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Cari sunt dușmanii Sașilor?
ii.

Nu mai trebue se spunem, că 
limbagiul franc și bărbătesc, de care 
se folosesce scriitorul articulului din 
„Kronstădter Zeitung" în aprețiarea 
situațiunei Sașilor față cu conlocui, 
torii lor români, este de o sută de 
ori de preferit acelui limbagiu fari- 
seesc, care asigură mereu, că Sașii 
nu sunt dușmani desvoltării celor
lalte naționalități, 6r în deosebi a 
Românilor, dbr interesele lor „bine 
pricepute" pretind ca ei să-și facă 
mână bună cu asupritorii acestor 
naționalități.

înțelegem, când să spune: „Ro
mânii ni sunt periculoși, însă numai 
prin greșelele năstre, decă nu vom 
fi în stare se purtăm lupta cu ei pe 
tăremul economic“ ; nu înțelegem 
însă, când se spune : „noi Sașii nu 
suntem dușmanii nimănui, dâr Ro
mânii sunt inimicii esistenței năstre, 
prin urmare trebue se ne îngrădim 
în contra lor, mergând mână în 
mână cu Maghiarii dela putere.“

Din cele espuse în articulul 
cjiarului „Kronst. Ztg." reies două 
momente capitale și adecă: întâiu, 
constatarea, că nu esistă nici un sin
gur cas remarcabil, ca Românii să 
fi fost agresivi față cu Sașii în pri
vința politică și națională; al doilea 
constatarea, că în contra desvoltării 
rapide și puternice a elementului ro
mânesc nu-i pote apăra pe Sași nici 
Banffy, nici chiar întrega maghia- 
rime.

Așa este, și ne pare bine, că 
unul dintre fruntașii Sașilor „ver4i“ 
vine astăzi și desfășură în „Kronst. 
Ztg." aceeași părere, pe care orga
nul nostru și-a dat’o în mod clar și 
categoric într’un șir de articull înti
tulați „Cine amenință pe Sași?" și 
soriși acum opt ani erăși din inci
dentul unei polemii iscate între foile 
maghiare și săsesc! în cestiunea ra
porturilor dintre Sași și Români.

Se întâmplase adecă, în vara 
anului 1888, ca la alegerile comu
nale într’un cerc al Brașovului, în 
suburbiul Blumena, Românii și 
Sașii se încheiă un pact între ei spre 
a zădărnici reușita candidaților un
guri la alegere.

împrejurarea acesta, se’nțelege, 
a produs mult sânge rău în cercu
rile politicilor maghiari din Ardeal 
și cjiarul „Kolozsvâr" s’a plâns amar, 
că Sașii din Brașov „s’au aliat cu 
inimicul lor" în contra Maghiarilor 
din Blumena. Numitul fliar a reînoit 
trasa despre „Ungurii aliații naturali 
ai Sașilor" și le c|icea acestora: nu 
vedeți, că la sate vă copleșesc Ro
mânii, de ce vă mai aliați der cu 
ei la alegerile comunale? ca să des
chideți influinței lor cale liberă spre 
a întră și în interiorul orașelor? Și 
vă aliați cu ei chiar contra Maghia
rilor, „singurii cari vă pot sprijini 
fața cu elementul român, ce vă ame
nință !“

„Gazeta Transilvaniei11 a arătat 
atunci însemnătatea reală a „alian
ței naturale11 dintre Maghiari și Sași, 
a dat pe față tactica politică viclenă. 
care tinde a țină desbinate cele două 
popore din Ardeal pentru ca să-i fiă 
cu atât mai ușor minorității ma
ghiare de a domni peste ele; a accen
tuat, că nu le pote ajuta nimic Sașilor 
alianța cu Ungurii dela putere, decă 
e vorba de-a se îngrădi în contra 
sporirei și a întărirei elementului ro
mânesc locuitor pe „fundul regiu" 
de odinioră; nu le pdte ajuta ni
mic, pentru-că este absolută impo
sibilitate de a te opune unui proces 
natural de desvoltare, care mână pe 
Români cu putere elementară înainte, 
în mânia tuturor prigonirilor, urgisi- 
rilor și năpăetuirilor, ce le întâmpină 
din tâte părțile.

Pote fi lucru cu minte și politic 
—4icea fâia nostră,—ca Sașii se se 
declare pe față ca dușmani ai des
voltării Românilor; și printr’astanu ar 
produce 6re tocmai contrarul, făcând 

că acea desvoltare care se petrece 
acjl paclnic și neofensiv — căci loc 
destul este în acâstă țâră pentru 
^dțl-— să ia de-odată un caracter 
dușmănos față cu elementul săsesc, 
devenind astfel în adevăr amenioță- 
târe pentru el?

Aceeași idee, credem, vrea să-o 
esprime, ac|i după opt ani, autorul 
articulului din „Kr. Ztg.", când cjice, 
că ar fi o erore fatală a politicei li
berale (guvernamentale) săsescî, dâcă 
ar deștepta și numai aparința, că ea 
într’un gând cu Maghiarii, vede în 
Român pe inimicul Sașilor.

într’un punct înse diferim. Noi 
am susținut, că loc destul este în 
acesta țeră pentru toți, er autorul 
articolului din „Kr. Ztg." e de pă
rere, că suntem ceva cam prea în- 
desuițl pe teritoriul fostului „fund 
regesc", că prea „stăm unul pe gâtul 
celuilalt", er noi Românii suntem în 
număr prea mare representațl. îm
prejurarea acesta o declară Sasul 
nostru ca „durerosă". S’a gândit 
6re bine, ce dice?

Credem, că aici scriitorul sas a 
voit să dea espresiune mai mult ideei, 
că firesce ar conveni mai bine Sa
șilor, decă ei ar fi mai număroșl și 
n’ar fi amestecați și cu elementul 
românesc în ținuturile locuite de ei.

S’a întrebat însă vre-o dată frun
tașul sas „verde", ce ar fi fost, dâcă 
în locul Românilor ar fi fost pe 
„fundul regiu" Maghiari?

Noi credem, că Sașii nu numai 
că n’au causă de a-se plânge asu
pra faptului, că locuesc împreună 
cu număroșl Români, ci din contră 
se mulțămâscă lui Dumnedeu, că 
locuesc împreună mai numai cu 
Români, căci dâcă în locul aces
tora ar fi fost Unguri, nu seim, d©u, 
ce ar mai fi adl de cele 200,000 de 
Sași în Ardeal?

Acesta idee am esprimat’o și 
acum opt ani și o repețim. Dovedi 
și esemple avem destule, și ca se 
nu mai vorbim de Clușiul, Aiudul, 

etc. odiniâră săsesc! și acum orașe 
curat maghiare, vom aminti numai 
isprăvile cele mai nouă ale operei 
de maghiarisare în orașele nemțescl 
din Ungaria și avântul ce l’a luat 
în anii din urmă elementul ungu
resc chiar și în orașul nostru Brașov.

Pretutindeni Maghiarii au fost 
agresivi față cu elementul german 
și au isbutit și isbutesc colo mai 
curând, ici mai încet, dăr totuși cu
prind teren mereu.

Unde rămâne der amenințarea 
din partea elementului românesc? 
Acesta progreseză, ce-i drept, și se 
înmulțesce, pe unde se află, der n’a 
fost și nu este nici-odata agresiv. 
De aici urmâză, că Sașii prin pro
gresarea lui n’au perdut pănă acuma 
nimic din capitalul lor de popora- 
țiune și de putere națională.

Multe s’ar mai pute dice, der 
de ce să mai înșirăm aici lucruri 
prea bine cunoscute de toți ai țârei. 
Asupra unui punct însă trebue să 
mai insistăm o clipită.

Scriitorul sas atinge o rană du- 
rerâsă a timpului de față, când dice: 
„regret adânc, că se găsesc func
ționari sași, cari să conlucre la dis
trugerea organisației poporului ro
mânesc, că opresc adunările Români
lor etc."

Este nimicitore acesta sentință 
pronunțată de un fruntaș sas. Prin 
ea șe ilustreză simțul de dreptate și 
echitate al Sașilor guvernamentali 
față cu conlocuitorii Români, cari 
n’au alt păcat, decât că n’au fost 
nici-odată agresivi în contra vieței 
politice și naționale a Sașilor și că 
sunt deopotrivă cu aceștia amenin
țați prin politica de maghiarisare 
violentă.

Decă Sașii cred morțiș, că se 
pot salva numai făcându-se codo- 
riște la toporul, cu care Ungurii vor 
să taie rădăcina vieții nostre națio
nale, noi n avem modru și putere de 
a le schimba gândul. Der una pu
tem face, putem să le spunem, cu

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

„Cartea negră“.
Unde dai și unde cripă. 

Prov. român.

BAspuns la „Cartea nigrău (A „fekete kbnyv11'), 
scrisă de br. btefan Kemdny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg* 

din Budapesta.
De Axentie Severn.

(4) (Urmare).

Despre acest Kemeny G. Barițiu în 
Părți alese pentru Istoria Transilvaniei ne 
spune, că a fost cel mai declarat și neîm
păcat vrășmaș al Românilor2). Și nu e mi
rare, pentru-că în 48/49 pierdu nu numai 
înaltul și unsurosul post de comite suprem, 
ci și totă averea mișcătore, ce o avu la 
Ciumbrud, supărarea lui deci era legiti
mată. Atâta numai, că nu eu și omenii, 
pe cari îl conduceam eu, prădară și răpiră 
acea avere, lucru despre care br. Kemeny

3) Vedi Bariț, op. cit. Vol. II p. 791. Ich. 
habe wăhrend moine operationen im Monate No
vember 1848, die prefecten Iancu, Butianu, Axen
tie etc. etc. unter meinem Befehle gehabt.Vedi „Părți alese“ etc. vol. II pag. 364. 

ar fi scris cu mare foc al inimei sale, de 
nu ar fi sciut, că soldații împărătesei au 
spart și sdrobit ușile grânarelor și ale ce- 
larelor sale, luând și bând cât le trebuia 
lor și dând libertate și îndemnând, ca să 
facă și sătenii și toți câți treceau pe acolo 
asemenea. Soldații au început a vinde caii, 
mânzii cei frumoși și de rassă ai baronu
lui cu câte 2—3 fi. la cine avea bani.

Acesta însă d-1 baron nu o putea 
scrie, pentru-că Măria Sa nu scria istoriă, 
ci un Memorand, menit să ajungă în mâ- 
nile Majestății Sale împăratului, cu care 
să-i mai stîmpere nițel dorul și bunăvoința, 
ce o arătase dela 1850 încoce cătră Ro
mâni. Nu-i venia să denunțe pe cei culpa
bili, ca nu cum-va cu acâsta se strice efec
tul incusărilor și grozăveniilor, ce le punea 
pe hârtie în Memorand.

Ecă cum s’a întâmplat deprădarea și 
răpirea averei din cestiune. Fiind-că nu 
am la mână diarul cu tote ordinațiunile și 
scriptele, ce am avut eu începând dela 11 
Sept. 1848, când se ținu adunarea grăni- 
țerilor români din I-ul Regiment la Orlat, 
pănă la 19 Ianuarie 1849, când trecând 
Tețiu (Czecz) cu 2000 infanteriă, 800 hu

sari și 12 tunuri ce comanda prin Blașiu 
și apucă și căruța mea în Mănărade, nu 
pot numi precis diua când am plecat din 
Blașiu la comanda căpitanului Gratze3) 
cu toți omenii câți îl aveam acolo, cu 4 
tunuri și 2 habițe, pe cari le escortau 2 
companii miliție împărătescă și tunarii ne
cesari la acea baterie.

Ajungând, când însera, la Ciumbrud, 
tunurile se postară dinaintea caselor baro
nului Kemeny Istvăn jun, er căpitanii cu 
miliția se încuartirară în curtea cea mare 
și frumosă a lui și la vr’o câte-va case 
din vecini. Eu cu omenii mei, trecând pe 
dinaintea caselor și de-alungul curții ba
ronului, am eșit afară din sat spre Sân- 
craiu și m’am postat pe o colină cu un pla
tou înalt, care dominâză satul și împreju
rimea. Și acesta din causă, că c’o lună mai 
înainte, îndată după 18 Octomvre, când am 
comis imprudența de a merge cu 2000 de 
lăncerl, dintre cari cu 1000 m’am postat 
eu deasupra Sâncraiului, cu altă miie teo

logul tribun Todoranu, la Ciumbrud am fost 
pățit o forte prost. Suprindendu-ne un es- 
cadron de șvaligerl cu 2 companii de mi
liția împărătescă (căpitan Novak) și garda 
națională din Aiud, valorosul și curagio- 
sul tribun Todoranu și-a pierdut viața, fiind 
împușcat de AiudanI. Desastrul s’a întâm
plat așa:

Publicându-se proclamația baronului 
comandant Puchner din Nr. 18 Oct. 1848 
și începând ași face Românii lănci, comu- 
nicațiunea cu Aiudul s’a sistat, și omenii 
a căror cămară cu bucate și grădină este 
piața, ne mai ducându-le Românii — ba 
chiar și Ungurii foști iobagi pănă în 1848 

victualii la oraș, ca să nu mdră de fome 
au început să iesă la sate, ca parte să 
cumpere, parte să recuire victualii și vite 
pentru tăiat. Comunele Mișcreac, Lorinț 
Tâmpăhaza, Sâncraiu, Ciumbrud, Păjida 
etc., situate pe malul stâng al Mureșului, 
erau di de di visitate de AiudanI și pră
date de aceștia. Făină, slănină, pui, ouă, 
rațe, gâsce, oi, viței, vaci și boi erau parte 
cumpărate, parte recuirate fără bani și 
chitanțe. Se prea înțelege, că acești mim- 
părători nu veniau unul câte unul, ca de 
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t6tă franclieța și hotărîrea părerea 
ndstră.

Liberi sunt conlocuitorii noș
tri sași de-a merge cu cine le vine 
mai bine la socotblă. Când însă ei 
stau la îndoială cum se ne privescă 
pe noi, ca inimici mai mult orî mai 
puțin periculoși, noi Românii con- 
strînși suntem cu necesitate a privi 
întrenșii hotărît contrari ai noștri, pe 
câtă vreme ei, cu putină esceptiune, 
nu numai, că stau în tabăra dușma
nilor limbei și a naționalității nos- 
tre, der se mai fac încă și complici 
și unelte la atentatele acestora asu
pra esistentei nbstre naționale!

Revisuirea, legei pactului.
încordările și neînțelegerile dintre 

Austria și Ungaria iau pe cji 06 merge 
proporțiunl tot mai îngrijitore. Se pare, 
că certa dintre ofioiosele celor două gu
verne, din Viena și Budapesta, este numai 
un preludiu al isbucnirii unui conflict acut 
între statele dualiste, conflict, care va da 
mult de luoru cabinetelor dela cârma mo- 
narchiei austro-ungare.

O soire de sensațiă publioă „Nene 
Freue Presse* dela 16 1. o. F6ia germană 
(pce, că erl Luni a trebuit să se des- 
bată în parlamentul austriac propunerea 
de urgență privităre la abdicarea conven
ției vamale cu Ungaria. Desbaterea aoâsta 
însă va fi scurtă, fiind-oă guvernul aus
triac are de gând să înainteze parlamen
tului un proiect de lege, despre modificarea 
articulului de lege XVI din 1867 privitor 
la acâstă conveuțiă. Modificarea se referă 
la §. XII, oare sună astfel :

„Acâstă convenția întră în vigdre în 
„cjiua publicării și pe timp de 10 ani; dâoă 
„nu se abdice, e reouDOsoută ca eBistenră pe 
„alțl 10 ani, și astfel tot din 10 în 10 ani 
„eeistă. Abcjioerea se păte întâmpla tot- 
„dâuna numai la finea anului al 9-lea“.

„N. Fr. Presseu susține, că paragraful 
acesta se va modifica astfel:

„Dâcă convenția nu se abdioe la finea 
anului al 9-lea, aoâsta nu însemnâză amâ
nare, oi însâmDă numai atât, eă decă până 
la finea anului al 10-lea nu se va încheia 
noua convențiă, atunci pactul de până atunci 
încdtă de a esistafl.

Soirea acâsta a fâiei vienese, oare stă 
aprdpe de oerourile cabinetului austriac și 
trece de bineinformată, pune pe gânduri 
cercurile din Budapesta. O schimbare a 
art. de lege XVI din 1867 în direoția 
aoâsta. ar însemna nici mai mult, nici mai 
puțin, decât o strașnică sguduire a rapor
turilor dintre Austria și Ungaria. Ea ar fi 
o totală sdrobire a garanțiilor pactului dua
list, garanții, cari si de altmintrelea sunt 
fârte mult sdrobite prin șovinismul into
lerant al Maghiarilor.

„Magyarorszâg" dela 16 Noemvre fiice, 

altădată, ci în grupuri de câte 20—30, și 
toți armați. DespoiațI și sărăciți, locuitorii 
din aceste ținuturi alergară la Blașiu, și 
arătând prădile ce le făceau cei din Aiud 
și descriindu-le cu colori mult mai vii de- 
cum erau, mă înduplecară, ca să merg pen
tru apărarea lor. Decă am fi fost noi — 
adecă de astădată numai eu și Todoranu 
— așa de sângeroși, așa de lacomi și ban
diți, cum le place adversarilor a ne feșteli, 
am fi putut în acel timp stînge lumina 
dilei la toți marii proprietari, arendatori 
și provisorl etc. de ai lor în Crăciunel, 
Bucerdea, Păjida, Ciumbrud, Ognișora, Cis- 
teiul-unguresc, Băgău, Sâncraiu, Ldrinț, 
Tâmpăhaza, Mișcreac și a tuturor celor 
dintre Târnave și Mureșiu; se le luăm tote 
bucatele, vitele etc. să le dăm celor dău
nați și sărăciți de AiudanI — dâr n’am 
făcut’o.

Stând eu la Sâncraiu, Todoranu la 
Ciumbrud trei dile, și informându-se Aiu- 
danii, că nu avem arme de foc și nu sun
tem disciplinați, — îmbătându-ne antepos- 
turile, ce le aveam pe malul Mureșului, 
într’o bună diminâță ajutați și acoperițl 
de-o ceță cum se pune tomna pe Mureșiu, 

că parlamentul ungar nu va consimți niol 
decât la o modifioare a legai pactului în 
sensul indicat de „N. Fr. Presse".

Avem să ne așteptăm dâră la mari 
surprinderi politice — căci nu de gâba mo- 
narchia austf'-ungară e numită imperiul 
aparițiunilor neverosimile.

Sinodul archidiecesan gr. cat.
Din Blașiu ni-se scrie cu data 

de 16 Noemvre următbrele :
Astăfil s’au întrunit membrii convocat! 

ai Sinodului. Sunt de față 29 protopopi 
din 32 protopopiate (lipsesce protopopul 
din U’6ra Beniamin Pop și Alexandru Do- 
brescu din Sas-Seboș, amândoi din causă 
da bâlă). Mai sunt apoi vre o 32 delegați 
preoți. Din Blasiu iau parte la Sinod: 5 
canonici, protonotarul consistorial Dr. A. 
Bunea, fiscul consistorial Dr. Hosszu; ( din 
partea gimnasiului profesorul I. German-, 
dela teologie Dr. Smigelszki; dela prepa
randia George Muntean. Tn fine ieromona- 
ehul Domșa.

Afil la 3 ore s’au presentat oredențio- 
nalele, s’a ales o comisiune verificătdre 
din : Canon. I. M. Moldovan, vicariul Batiu, 
protopopul Laslo din Clușiu, protop. loan 
Hățegan din Derja, G Bărbat, din Blașiu etc.

Mâne lă 7 ore va fi serviciu divin în 
catedrală; va pontifioa Exelența Se Metro- 
politul Mibalyi.

La 9 dre a. m. se va deschide Sino
dul. Ședințele Sinodului vor fi secrete, nead- 
mițându-se nimenea 'tară de cei invitați.

Tot din Blașiu am mai primit 
și Regulamentul, care este de a-se 
observa în ședințele plenare ale Si
nodului, conținând 24 de paragraf!, 
in care se prescriu modalitățile, ce 
sunt de observat în decursul desba- 
terilor. Am mai primit apoi și un 
program prescris la ținerea Sinodu
lui. Din programul acesta reiese, că 
Sinodul va dura 2 cjile (17 și 18Oc-
tombre).

36 milione deficit.
— Ispravă milenară. —

Anul milenar șl-a dat pe tote terenele 
vieții publioe fructele sale „binecuvântate". 
Pe terenul financiar el a fost mai „rodnic" 
după cum oetim în foile micilor și marilor 
șoviniștl de tâtă specia.

Aoeste foi publioă conspectul despre 
intrate și eșite, ce l’a dat ministeriul de 
finanoe asupra stării visteriei statului dela 1 
Iulie până la 1 Septemvre 1896.

Din acest oonspect se vede, că incas- 
sănle îu ouartalul al treilea au fost de 
130,739,567 fl. 45’/2 or., pe oând eșitels în 
același timp au fost de 138,111, 228 fi. 
07'cr. Eșitele așa-der au întrecut intra
tele din aceste trei luni cu 7,371,660 fl. 
62 cr. Dâoă la aoâsta vom adauge minus ul 
de 29,542,479 fl. 71 cr. din prima jumă- 

I

ne surprinseră și ne luară la fugă — care 
deși e rușinosă, der e sănetosă.

Acesta a fost lecțiunea, care m’a de
terminat a nu rămâne cu ai mei în sat la 
Ciumbrud, ci a mă urca pe platou, a-ml 
ține omenii concentrați în jurul meu pen
tru a nu se mai repeți scenele de mai ’na- 
inte, cari au fost cu atât mai rușinose, și 
mai funeste, pentru-că pe mine mă invi
tase d-na Pogâny la dejun în sat, și eu 
am fost atât de neespert și necunoscător 
de intrigele și apucăturile adversarilor, de 
am primit și m’am depărtat de lagărul 
omenilor mei, ca de 1 chim.

Pe când husarii ungurescl și Aiuda- 
nii trecură Mureșiul4) cu luntre și prin 
apă și se apropiau de lagărul meu, eu 
luam cafea cu vinars de prune și cu frip
tură de gâscă după ea la d-na Pogâny. Noro
cul meu, că pe când mâneam mai cu poftă, 
mă prinde loan Nemeș, căpitanul din Ro
șia, de gulerul surducului și restindu se la 
mine, ca un părinte la fiiul său pierdut, 
mă trage cjicend: „hai, că suntem încun- 

4) Mureșiul prin August pănă în Noemvre 
se pote trece pe multe locuri cu piciorul.

tate h acului, atunci reiese un dsfîoit de 
36,914,140 fl. 33 cr.

Resultatul acesta este ou 13 milidne 
mai nefavorabil, decât cel din anul treout. 
In cele dintâiu 9 luni ale anului 1895, nu 
s’a arătat deoât un deficit de 23’/2 mi- 
lidne.

Defioitnl de 36 miliâne are să-l mul- 
țămâscă țâra și contribuabilii în mare parte 
și multelor risipe, banchete și serbări fără 
niol un rost, ce s’au făout cu oeasia festi
vităților milenare.

Și ce e mai trist: ou tote încordă
rile mari ale marilor șachteil și hahami 
guvernamentali, — gloria sperată b’s due 
în vânt, admirațiunea lurnei străine nu s’a 
manifestat decât printr’un zimbet ironic și 
desprețuitor, âr locuitorii țării vor fi osân
dit! și pe viitor a trage jugul' dărilor 
enorme și a plătirilor crahului și defici
tului esposiției.

Aiol se reduce tămbălăul milenar de 
tristă aducere aminte.

„Joc câostBtSfi.
•— Pair Play. —

Sub acest titlul a apărut din condeiul 
contelui Ni o. Ssemere, candidat de deputat 
la ultimele alegeri, o broșură, oare merită 
și atențiunea nâstră, fiindcă desvălesce în 
colori destul de vii decadența ,vieței con
stituționale în Ungaria.

Contele Szemere atacă în primul rând 
guvernul și partidul liberal, căci a acestuia 
e puterea și acesta ar trebui să preroergă 
cu bun esemplu. „Premerge... dâr cu esem- 
plu reu." „Guvernul n’are să fiă partidă, ei 
forță publică care împarte dreptate si nu 
e mama protectore a oorteșilor".

Cităm din acostă broșură interesantă 
nrmătdrele pasagii:

Mai caracteristic pentru fiă care po
por e modul cum se conduce vieța poli
tică. Este totodată și o oestiune cardinală, 
căci unde nu e basa solidă oa de granit, 
aoolo edificiul e șubred.

Nu vorbim desnre morală, căci aoâsta 
este la noi în afacerile publioe un art’col 
nemodern, dâr utilitarismul rece, pretinde 
că articolii oferiți de bărbații de stat să 
fiă reali, precum îl afișâză. Cuvintele unui 
politician trebue să fiă în armonia cu ade
vărul.

Politioianii netrebnici pot otrăvi o 
întrâgă epocă și generații, ba ohiar și ge- 
nerațiuDi au se supârte consecuențele triste 
ale păcatelor aoelora. Istoria Polonilor ve- 
oinl prestâză esemplu fin aceluia, care vo- 
esoe se vacjă.

Trăsătura fundamentală a sistemului 
nostru de stat e: minciuna. N’ar fi cu mult 
mai simplu, dâcă înaltul guvern, în iubi
rea sa părintâsoă, ne-ar denumi deputății. 
Ișl pdte alege bărbați tot atât de celebrii 
oa și aoum, numai că ar costa mai puțin 
și n’ar fi împreunat ou atâte înouroăturl.

jurați de Unguri". Apoi norocul, că cei-ce 
jucară intriga, nu o sciură juca deplin. 
Ei adecă nu sciură a-ml deslega și ascunde 
calul, pe care am călărit, și pe care aflân- 
du-1 unde l’am lăsat, asvârlindu-mă pe el și 
dându-i pinteni, am ajuns la lagăr de-odată 
cu șvaligerii. Ne mai având timp a dice 
cel puțin: „stați, columne formați", eu am 
fost ultimul în care nefericiții șvaligerl des- 
cărcară carabinele lor.

Norocul meu și a lor noștri, că bieții 
șvaligerl erau așa de beuțl, încât nu con
duceau ei caii, ci caii îl conduceau pe ei. 
De nu ar fi fost așa, dintr’o miie omeni 
n’ar fi scăpat nici două sute neplezurițl, 
necioc-ârtițl. Eu în depărtare de ei ca de 
20 pași, am scăpat cu pităria găurită și 
tâca săbiei tăiată în două de câte o ghiu
lea, âr omenii scăpară tâfărl în viile și ră- 
zdrele din apropiere.

Se vede, că Aiudanii, ța să înduplece 
pe șvaligerl se vină să spargă lagărul nos
tru, i-au îmbătat, și numai cu prostia 
acâsta a lor am avut noroc, de am scăpat. 
Unde dai, și unde crâpă.

(Va urma.) 

Cred, că nu e cestiune de litigiu, cine e 
mai puternic: guvernul sâu partidele, căci 
guvernul cu mijldoele sale îșl pole asigura 
și ast.ăcll majoritatea după plao.

Cu cât sunt organele guvernului mai 
nerușinate și mai violente, cu atât mai 
s'gur e resultatul. Am văcjut alegeri die- 
tale și in Italia. Italianul nu-șl vinde con
vingerea și sufletul. Am viețuit acolo pe 
vremea lu’ Depretis, care sâmănă mult cu 
Tisza Kâlmân-ul nostru. O personalitate pe 
deplin onorifică și ou — puțină avere pri
vată. Părerile și le schimba isteț, după 
cum pretindeau împrejurările. Despre mij- 
locele lui rar se putea vorbi îu sens bun.

Ișl scia desarma dușmanii : pe unii 
ou vorba, pe alții cu — pânea, și cu tote 
că a ședut în fruntea guvernului, totuși a 
avut mai mult! adversari, decât pretini buni 
In priviuța caraoterului a stat cu mult mai 
sus decât Crispi. Era mai neted și oeva 
unergio, dâr i-a lipsit sufletul de fer, am
bițiunea înaltă și voința sălbatec de pa
sionată a lui Crispi.

Am văcjut alegeri în Madrid. Spa
niolul e popor sangumic, dâr stimâză drep
turile constituționale ale altuia. Despre ba- 
jonetă și forță n’am auclit nici în poveste. 
La noi în Ungaria, trebue să reounosoem, 
că progresul nostru gigantic a culminat în 
decadența totală a vieții politice, deși n’am 
treout dela 67 încooe prin nici un cutre
mur politio mai mare, n’am avut nici res- 
bel, nici revoluții și nici sooialiștii nu ne 
string, ca pe veoinii noștri.

La 67 alegeau pe nresidenții electo
rali încă dintre cei mai onorifici, impar
țiali, independenți și eu vaflă. Niol nu li-au 
treout âmenilor pe atunci prin minte, că 
presidenții eleotoralî și-ar putea călca ju
rământul. Astăcji sunt căutați așa numiții 
„presidențl cu dinți." Avem astăcjl „presi
dent! de profesiunâ" și „presidenți — cam
pioni veterani".

In fine să adresâză contele oătră pa- 
trioții independenți și îl provdcă la con
lucrare pentru mântuirea situațiunei. „Nu 
vă temeți — c|ice — dâcă și suntem pu
țini la număr. Adevărul etern triumfâză. 
Mai mult face un bărbat, deoât o sută de 
sclavi. Curagioșii drepți, cutremură lumea 
vielână".

La Aginoourt s’au dus la Enrio Plan- 
tagenat generalii lui și au dis vătjând 
mulțimea armatei francese:

— Suntem puțini, Sire!
— Suntem destui pentru gloriă, res

ponse regele Enric.
Și Anglia a învins.

SOIRILE ȘILEI.
— 5 (17) Noemvre.

Disolvaiea parlamentului austriac. 
Parlamentul din Viena, după cum se asi
gură, va fi disolvat pe la mijlocul lui Fe
bruarie 1897. E probabil, că alegerile se 
vor face îndată după disolvare, așa oă 
noul parlament se va întruni pe la sfîrși- 
tul lui Martie 1897. E de sine înțeles, că 
pănă atunci nici în Viena, niol în Buda
pesta nu se vor supune la desbatere legile 
pactului.

— o—
Nouă alegere în Brașov. Cetim în 

„Kolozsvâr", că în Brașov se va face nouă 
alegere de deputat. Advocatul Dr. Carol 
Schnell, ales ca deputat, va oonoura pentru 
oouparea unui post vaoant de notar publio 
în Brașov, și întâmplându-se oa Schnell să 
primâscă acest post, Sașii moderați și Ma
ghiarii vor alege oa deputat pe un comer
ciant maghiar de frunte, oare și în oercu- 
rile Sașilor se bucură de simpatii.

Comassare. Mâne, în 6 (18) Noem
vre, comisia de comasațiă va arăta la fața 
locului proprietarilor locurile cele nouă, 
împărțite lor prin comasațiune. Și anume 
îu tablele de cătră drumul UzoduIuî pănă 
la Timiș. Se avisâză proprietarii interesați.

— o—
Calendar confiscat. Poliția din Buda

pesta a confiscat (filele treoute calendarul 
unguresc „Nepszava" pe motiv, că aoesta 
ar conține o poesiă socialistă de Geza Szi- 
lâgyi întitulată: „Misa dela mecjiil nopții".
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S’au oonfisoat mai mult oa 7000 de esem- 
plare.

— o -
îmbrăcămintea armatei. Ou întrebarea 

ecâsta cercurile competente militare deja 
demult se ocupă, fără oa s§ fi ajuns la 
vr’un resulted positiv pănă ac|I. Faptul, că 
însăși comanda supremă militară nu mult 
îșl băte capul cu lucrul acesta, se pote ve
dea și diu aoea, că conducătorul fabrioei 
de postav din Berlin, care liferâză postav 
pentru armata austro-ungara a făcut în
trebare la ministeriul de râsboiu, că se va 
face în ourând vr o schimbare, în ce pri- 
vesoe colârea și cantitatea postavului ce-1 
liferâză pentru armată? Dela ministeriu a 
oăpătat răspuns, oă de-o camdată nu se 
vor faoe schimbări esențiale. Cu oâte-va 
luni mai înainte s’a fost ținut ședință sub 
presidenția erchiduoeiui Friderio, care avea 
de soop a hotărî planul despre noua uni
formă a armatei și apoi al presenta monar- 
chului. După planul hotărît în aoea ședință 
uniforma infanteriei va fi de colâre albastră 
desohisă. Rocul de mare ținută și blusa 
soldaților vor fi cassate, âr în locul lor se va 
întroduoe o blusă ou guler ca rocul. Colârea 
gegimentelor însă va rămânea șimai departe. 
Pantalonii vor fi asemenea celor ai sol
daților din Bosnia și He’țegovina. Pentru 
infanteria uniforma de oolore oenușiă e cea 
mai potrivită, acâsta o recunosoe întrâgă 
Europa. La oavaleriă voesoe să schimbe 
pantalonii roși cu alții de oo’dre suri.

—o—
Atentat anarchist. Din Atena se te- 

legrafiază, oă un anarohist a uois pe stradă 
doi individ! din olasea mai înaltă a so
cietății. Prins fiind el a declarat, oă este 
aderent al lui Casserio și oă numai din pa
siune a oomis dublul omor.

— o—
Călindarn! Plugarului pe anul 1897 

este oel mai mare și cel mai eft.in între 
călindarele românescl apărute pănă acum. 
Conține 11 căle de tipar. Numai partea li
terară și eoonomioă oonține vre-o 80 pa- 
gine format mare și tipar compres garmond. 
In text se află și câte-va ilustrațiunl fru- 
mose. Un esemplar costă numai 25 cr. De 
vendare la Tipografia „A. Mureșianu* 
în Brașov.

Procesul StehadicaniBor.
(Raport special al „Gaz. Trans.11)

Caransebeș 12 Nov. 1896.

Apărarea advocatului Brediceanu. 
(Continuare1.

Sosind solgăbirăul D’Elviaux, „popo
rul esoperâză prin siluire, oa locotenentul 
de gendarml Rânyai și solgăbirăul D’El
viaux să lase liberi pe cei chiemațl spre as
cultare11.

Aoum nu se mai glnmesce: opriți, de
ținuți! Cum, dela 6 ore diminâța pănă la 4 
ore după amâdl a sta păzit de gendarml 
cu fața la zid — asta nu e dețiuere? Ba 
da, dâr arătarea a fost falsă, deținerea ne- 
îega'ă — toți voeso să se apere de ea. 
Nime nu voesce să soie cine a datgendar- 
milor lista conscușilor. Nime !

Și cum pdte dice d-I procuror, că oei 
opriți, ou sila au fost eliberați, fără oa să 
ne spună, în oe a oonstat sila. P6te în 
„70s cu căciulele*, oomandat de solgăbireu, 
și împlinit de popor; său în strigări de 
„s<? trăăscă*; seu în sărutul mânilor d-lor 
D’Elviaux și Bânyai ?

Frumos tablou! Pare că nu-ți vine să 
oredl, oă trăim în ultimii ani ai seoolului 
al XIX și în țâră constituțională.

Nici pănă aici nu vedem forță — nu 
audim amenințări cu arma — și păuă oând 
Bânyai susține, că „nu de frioă a slobodit 
âmenii înohișl*, solgăbirăul mai frioos <jice, 
oă numai forței (eroszak) a cedat. — Și 
putere, sîlă, forță nu-i ca’n palmă.

La acest loo aflu de bine a răspunde 
la ’ntrebarea de atâtea ori sulevată în de- 
oursul acestui proces, oă de oe s’au adunat 
omenii, tumultul din oare oausă și ou oe 
scop s’a format, și oine l’a format — cine? 
Geudarmii! dmenii n’au avut de lucru la 
comună, ofioianții n’au avut funoțiune de- 
fiptă pe acea d1 > dâcă nu strîngeau gen- 
darmii âmenii, oum niol nu trebuia să o 
facă, uimeue nu venia la comună. Gen- 
darmii aflând liuisoe completă în comună, 
ascultând oele întâmplate fără tumult, fără 
revoltă, puteau să-și facă raportul lor, fără 

-oa să oprâsoâ pe cineva. Muenle, ruaeniiie 
oasnioilor opriți, alarmați de atâția gen

darml, domni venițl în mod neobiolnuit în 
comună, din vorbă ’n vorbă, din sfat în 
sfat, după oe trecuse și prândul și oei opriți 
nu se mai întorc la ale sale, s’au adunat 
mulțl, mulțl înaintea oasei notariale. Cu oe 
scop? de grija, de interesarea peutru ai 
săi, dâr cu oe scop nici oei adunați înșiși 
nu soiau, precum nu soiau preste tot, că 
se vor întâlni loviți de aceeași sârte în 
aoeeașl di. Dâr îi îndrâptă la snop Banyai 
locotenentul, care întrebă mulțimea adu
nată: ce doresce? Oe putem noi spune — 
i-se răspunde — oând căpeteniile n6stre oe 

I sunt închise, oprite — răspunde poporul.
La aoâsta locotenentul și pretorul spun 
poporului: „apoi alegeți doi-trei inși și spu
neți ce doriți*. Poporul alege trai inși între 
oarl și pe lacob și Petru Șandru Nr. 277.

Aceștia sunt dațl poporului ca să se 
sfătuâscă asupra oererii, oare să o espună 
autorității. Toți strigă „să se elibereze și 
oeialalțl*. Se întâmplă și aoâsta, se strîgă 
„să trădsoă*, să sărută mâna stăpânirii (a 
locotenentului și a solgăbirăulni). Ș’ ăst- 
mod omenii, muerl, bărbații, copiii, cari 
s’au adunat la comună să vadă de sortea 
casnioilor, a bărbaților, a părinților, a co
piilor, a rudeniilor lor îșl formâză diu un 
interes comun un scop comun, de a oere 
eliberarea oelor nevinovațl. Etă soopul adu- 
naților. Aoest soop nu a fost soiut înainte, 
mol nu s’a gândit oine-va, oă va fi lipsii 
de acest soop și nici nu e scopul unui tu
mult cu gând criminal de forță violentă.

A treout și acest senin inoident; frun
tașii poporului se duc aoasă. Intre cei ră
mași unii voinici 4i° s6 oâră să „dee afară, 
din slujbă pe primarul și să facă alegere 
nouă“, oăcl rușinea, oe & căcjut pe cei ce 
au fost opriți, o atribuiau primarului. Că 
unii din oei rămași aoolo au oerut desti
tuirea primarului, aoâsta e fapt. Ce crimă 
e în acâsta? Nimio! Asta o văd și pușcă- 
torn ; de aceea cei șăse gendarml și scriito
rul Scheidel și solgăbirăul, toți cu musca pe 
căciulă și ou responsabilitatea implicată, 
adaug:

b) că poporul a strigat „e.dă primarul 
să 1 omorîm; să-1 tragem în par“.

b) Că poporul cel dela spate a fost 
înarmat ou oose, sape, bâte, pari eto.

c) Că au strigat „haid’ ou parul".
d) Că a deschis pârta de trei ori în 

contra opreliște! lui Banyai, oare a publi
cat, „oă oel care mai deschide odată porta, 
e al morții*.

Cei șâse gendarml și doi amploiațl 
rămași și după vărsarea sângelui liberi și 
în funoție, nu putură să afle niol un un’o 
martor, fie Român, fie neromân, fie din 
Mehadioa, fie de ori și unde, flic, nu pu
tură afla niol un martor, oare să fasioneze 
cele afirmate de ei, niol un unio martor, și 
totuși acești interesați să spună adevărul ? 
pe oând aousații imediat după omorîrea 
fraților lor, arestați, puși în lanțuri, închiși, 
fără libertate putură să afle peste trei-flecl 
de martori din sate diferite, chiar și cocișii 
amploiaților Banyai și Delvo și Români și 
neromâni, oarl toți îotr’un glas adevereso, 
că nu e adevărat nimio din oele oe domnii 
oficianțl publici au născotit pentru scăpa
rea lor. Anume toți martorii unisono au 
adeverit:

1) oă poporul a oerut numai, că pe 
primar să-l scotă din slujbă, să se facă 
alegere nouă; nime nu a aufiit cuvintele 
„s^-Z omorîm, să-l tragem în paru, și toți au 
jurat, oă aceste strigări nu au fost acolo, 
și dâcă ar fi fost, ar fi trebuit să le audă.

2) că toți au fost cu mânile gole, la 
nime nu a fost sapă, oâsă, bâtă, par, și 
dâcă ar fi fost, ar fi trebuit să le vadă.

3) oă nime nu a strigat: „haid’ ou 
parul*, că nici n’a fost par,

4) oă porta a fost și la acea întâm
plare stricată, preoum e stricată și acum, 
oăol lipsindu-i călcâiul cel de jos, sare ușor 
din țîțînă. încât la cea mai m’oă atingere 
se deschide.

Tote acestea le-au constatat oei mai 
neînteresațl martori, cari au venit din alte 
oomune la notariat după pașapârte de vite, 
cari au adus oa cooișl pe gendarml și pe 
Delvo și cari au avut de lucru la repara
rea casei oomunale, deci au fost presențl 
ca neînteresațl nici ou cei adunați, niol ou 
pușcătorii și ofioianții.

Dâr să admitem, oă așa s’a întâmplat 
preoum le-a spus domniile lor,și niol atunol 
nu e oonsumată crima cu care sunt agra
vați, crimă normată în §§. 163 și 165 ai 
codicelui criminal, căci ouvintele: „dă-1 
afară pe primar să-i omorîm, să-1 tragem 
pe par* nu sunt amenințare în oontra sol- 
găbirăului, nu se cuprind în aoeste cuminte, 
că pe solgăbirău îl vor omorî dâcă nu dă 
afară pe primar, âr legea cere, oa amenin
țarea să fiă îndreptată în contra oficiantu
lui, dela care se oere împlinirea de silă a 
unei funcțiuni oficiose.

Și apoi ce funcțiune oficiosă ar fi să 

dee solgăbirăul mână de ajutor omenilor 
ca să omore pe primari. Asta ar fi com
plicitate la ucidere, âr nu împlinirea unei 
funoțiunl ofioiâse.

(Va urma.)

Tot în cestiunea adunării din Bran 
a Associațiunei.
Zernescî, 14 Noemvre 1896.

Știm. D le Redaotor ! La reflexiunile 
D-lui „Dixi* din Nr. 239, Vă rog a mai 
publioa din parte-mi înoă următârele:

Referitor la conclusul pentru taxa de 
1—10 or., oomitetul oentral a îndrumat 
Despărțământul, oa să observe presorierile 
regulamentului, din oeea ce am dedus, oă 
membrii ai Despărțământului pot fi numai 
aoeia, cari plăteso oel puțin 1 fl. pe an, 
âr Despărțământul nu pdte proclama din 
oficiu de membrii și pe toți aoeia, oarl ar 
oonțribui mai puțin. Ou tote aoestea Des- 
părț. n’a respins, oi a primit și primesoe 
ou plăoere oferte ori cât de miol, și ou re
gret trebue să spun, oă niol eu, nici mem
brii oomitetului n’am putâ împlini dorința 
D-lui „Dixi* de a oolinda pe la oasele 
Român lor pentru obolul cultural.

D-l „Dixi“ aduce oa escmplu, că 
„preoților la bobotâză și alte dile, dască
lilor la Crăciun, advooați’or și tuturor sluj
bașilor nu le e niol milă, niol rușine a 
călca pragul nației* și a cere oe e al lor. 
Ore n’ar fi bine, dâcă am ruga pe preoții 
și dasoălii noștri, oarl și așa iau de 2 — 3 
ori pe an dea-rândul oasele Românilor, 
apoi pe advooațl și alțl slujbași, dintre 
cari mulțl sunt membrii ai „ Assooiațiunii*, 
sâu ai Despărțământelor, sâu chiar ai agen
turilor, — ca ei la atari ooasiunl să înoas- 
seze câte un filer și pentru soopurile oul- 
turale a-le Assooiațiunei ? Eu cred, oă dâcă 
și nu oea mai nemerită, dâr tot ar fi po
trivită ooasiune de-a vorbi nației despre 
năoasurile și lipsele ei și a oere dela mem
brii ei mână de ajutor.

Cele oe le mai scrie D-l „Dixi* des
pre ZârnescI, biserică și sodlăși străini nu stau 
în niol un nex ou afacerile Despățământu- 
lui. N’am lăudat pe Zârnesoenii mei, oăol nu 
aștâptă și niol nu se oade a-i lăuda, dâcă 
îșl fao numai datoria.

Despre starea biserioei și soolei ored, 
oă vor răspunde cei oompetențl, dâr și pănă 
atunol, eu neg, oă în Zârnesci biserica și 
soola ar fi „năpustite", și dâoă înțeleg in- 
tentiunea D-lui „Dixi*, apoi pot susține, oă 
acelea nu sunt dâr în ZârnescI mai rău 
„năpustite*, oa în Bran; acâsta ou atât mai 
puțiue, căol în Zernescî se mai află și alțl 
bărbați, cari se interesâză d’ale biserioei și 
săbiei.

D-l „Dixi* mai aruncă în fața Zârneș- 
oenilor și pe străinii cei mulțl, caH se află 
în aoea comună. Ei bine, D-le „Dixi*, în 
Bran nu sunt și n’au fost străini încă ou 
mult mai înainte oa în Zârnesol? Apoi nu 
vedem noi oomune, orașe, în Ardeal, Un
garia, și chiar în România, cari acjl bajbăe 
de străini, de cari ou ani și <jecl de ani 
înainte nici pomenire nu era?

Că în ZerneșoI se află mai mulțl stră
ini, oa în alte comune, acâsta p6te fi ade
vărat, dâr și aceea este adevărat, oă pe oei 
dintâiă străini i-au adus aici comersanții 
româul din Brașov, oând au înființat fa
brica de hârtie, mai mulțl au venit apoi 
cu fabrica de celulosă și în fine cu dru
mul de fer. Să ml arate însă D-l „Dixi*, 
în cari locuri cu atari fabriol, nu sunt 
BtrăinI? Apoi tocmai „dro.a de străini de 
tot felul* venițl cu acestea stabilimente 
dintre oarl niol unul nu se află în mâni 
românesol, a adus după sine și înființarea 
unei scole unguresol de stat în Zârnesol.

Dâr spune-mi D-l „Dixi*, oe neoesi- 
tate a fost de înființarea unei scole ungu- 
rescl de stat, și încă „milenare*, în Bran, 
unde nu e „droie de străin ?“, și ce neoe- 
sitate este, oa acea scolă să fiă cercetată 
și de fii de român ? pe oând în ZârnescI 
înoă n’a călcat pragul soâlei unguresol nici 
un fiu de Român păaă a<jl, deși scâla esistă 
de mai mulțl ani.

Oă se află tineri din Zârnesol la gim- 
nasii și preparandii unguresol, acesta va fi 
trâba părinților, oarl vor fi sciind, că spre

oe scop și ce cresoere să le dea fiilor lor. 
De-altmintrelea eu ounoso brăneni, ai că
ror fii n’au fost nici un au în soole româ
nescl, oi numai la soâle și institute străine, 
și totuși au rămas buni Români.

In tonul, în oare scrie d-I „Dixi* 
de astă-dată, am mai putâ lungi vor
ba în cestiunea acâsta culturală, dâr 
după-oe d-l „Dixi* și rugat, n’a aflat de 
bine a-șl arăta adevăratul nume, încheid, 
cu adaosul, oă pe lângă oontrclul, ce 
voesoe a-1 eseroita d-sa, ar face mai mari 
servicii oausei, deoă totuși ar lua singur 
conduoerea orl-eărui Despărțământ, căci nu
mai așa ar avâ bună ooasiune „să dea 
suflet mortăciunilor*, âr eu cu plăcere 
m’a-șl pune la disoosița d-sale, deoă ar 
mai avâ lipsă și de mine.

Nicolau Garoin, 
direct, despărț.

ULTIME SOIRI-
Cjaiova, 16 Noemvre. Duminecă 

s’a ținut la Craiova o mare întru
nire a conservatorilor în cestiunea 
Metropolitului-Primat. Au luat cu
vântul d-nii Lascar Catargiu, D. G. 
Panu, Ionel Grădișteanu, Disescu, 
Tache Ionescu, N. Filipescu, toți 
vorbind aspru contra guvernului și 
condamnându-i fără cruțare atitu
dinea în cestiunea Metropolitului- 
Primat.

Viena, 16 Noemvre. In ședința 
de după amiacjl a parlamentului s’a 
pus la ordinea 4^®’ interpelația- 
propunere a lui Lueger, care provâca 
guvernul, se ab4ică numai decât 
convenția vamală și comercială cu 
Ungaria. Pattay a motivat urgența 
interpelării, apoi ministrul de co- 
merciu br. Glanz a luat cuvântul și 
a 4ia, ca guvernul austriac este hotărît 
și îi stă în putere, ca la t6lă întâmpla
rea se apere interesele Austriei.

Roma, 16 Noemvre. „Agenția 
Ștefani* anunță, că guvernul a pri
mit scire oficiosă despre încheierea 
păcii cu Menelik la 26 Octomvre. 
Scirea a trimis’o colonelul Nerz- 
zini.

Roma, 16 Noemvre. Scirea în
cheierii păcii cu Menelik a produs 
pretutindeni mare bucurie atât în 
capitală, cât și în provincie.

Viena, 16 Noemvre. Faimosul 
spărgător de casse Papacosta, care 
era deținut în arestul tribunalului 
de aici, a fost surprins în momen
tul când voia se evadeze. S’a des
coperit o corespondență între el și 
soți, în care se făcea planul eva
dării.

Viena, 16 Noemvre. După infor
mațiile lui „N. W. Tagblatt*, minis
trul-președinte Banffy a avut o în
tâlnire cu Badeni, căruia i-a decla
rat, că stă departe de atacurile din 
„Nemzet* contra cabinetului vienez. 
A mai promis ministrul Banffy, ca 
pe viitor va griji se nu se mai în
tâmple astfel de neplăceri.

Belgrad, 16 Noemvre. Esundă- 
rile continuă încă în tâtă țera. Pa
gubele sunt enorm de mari. Sate în
tregi, situate pe lângă rîurl, sunt 
copleșite de teribilul element. S’a 
constituit un comitet de ajutorare 
a nenorociților, sub presidenția me- 
tropolitului Mihail.

Cetinje, 16 Noemvre. Pagubele 
materiale causate de esundărl se 
urcă la cifra de 2,000,000 florini.

Literatură.
Din „Biblioteca de popularisare* edată 

de institutul de editură Balian și Ignat Sa- 
mitcn din Craiova a apărut nr. 28: „Sim
plu*, conținând sub aoest titlu o ooleoțiune 
de novelete de-ale regretatului Traian De- 
metrescu, cu portretul autorului și o pre
față de G. D. Penoeoiu. Fiă-oare număr 
din aeâstă publicațiune oostă numai 30 bani.

Proprietar: Or. Aurei
Redactor responsabil; Sregarau âflaîa»».
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SîwsuS Sa bursa dân Vîena.
Din 16 Noemvre 1896.

Reuta ung. de aur 4% .... 122.15
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.25
It»pr. oil.il. fer. ung. în aur 4*/I% . 122.—
iuipr. căii. fer. ung. în argint 4t/î% 100.80
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.65 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25 
iinprum. ung. ou premii .... —.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.— 
Renta de hârtie austr.................. 101 35
Renta de argint austr...................101.30
Renta de aur austr....................... 122.50
LosurI din 1860 ........................ 144.25
Aoții de ale Băncei austro-ungarii. 936.— 
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 401.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 363.— 
Napoleondorl.............................  9.53*/2

Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista............................119.95
Paris viata................................. 47.50
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.10
Note italiene. ....... 44 70

Anmciuri
(mserțiuni și reclame)

Sun tu a se adresa subscrisei 
administra'&mne. In cașul pu
blicării unui anunciu mai masSf 
de odată se face scădăment, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de mufite-ori.

Admioîstr. .Gazeta Trans. “

-= AvisI —
Se caută o femee menageră în casă ca îngrijitor© la patru 

copii. — Etatea copiilor dela 8 ani în sua. — Respectiva va avea ca 
ajutor douS servitâre și o remunerația favorabilă.

Preferabilă ar fi o româna, care să cunoscă și limba nemțescă. — 
Etatea să fiă de 38—40 ani.

A se adresa Ia Domnul Vasâlie 1¥. Bfidta comerciant în Brașov 
pană la 10 Decemvre a. c. 1105.3-3.

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren Tren 
de

8.05
2.15
4.16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57
109
1.16

11.40
11.55

„ANKE
Societate d.e asig’m.xare și rente.

Direcția:
Wien, 1., Hoher (Sarkt II. Budapest,VI.,Deăkplatz6.

Representunța generală pentru Ungaria:

nAnker-Hof((.

hi casele proprii ale societății. 
Averea societății; 110 miliâne corâne. 
Starea asiguranților: 460 milione corâne. 
Plătit pănă acuma: 192 miliâne corâne.

Polițe incontestabile. Condiții culante- Pentru cei obligați 
milițiă asigurare de resbel fără plată. Participanților câști-

„finker-udvar1*.

i

Ș

1097,6—6

la
guri mari. Asigurări de copil favorabile.

Cu prospecte și informații servesc representanții pentru 
Brașov și giur.

S. HAAS & HI,
șirul Florilor Nr. 14.

MxzaMoma i—r

v i sl
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se petti face și reîno 

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

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

ămurit și să arate și posta ultimă. Admînistraț. „Gaz. Trans. “

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 2 Oct-

Ghiriș— Tur

Tron
mixt, peraân. aooel-

Tren 
de 

persân.

Tren
mixt

Tren 
accel.

5.10
8.00

■

8 05
5.45
9.02

II 33
1.48
2.06
3.03
3.45
406
4.53
5.32

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P.-Ladăny.
Oradea-mare

sos.
A

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40'
9.09

10.40
11.2a ‘
11.49
11.59
12.29
12.55
130
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4.45
5 27
6 12
7.50
837
9.07
9.40

10.25
11 —
12.26

1 11
s 30

6.24
6 59
2.17
2.52
4 45
5.39
6.08
6 19
6.57
7.30

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09

9.42
9.44
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26'
12.58

1.15
1.34
2.09
2.19
3 01
3.31
9.30!

Mezo-Telegd 
Rev . . .
Bratoa . . 
Ciuoia . .
B.-Huiedin 
Ghârbă.u .

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Ci&oiunel 
Blașiu . 
Mioăsasa

sus

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apa ța . .
FeldioraI

Y
sos. 1
pi. / Bra?ov •
Ț Timiș . 
y Predeal 

sos. Bucuresal

/pl-
'SOB,

A

J Pl-
|BO8.

A

I pl-
Isos.
A

pl.
808.

jpl.
(SOS.
A 
I

pl.

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05
9.39
9.12
5 35

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

155
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

Cucerdea — Oș®M-8aeiu — S&egh.-săsesc

Oșorhei

Regh.-săs,

Tren 
mixt

Tron 
de 

persân.

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân

2.30 8.10 3.11 10.59 * pl.
319 8.51 3.52 11.40
4.12 9.37 4.37 12.26
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. )

pl-15.40 10.42 5.36
7.14 12.16 7.14 sos.

Cucerdea
Ludoș .
Cipău .

sos. &

/pl- 
isos.

. pl.

Trenu 
de 

persân.•

L4t
7.02
6.28
5.34

Tren 
accel.

------- 1
7.20
1.50'

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

Tren 
de 

persân.

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persân.

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

5.20
4.14
3.32

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

~9D8
8.28
8.01
3.15

7 33
7.53

11—
11.20

5—
5-20

10.21
10.41

î Ghiriș
* Turda

person.

5.05
4.45

10.30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

tren 
de 

persân.

©opșa-Btt ică — Sibiiu — Avrig- — BTag&ras
tren 
de 

persân.

Tren 
mixt

tren
de 

persân. mixt
tren tren 

mixt
Tren 
mixt

tren 
de 

persân.

tren 
de 

person.

2.20
3.57
4.19

4.45
6.35
7.01 |
4.34
6.16
8.42

l
7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

pl.

■OS. 1
Pl. /

I 80S. 
Jl

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiin .

8OS.

/ P>- 
l 80S.

pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
127 

12.57
■xJ
M 
fll.

<Lu. Q ... Q 
a >

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

[I

tren 
mixt

tren 
mixt

tren
mixt

tren 
mixt

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu a 
mixtu B

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

w

9

Simeria...........................
Cerua.............................
Hnnedora......................

A
I 10.25

10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.341
8.14
7.45

fiSrasov— Kârnesti [* p
trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenii 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 8
mixtu B

8.35
10.28

4.55 î Brașov ...........................
Zernești...........................

0 7.44
6.20

1.29
12.05

.....
„6.36 1

ZZk
xVII sa r e ș - BL «a d <» — 418 H m ft r i ț a

4—
5 03

? 9.10
|10.28
£12 41
»' 1.54
| 3.02

3.41
?• 4 55

4.2(
5.3E

A oI_C3 2

& §

)
1

AY

Mureș-Ludoș ....
Zau............................. I

6.46
5.49

7.21
6.24

2. <-23
- PDE.3 g p, n>. —

9.4o
8.46
7.43
6.52ț
6 55l

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

Țagu-Budatelio . . .
St. Mihaiu de câmpie . 
Lechiuța........................
Ș.-Măghiăruș .... 
Bistrița...........................

A <s 
a h,

2 ‘S
O 3

4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

Arad

Trenu 
de 

persân.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

Trenă 
de 

persân.

8B1
7.38
6.55
5.50
5.04
3.30

Trenu
mixtu

12.42
9.59

11.01
9.54 

"9 35
8:05

trenu 
mixtu

6.20 11.25 5.- Arad ........................... •At 10.43 3.44
7.08 12.15 6.14 Vinga........................ 9.42 3.01
8.01 1.10 7.39 h Timișora...................... 8.20 2—

12.47 8.47 12 27 5 10 Seghedin........................... 6 05 2.30 10 05

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Slghișora—Odorheiu-sfecuesc.

5.30
5,42
6.06

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu
„ Selemberk „
„ Cisnădie pili 6.36

trenu 
mixtu

7.10
6 57

9.20
9B7
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

trenu 
mixtu

tronu 
mixiu

Sighișora . 
Hașfaleu . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

trenu
mixtti

5.32
4.54
3—

Notă: Orele însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în dr^pta de jos în sus. — Numerii încuudrațl ou linii mai negre 
însemnezi drele da nâpte.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


