oferă a-1 face membru în 
casa magnaților.

Dâr banditul nu vrea, și fiice minis
trului: J,'ai bine fă-mă ministru de justiție.

Banffy: Și pentru-ce tocmai ministru 
de justiția?

Rozsa Săndor: Ca să pot spânzura 3/4 
din banda mea de funoționarl!!!...

Din acest specimen de limbagiu oposi- 
țional-maghiar, se pote prevedâ oam ce 
turnură vor lua luptele pohtioe-maghiare 
în și afară de parlament 1

Procesul Mehadacamâi®!0.
(Raport special al „Gaz. Trans.“) 

Caransebeș 12 Nov. 1896.
Apărarea advocatului Brediceanu.
Onorat tribunal 1 Am aufiit acusa, am 

aufiit propunerea finală a procurorului pen
tru sentință! Am aufiit’o! Pedâpsă grea 
cere d-1 procuror în contra cetățenilor, cari 
stau pe banoa acusaților. Osîndirea acusa
ților ar fi finea tragedei dela Mehadica; 
acâsta ar fi eehoul la șuerăturile glânțelor, 
răspuns la ultima suspinare a celor uciși, 
balsam la suferințele celor răniți, ușurare 
la văitările oelor schilăvițl și mângăere la 
lacrămile oelor rămași orfani. Trist și în
grozitor ! Tot acestea simțiri ne string ini
ma și acuma ca și cum ni-au strins’o prima 
soire despre împușcăturile din Mehadica, 
-- oăcl trist și îngrozitor e, când acea a- 
cusă, oare are meuițiunea să soutâsoă viața 
oetățenilor — acea aousă ne stinge viața. 
Trist și îngrozitor, ca acuma aousații cu 
robie grea se espieza împușcarea frați
lor lor.

Acești acusațl să fiă atari resvrătitorl, 
cari cu puterea, cu forța au voit să silâsoă 
autoritatea publică a-le faoe pe voie și nu
mai respingerea îndreptățită au scos plum- 
bi din puștile gendarmilor! Acești acusațl 
să-și fi uitat întru atâta de datorințele lor 
oetățeuesol, — aoeștia, despre cari însuși 
primarul lor, George Ureohiatul, — ou 
care după însăși datele acestui prooes nu 
au trăit bine, — el primarul susține, oă 
aousații sunt omeni buni și nu sunt în 
stare a să opune autorității publice, dâr 
trecutul, istoria aoestor foști grăniceri, cari 
ou brațele și sângele lor au apărat țâra, 
în afară și îulăuntru — și ou autorități din 
fiii lor proprii au fost totdâuna model de 
ordine, supunere, asoultarea și diciplină. 
Cum din aoest popor în relațiunile de afil 
— să fiă pent, ce’n sânge i-s’a prefăcut; 
ei, cari fiul asculta cu supunere de tată, 
dâoă îi era superior în rang militar; ei 
să-și fi sohimbat firea și din cei mai adioțl 
și fideli autorităților publioe, să devină res
vrătitorl, violențl, turbulențl, cari ou forța 
voeso să silâsoă autoritățile, ca să le facă 
voia? Cum se pote •esplioa aoest secret? 
Ce pote să fiă causa aoestei schimbări? 

Las’ acâata să o desvglâsoă istorja. Din 
parte-mi însă susțin, oa adevăr nerăstur- 
nabil, că tot-dâuna, câud să conturbă li
niștea publică, e frântă legătura, care tre- 
bue să se baseze pe stima și respeotarea 
dreptului între autoritatea publică și între 
popor. Dâr la frângerea aoestei legături nu 
este numai și totdăuna numai poporul de 
vină. Domnul proonror însă așa cugetă, așa 
resonâză, oăol el fiice: gendarmii au puș- 
cat în popor, ergo poporul e turbulent, 
căloător de lege. Fapta gendarmilor și a- 
firmativa forță a poporului nu sunt indis
pensabile una de alta. Gendarmii au putut 
pușoa omenii, fără ca poporul să fi oomis 
vre-o violență — și âmenii au putut oo- 
mite crima, oare li-se impută, fără oa gen
darmii să pușce în popor.

Și ca mai ușor să potă da acusei ri
dicate aparența temeinicei, aglomerâză D-1 
proouror câte tote, bune-rele și să feresce 
să ooncretiseze crima și momentele ei. Nu 
ne spune, oare autoritate a fost silită, în 
oe să cuprinde sila, și oum a făcut’o? De 
ași urma și eu esemplul D lui proouror. s’ar 
păre, că ași voi să ascund vinovăția aou- 
saților ou turburarea oausei. Dâr eu oaut 
și cer lumină, fiind-că sunt convins de ne
vinovăția lor. Nu sunt pe banoa acuzaților 
alții, decât omeni din popor. Procedura 
gendarmilor nu cade în cadrul acestui pro
oes; ei îșl au forul lor separat; în acest 
proces avem să limpezim numai, oe au făcut 
aousații? Ce vină li se bagă, ce silă au 
au făcut ei autorității, ce amenințare pe- 
rioulâsă, imediată, gravă și neresturnabilă? 
căci pe ei voițl să-i judeoați, și numai 
atunci ii ve-țl pută osândi, dâoă veți fi con
vinși prin dovefil, oă au oomiB sila pretinsă 
de §. §. 163 și 168 ai codioelui criminal. 
Dâcă D-1 proouror nu a conoretizat auto
ritatea publioă 8taoată, forța, emeniuțarea 
periouldsă trebue să caut eu pas de pas, 
oombătând tote cele fiise de D-1 proouror, 
ba și acelea, cari s’au vânturat în decursul 
pertraotărei, și pe earî D-1 procuror le-a 
trecut cu vederea.

Mai ’nainte de a treoe în dietalifi în 
materia acestui prooes, voeso să reflectez 
în general la valdrea mărturisirei gendar
milor, a scriitorului Scheidl și a solgăbirăului 
D’Elveaux. Indioatura, pracsa criminală — 
esprimată în mai multe rânduri, în deoi- 
siunile înaltei. Curie — înclină hotărît spre 
a declara de suspectă și nedămnă de tot ere- 
dfmâniul mărturisirea acelui oficiant, care fa- 
sionăză într’o causă, în care e interesat, său 
e factor activ ori pasiv. Și erl m’am rugat 
să nu admitețl pe acei oficianțl la jurământ 
dâr cererea mea nu s’a luat în considerare 
Cu tot respectul, ce trebue să-l am pentru 
hotărîrea On. Tribunal,§și cu acâstă ooa- 
siune trebue să-mi susțin escepțiunea de 
defectuositate a numiților martori, cari ei 
însi-și au reounosout, că au fost faotorl în 
acâstă oausă și responsabilitatea, care cade 
asupra lor, îl descalifică ea martori, fiind 
interesați și conduși de interes contrar 
acusaților, bine soiind Domnia lor, oă 
aruncând vina pe acusațl, voeso a-se spăla 
pe sine înșiși (oitațmnl din decisiunile cu- 
riale). Acâsta învață și manualul <ja pro. 
cedară, oare se dă în mâna studenților de 
drept. Și pănă când avem de trei ori mai 
mulțl martori nescepționabili, neînteresațî, 
martori din alte comune, cari au venit 
pentru alt soop la Mehadica în acea fii 
nefastă, pănă atunci oficianții și gendarmii 
interesați nu pot trage în oumpănă nimio.

Să intrăm în detaliurl: d-1 procuror 
începe cu hotărîrea comitetului în oestiunea 
ooupațiunilor din islazele comunale, D-sa 
susține, că aoâstă hotărîre este deobligă- 
tore pentru ocupanțl și autoritatea admi
nistrativă a avut drept a măsura ooupa- 
țiunile în mod ofioios, eventual a se folosi 
de puterea ofioiâsă pentru esecutarea de
cisului comitatens.

Tare se înșală d-1 proouror, și se vede, 
că mai mult decât i s’a comunicat unila
teral în acâstă materie, nu soie, apoi îi 
voiu spune eu, care am luat parte la adu
cerea aoelor hotărîrl comitatense. Comita
tul a decis, ce a decis, în privința ooupa- 
țiunilor pentru sine, respective pentru co
mune, a căror interese le represintâ față de 
singuratioii ocupant}!; ooupandii nu sunt 
datori și nici nu pot fi constrînșl pe oalea 
administrativă a-se supune acelora, și a-le 
împlini, căci comitatul, oomuna, e parte pri
vată, adore, âr ocupantul ind; Și unul al
tuia prin decis, determinare unilaterală nu 
pote impune pretensiunea sa, oi în cas de 
neîuțelegere, judele comitent trebue să de
cidă între comună și ocupant.

Având deol poporul drept a nu primi 
deoisul comitatului, și neavând drept au
toritatea administrativă pe oale oficiâsă a 
impune âmenilor — orl-oe iritațiune, mdig- 
națiune s’a născut dm aoest motiv — drep
tul și legea fiind pe partea omenilor — 
numai pe organele administrative pote cădâ 
vina și responsabilitatea pentru neîndes- 
tulirea poporului.

Ou așa preludii neesaote îșl introduce 
d-1 proouror acusa, apoi treoe la inoidentul 
bagatel cu coșariul Ivanovschi, care ne 
enarâză faptul, ou o naivitate nevinovată. 
Dâr d-1 proouror în lipsă de material mai 
bun se aoață și de aoest cas, in care de 
altmintrelea, după recunâsoerea primarului, 
tot âmenii au avut drept, oăol arătându-i-se 
primarului, oă competința ooșeriului e pusă 
în preliminariu, a Bistat înoassarea după 
număr.

D-1 procuror se opresoe și la oălătoria 
prin oomună a conducătorului oărții fun- 
duare, Pongraoz, deși mai bine făcea, dâcă 
lăsa neamintit acest cas, lipsit de orl-ce 
seriositate. Oficiantul publio, oând e în funo- 
țiune ofioiâsă represintă statul, puterea sta
tului, și oa să potă fi vorba de represen- 
tantul aoestuia, el trebue să fiă energic, 
serios și resolut. Tote aoestea au lipsit d-lui 
Pongraoz. Er lipsele acestea personale ale 
lui nu pot suplini acea amenințare cu comi
terea unei crime său delict, ce legea pretinde, 
oa să putem aplica §§ 163 și 168.

Și Scheidl, soriitorul notarului — vioe- 
notar n’a fost de oând e — e silit să facă 
arătare despre revoltă, fiice d-1 proouror con
tinuând aousa. lutr’adevăr acest Scheidl, 
cu arătarea sa făoută pe o sdrență de hâr
tia, mângită cu câte tote, a născocit re
volta.

Notarul, cu ușurință neertată, notifică 
revolta din capul și soara-bara lui Soheidl, 
fără oa să âsă în fața locului, și fără ca 
să se convingă, ce fapte neertate au ob- 
venit în Mehadica; alarmâză gendarml, 
fibirău, solgăbirău. Toți o iau spre Meha
dica, și care oum vine, face gănă după 
omenii paolnicl oare-șl la trâba sa, îi în
chid, îi pun ou oapetele la zid, îi păzesc, 
ca să nu se uite unul la altul, Uită întru 
adevăr un fapt revoltător și nelegal.

Pe basa definițiunei, eșite din oapul 
unui nesocotit, p9 basa acestei false defi- 
nițiunl se alarmâză autoritățile publioe, și 
se răpesce libertatea cetățenilor. Autori
tățile publice nu întrebă de fapte conorete; 
poporul și comuna au fost aflate în cea 
mai completă linisoe — niol urmă de re
voltă, și totuși omenii se închid. Soheidl și 
notarul și toți, cari nu se pricep la defini- 
țiunl, spună faptele întâmplate, și nu se
ducă pe alții.

Soheidl vorbesce în arătarea sa cătră 
notar, despre popor: „Boii de ei nu s’au 
putut orienta din preliminariu^. Apoi cu boi 
să face revoltă, ca să se închidă și ucidă 
omeni? Acâstă despeotare a cetățenilor din 
partea unui soiitoraș și primirea de basă 
a unui astfel de dejositor pamflet la însce
narea persecuțiunei grave, caracteriseză pe 
factorul, care rupe legătura necesară pen
tru susținerea ordinei publice între popor 
și autoritatea publioă.

Pănă aici niol vorbă de forță și ame
nințare periculăsă, prescrise în § 167 al oo- 
dioelui criminal.

(Va urma.)

Om Baacsswâna.
Despre portul preoțesc.

(Fine.j

Preoții occidentali n’au permisiune 
anume, ca să umble civil. Numai la noi în 
Bucovina îșl permit unii aoest lux, cei bă
trâni și cei tineri numai în reverenfil um
blă, pe când cei în doi perl îndătinâză a 
umbla și civil. Dâr acâsta numai la noi, în 
alt loo nu afli. Ei umblă în blană de diă, 
căol nu s’au înrădăcinat înoă bine, cu tim
pul îi vei vedâ numai în reverenfil — tot 
așa oa’n Italia și Spania, unde au pământ 
și-l luoră în reverendă. Prin satele din apro
pierea Romei preoții catoliol luoră la 
oâmp, ba dela Frascati, cale de câte-va ore 
de Roma, preoții aduc pui de găină, stru
guri și smochine cardinalilor să se îndul- 
câsoă. I-avăfiut pe unul sân altul civil prin 
Cernăuți sâu pote și’n orașele din provin
cia — sâu pote și pe la boi, dâr acâsta nu 
permite a face conclusiune, că preoții la
tini apar civil în public și de oe nu și ai 
noștri? Preoții italieni luoră mai ceva, de
oât ai noștri la oâmp și prin grădine și lu
oră în reverendă, arătând poporului cum se 
luoră — ei probâză, oă nu sunt bondari și 
oă numai albinele să lucre. A sta în carul 
cu bostani, în vârful oarului ou snopi, nu 
este așa de supărăcios, oi mai mult te 
dore inima când vefil, oă bietul popă se 
trage la gospodăriă, dâr n’are cu oe plăti 
un servitor. Mai supărăcios însă eete, oând 
cine-va cară lemne dela pădure spre a faoe 
gheșeft, sâu cară butuol la ferestreu !

A luoră nu-i rușine — de-ai avâ cu 

ce — dâr posnă, oă n’ai ou oe, niol în ce
Nr. 73 al „G. B.“ vorbesce apoi cu 

Pidalionul. Și fiind-că Pidalionul opresce 
straiele de mătase — crede d-1 D. că Pi
dalionul n’ar avâ nimio contra hainelor oi- 
vile. Adevărul însă pare a fi aoesta: Bă
trânul Pidalion glăsuesoe, oă olericii să nu se 
îmbrace în haine nepotrivite și de mult preț și 
de mătase, oi se întrebuințeze haine obici
nuite clericilor. Așa aflăm, oă oan. 27 al 
Sinodului VI Eoum. fiioe: „nimenea din oei 
ce se numără în cler să nu se îmbraoe în 
haină neouvenită, nici în cetate petrecând, 
niol în cale mergând, oi se intrebuințeze 
îmbrăcămintele oele acum obicinuite oelor 
oe se numără în oier, âr, dâoă vre-unul ar 
face una oa acâsta, pe o săptămână să se 
afurisâscău. Er tălcuirea acestui canon după 
Pidalion este: „Clericii și oei ierosiți se 
ouvine a fi ouoernicl și după ohipul cel 
din afară, pentru-eă Dumnefieu ou adevă
rat vede ’n inimă, âr omenii privesc la 
starea cea dinafară a trapului după oeea 
oe este soris: omul vede ’n față, âr 
Dumnefieu vede ’n inimă. — Drept aoeea, 
din cele dinafară chibzuesc și așefiarea cea 
din lăuntru a inlmei. Pentru aoâsta și ca
nonul aoesta porunoesoe, că nici un cleric 
să nu porte haine nepotrivite epangelucei sale, 
adeoă de mult preț și de mătase sâu și 
ostășescl, nici în cetate aflându-se nici în 
călătoriă, ci se întrebuințeze hainele celor obici
nuite clericilor, adecă cucernice și umilite. Er 
care ar faoe din potrivă să se afurisâscă 
pe o săptămână.

Așa sună oanonul și tâlcuirea lui! 
Deol nu încape nici o pledoare pentru haine 
civile. Er, dâoă totu-șl ar dori unul sâu al
tul haine civile, atunci să soie, că nu este 
chemat pentru tagma preoțâsoă, voind a-se 
îmbrăca cu haine nepotrivite epangelucei 
sale. Ori oe sohimbare în port ar fi o ino- 
vațiune, care ar da ansă la subminarea or
todoxismului.

Când preoții nu vor mai ținâ ou sâu- 
țeniă la haina preoțâsoă, oi le va fi permis 
a-se îmbrăca după modă și sport oa ghi- 
ghsrli, vânători, pesoarl, gâmbaș de cai. 
aooperindu-șl corpul cu diferite oolorl — 
atunci vor fi inboldițl de pasiune de-așl 
tunde și baba după modă, o vor rade-o și 
la urmă vor oere de-a se însura de-a doaa 
și a treia-oră și atunci s’a sfîrșit și ou or
todoxismul din acâată țâră! Oomisiunea 
menționată însă va eunosce adevărul și 
pote s’a și convins deja, că bine spune

Căletorescu.

ULTIME SOIRI.
Paris, 15 Noemvre. Țliarul „Fi

garo" apune, că Francia n’are nici 
un amestec în campania, ce s’a în
treprins în 4iari9ti°a esternă cu scop 
de a face posibilă apropiarea între 
Francia și Germania pe basa neu- 
tralisării Alsaciei-Lotaringiei.

mVERSE.
Unde duce pe om avariția? In su- 

burbiul Parisului, Courbevoie. muri de fome 
mai fiilele trecute o femeiă, care avea anual 
un venit ourat de 6000 fi. Femeia acâsta 
se numea Oouillard și era de 86 de ani. 
într’o fii omenilor, cari mai locuiau în ca
sele aoelea cu bătrâna femeiă, le păru lucru 
ourios, oă ce ar fi oausa de nu o mai văd 
și din partea, unde îșl avea ea odaia se 
simțea un miros greu; despre acest lucru 
loouitorii acelei case au făout cunoscut fra
telui ei, care loouesoe în Paris. Aoesta a 
intrat ou poliția în odaia bătrânei. Pe bă
trâna Gouillard au aflat’o mortă într’un pat 
veohiu și simplu. In urma unei oeroetărl 
medioale s’a adeverit, oă bătrâna femeiă 
pe lângă totă avuția ei așa mare, a murit 
de fome. Hârtiile și alte obiecte de valore 
le-a ascuns femeia, înoât nici pănă astăfil 
nu s’au aflat.

Proprietar: Aurel

Redactor resDonsaliii: Qregarâu Maior.
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©aarsul Ea bursa dm Viena.
Din 13 Noemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.15
Renta de oorone ung. 4% • ■ • 99.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2% • 122.—
Itupr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 100.75
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.60
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. ou premii .... 153.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.— 
Renta de hârtie austr..........................101 35
Renta de argint austr. .... 101,30
Renta de aur austr...............................122.45
Dosuri din 1860 ......................... 144.35
Acții de ale Bănoei austro-ungară. 938.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 402.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 364.30
Napoleondori ....... 9.531/2
Mărci imperiale germane . . . 58.77*/2
London vista....................................119.90
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4°/0. . • 101.10
Note italiene.................................. 44.50

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Noemvre 1896.

Banonota rom. Comp. 9.48 Vând. 9.50
Argint român. Cump. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vând. 9.53‘/2
Galbeni Cump. —.— Vând.
Ruble rusescl Comp. —.— Vând.
Mărci germane Cump. 58.20 Vend. 58 80
Lire turcescl Cump. —.— Vend.
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Anmciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratmni. in cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mas de multe-ori.

Administr, „Gazeta Trans.“

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se pottf face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abondză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

ă mu rit și să arate și posta ultimă. Admimstraț. „Baz. Tras.“

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

10 —
8.30

11.21
1.33
3.42 ’
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
12.05
12.33
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3.04
3.40
4.03
5.34
6.12
6.41
7.16
8.-

'3.55
4.40
5.10

12. OU

8.05
2.15
4.16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. pra.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

I

T

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia conturbări 
de mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

WT Bofviz de primul rang "Wj 
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în Brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Siigliișora și în Alba-Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în Beva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tătă stima:
Administrațiunea isvoruhi 

„w A t i & B A.w
ZrOSEF 0-"Z"OZSG-"S",

(comit. Hâromszek). ESodok. (Transilvania).

1025,37 — 100

ă1-
ffT Numere singuratice* din.;„Gazeta Transilvaniei 

ă 5 cr. se potă cumpăra în Librăria Nicolae Chircu.

IBooooooooooS

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i Oct. ETOS

Budapesta — Preoțeai

Tren 
deTren 

mixt- persdn.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

Tren
mixt

Tren
accel.

Tren 
de

Tren 
accel. perain.

tren 
de 

persdn.

tron
mixt

tren 
mixt

6 h 1 r 1 ț - T u r

tren 
de 

persdn.

5.10
8.00

8.05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4.06
4.53
5.32

200
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

sos.
pl.1.22

2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40"
9.09

10.40
11.25'
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4.45
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11
8 30

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09

v
SOS. I 
pl. Ipl.

9.42!
9.44’
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26]
12.58

1.15
1.34
2.09
219
3 01 Ț
3.311 |
9.30. sos. Bucuresol

Viena . . .
Budapesta
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezd-Telegd
Râv . . .
Bratoa . . 
Ciucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău .

Clnșiu .

Apahida . 
Ghiriș . .
Cucerdea . 
Uiuâra . ,
Vințul de sus 
Aiud . .
Teiuș . .
Crăoiunel . 
Blașiu . .
Micăsasa .
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișâra . 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Ap a ța . ,
Feldiora

Spk 1 Bra?ov ' 

Timiș . 
Predea

sos.

<pl.
Isos.

1.55
7.-
3.37
1.19

ÎT04.
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

Tr. eiji.
♦a

<»-— <D
•5 CS &

PQ
3.36
3.18

2.48

2.15
2.12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

9.39
9.12

8.00
7.10
6.13
5.38

^5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

I
7.20
1.50

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
,8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48

5.20
4.14
3.32

7 33
7.53

11-
11.20

5.-
5-20

10.21
10.41 Îl Ghiriș

Turda

mixtperson.

10.30
10.10

5.05
4.45

3.20
3.00

tren 
mixt

de 
persdn.

9.12
8.52

CUojpșa-'mică, — Sibâiu — Ava-ig — Făgăi-aș
tren 
de 

persdn.

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren
mixt

tren 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn.

7.1011.55
1.25 8.50
1.48

pl.2.20
3.57
4.19

mixt

9.15
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

1
SOS. 1
pl. J

sos.

9.08
8.28
8.01
3.15

Cucesulea — ®ș®rlaeiu — Begh.-săsesc.

Tren 
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . sos. A 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
4.12 9.37 4.37 12.26 Cipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. | / pl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pi. i Oșorhei • Isos. 9.20 5.04 9 35

î 7.14 12.16 7.14 *

80S. Regh.-săs.. . pl. 4 7.54 3.30 8:05
însemnate în stânga stațiunilor sunt a se oetiNotă: Orele 

însemneză <5rele de ndpte.

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

SOS.

f pl.
I sos.

ph

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
127

12.57
aS 
<B

a
X

2 
t>

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.-
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

? 9.10 
|10.28 
£-12 41
I 1.54 
| 3.02 
§ 3.41 
?■ 4 55

11.35
11.54
12.20

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

tren
mixt

tren
mixt

trenu 
mixtu

tron
mixt

4.55
6.36

I
JB a

îBrașov
9 Zernești

0

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

î® » r e ș - EL w d ș
4.20
5.35

£ § 4 »

trenii 
mixtu

Simeria . 
Cerna . 
Hunedora

10.25
10.05
9.38

ești
trenu 
mixtu

7.44
6.20

Bistrița
Mureș-Ludoș
Z a u . . .
Țagu-Budatelio . .
St. Mihaiu de oâmpie 
Lec.hința...................
Ș.-Măgtiiăruș . . .
Bistrița...................

A rad — Timlșara

6.25
5.07
4.40

tronu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

trenu 
mixtu

1.29
12.05

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

trenu 
mixtu

8.34
8.14
7.45

trenu
mixtu

6.46
5.49

7.21
6.24

N
um

a
V

ineri 
circul

=» -S- 
Xfl •

4.60
344

tc< CD-
9.4o
8.46

2.48 7-43

rc
 

al 2.01 6-52
o a 1.16 5 56

S i b i i u — C i s n ă d i e.

6.20 11.25 5.- r. Arad ......................... 6 10.43 3.44 .10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga......................... 1 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39 Timișdra.................... 1 8.20 2.- 9.10
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2.27
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„ Cisuădie pl.

de sus în jos, cele însemnate în drepta de

9.20

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Sighișora . 
Hașfaleu .

7.10
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6.36
jos în sus. — Numerii încuadrațl ou linii mai negre
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11.48
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