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Inserate mai prime soft în Vlena 
fi. Hosse. Haasenstein & Vogler (Otto 
Haas), H. Schatek, Alois Hern del, M. 
Dukes, A. Oppelik, J. Danneberg ; în 
Budapesta: A. 7. Ooldberger, Eck- 
itein Bernal: în Frankfurt: O. L. 
Daubs ; In Hamburg: A. Bterner.

Proțuliî insorțiuniloru: o acria 
zarruond pe o co lână 6 or. și 
50 or. timbra pen.ru o publi
care. PublicĂri mai dese după 

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

seria 1© cr. v. a. său 80 bani.

wGazeta“ ese în flă-carefo 
Abonamente pentru Ansiio-Ungaria. 
Pe un ană 12 fi., pe șise luni 

6 11., pe trei luni 3 II.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe ană.

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii ană 40 franci, pe nise 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

S« prenumără la tdte oficiale 
poștale din intru și din afară 

,.,și la dd. ooleotorl.

Abonamentnln jentrn Btasovn: 
a administrațiunn, piața mare, 
Tfirgulă Inului Nr. 80 etaglulu 
I.: pe unu ană 10 11., pe șăse 
lnnl 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu in casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 11., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplară 5 cr. v. a. 
său 15 bani. At&tă abonamen
tele câtă și inserțiunile suntă 

a su plăti înainte.

Nr. 76. Brașovt, Joi, 8 (20) Aprilie 1893.

Nou abonamente
la,

Cu 1 Aprilie 1893 st. v. 
h’» «leselilsu nou a b o n a menții, 
la eare invitămu pe toți amleil ți 
sprijinitorii fotei nostre.

Prețuiu abonamentaaleaia
Pentru Austro-Ungaria:

pe T3.3a.VI SbZXVL.....................................12 fl.
pe șese Its-zzi.................................. 6 fl..
pe trei 1vlzj.i................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe vizîlts. azvix 
pe șese Ivlxli 
pe trei lvnxii

40 franci
20
IO

7?

77

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu................................................ 2 fl.
pe șese luni............................................1 fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu...................................... 8 franci
pe șese luni..................................4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 7 Aprilie v.
Este curioscutu cetitorilor^ noș

tri casulâ de violență sâverșitu la 
„alegerea11 de viceșpanu în Bis
triță, de cătră actualulu fișoană 
alu comitatului Bistriță-Năseudfl, 
contele. Paulă Bethlen.

„Bistritzer Zeitung" și „Sieb. 
d. Tageblatt“ se plângu amară în 
contra acestei volnicii, cu atâtu 
mai vertosu, cu câtu Sașii se aș
teptau, că fișpanulu conte Paulă 
Bethlen, numitu după așa cpsa 
„împăciuire, ce a încheiat’o gu- 
vernulu ungurescu cu Sașii", va 
pune capetCi nelegalitățiloru și vol- 
niciiloru lui Banify Dezsd, care 
Introdusese unu regimu teroristică 
în comitatu.

„Și acestu fișpanu" — esclamă 
„Bistritzer Zeitung“ — „și-a pierdut 
înaintea locuitoriloru comitatului 
încrederea, acesta plantă, care și 
așa nu voia nicidecum s§ înflo- 
rescă, și-a perdut’o sub suflarea de 
ghiață a crudei volnicii, și a ile- 
galitățiloru, pe cari pena nu e în 
stare a le descrie!....“

Eată pe scurtu purtarea fișpa- 
nului din cestiune: Erau cinci can
didați cualificați. Elu folosindu se 
de votulu seu preponderantu în 
comisia de candidare, a făcutu se 
se eschidă doi, între cari tocmai 
acela, care era mai multu agreatu 
de Sași. Ac6stă procedere a foBtu 
contra legei, care admite și can- 
didarea mai multora, decâtu trei. 
Intrei cei trei candidați se afla 
favoritulu fîșpanului, unu conte ti
nerii maghiară.

Sașii bistrițenl protestară con
tra acestei procederi și cerură, 
printr’o propunere în regulă, amâ
narea alegerei. Fișpanulu înse nu 
admise propunerea acesta la dis- 
cusiune. In urma acesta membrii 
sași procedară siliți la alegere și 
începură a vota pentru unii am
ploiată sasu cu numele Storch. 
Deodată înse se ridică președin
tele comisiei de alegere și raportă, 
că Storch și alu treilea candidată 
ungură și-au retrasă candidarea — 
negreșită în urma presiunei fișpa- 
nului. Atunci acesta' enunciă ca 
singură candidată pe favoritulă 
seu conte Ștefană Lazar. Repre- 
sentanții sași reînoiră cererea loră 
de amânare, susțiindă, că fiindă 
încă doi candidați cualificați, (cari 
fuseseră eschiși) alegerea nu se 
p6te face în aceste condițiuni.

Atunci fișpanulă Paul Bethlen, 
refusându din nou a admite pro
punerea la discusiune, se grăbi a 
proclama pe contele Ștefană La
zar de viceșpană alesă. Urmară 
nisce scene sgomotdse. Preotulă 
evang. Kramer strigă, că este o 
„ridiculă comediă“ ce se face aici, 

er între protestări contra ne mai 
aucjitei volnicii, Sașii și Românii 
în numeru de 140 părăsiră aduna
rea. Rămaseră vre-o 20 membri, 
mai multă funcționari, înaintea 
cărora contele [Lazar depuse ju- 
rămentulu de vice-șpană.

Acesta este fructulu celu mai 
nou ală „păcei“ multă lăudate, 
„între guvernă și Sași." Proce
darea fîșpanului dela Bistriță 
aruncă lumină nu numai asupra 
acestei „păci", cum cpce „Sieb. 
d. Tageblatt", ci asupra situațiu- 
nei generale sub regimulă „libe
rală u Weckerle-Hieronymi.

Putemă se ne tacemă o ideiă 
asupra „liberalismului celoră dela 
guvernă, decă și față cu Sașii, cari 
au intrată orbișă în partida loră 
și le facă mereu temenele, pro
cedă în modă atâtă de volnică și 
teroristică.

CRONICA POLITICA.
— 7 (19) Aprilie.

„Armeeblatt" din Viena se ooupă 
într’ună articulă cu recentele desbateri 
asupra armatei în dieta ungurăscă. Res- 
pingândă ou energiă ataoulă deputatului 
Adam Horvath, scrie între altele: „Față 
de aceste întâmplări, incidente și ni- 
suințe, oredemă că armata are rolulă unui 
spectatorii tîmpitO, care trebue să ră
mână nesimțitorii la aoeste impertinențe? 
Se cfioe, oft aoeste nu privesce armata, 
căci aiol e vorba de nisuințele partide- 
loră politice și armata stă în afară de 
ori ce politică. Armata austro ungară de 
sigură, că niol-odată nu s’a amestecată 
în politică și a fostă departe de partide. 
Armata comună și cea teritorială nu cu- 
nosce altă politică și nici nu va cunosoe 
alta, decâtă regulamentulă de serviciu și 
nici o altă partidă, deoâtfi drapelulă ei. 
Va să cjicâ, nu e ună amestecă în lup
tele 4'lD'oeJ când indignarea între ofi- 
oerl asupra întâmplăriloră descrise, prinde 
din ce în oe mai adânci rădăcini. Cor- 
pulă ofioeriloră ar trebui să fiă o cor- 
porațiune fără carne și fără sânge, deoă 

ar rămâne nepăsătoră față de oele oe se 
întâmplă. Ce simțăminte să cuprindă pe 
soldată, când vede, oă totă oe îi este 
soumpă și sfântă, este tractată ou duș
mănia și ou dispreță ! Unde voră duoe 
lucrurile aoeste? Tdte mișoările subver
sive, ba chiar revoluțiunile, în ori oe 
timpă au isbucnită din partea oposiției, 
așadâră din partea minorității. Armata 
cere, oa partida, care se pretinde a sus
ține statulă, să pășesoă ou energiă în 
contra esoeseloră oposiției/

Vorbindă de ultimele evenimente 
din Sârbia, „Journal de St. Petersburg" 
declară, oa față cu situațiunea mai multă 
decâtă precară, în oare se găsea țâra, 
din oausa nemulțumirii generale și a pa- 
siuniloră întărîtate, aotulă de putere, 
prin care regele a pusă capătă unei stări 
de lucruri pe atâtă de critice, pe oâtfi 
de perioulose, a fostă ună actă de în
țelepciune. Liniștea complectă, cu oare 
aoâstă schimbare importantă s’a operată, 
probeză, că ea răspundea doriuțeloră na
țiunii și intereseloră țării. Armata a de
pusă jurământulă cu entusiasmă, popu- 
lațiunea din Belgradă a primită cu ova- 
țiunl lingușitore inițiativa binefăoătâre a 
Regelui. Rusia urmăresce ou mai mere 
simpatiă desvoltarea liberă, fericită și 
paclnioă a Serbiei, decâtă oa să nu do- 
râsoă în modă sinceră, oa evenimentele 
oe s’au întâmplată, grațiă energiei și în- 
țelepoiunii tânărului rege, să contribuela 
prosperarea unei națiuni surori, care da- 
torâză Rusiei libertatea și independența 
sa. — „Fremdenblatt" 4* oei «â Serbia 
va fi de sigură satisfftoută, deoă tină- 
rulă Rege reușesce să resolve grava 
criBă interiâră. Inoâtă privesoe Austro- 
Ungaria, care nu doresoe decâtă ordinea 
și desvoltarea paclnioă a statului veoină, 
personagiile și partidele, cari guvernă îi 
suntă indiferente. ț)iarulă releveză me
ritele regențiloră și în specială ale d-lui 
Rietiul și adaogă: „Deoă personele chemate 
la putere reușesoă a restrînge luptele de 
partidă, să desfășure o activitate fecundă, 
uroarea pe trouă a Regelui Alexaudru I 
va fi îuceputulă timpuriloră mai bune 
pentru Sârbia înoeroată. Pentru aoâsta

FOILETONULU „GAZ TRANS."

TOSa.
De Leo Tolstoi.

Jemeljan era în servițiu. Odată oând 
tocmai era la lucrulă câmpului, cineva 
l’a agrăith. Jameljan se uită în prejură 
și în apropierea lui văcju o fată de totă 
frumâsă. Și fata îlă agrăi din nou:

— „Jemeljan, de ce nu te oăsăto- 
rescl ?“

— „Cum să mă căsătoresoă, dragă 
fată" răspunse Jameljan „că dâră n’amă 
nici o avere; nime n’ar veni după 
mine".

— „Ia-mă atunci pe mine", răspunse 
fata.

— „Bucurosă, der unde, și din oe 
vomă trăi noi?"

— „Cu aBta nu trebue să-ți bați 
multă capulă. Vomă luora multă și 
vomă odihni puțină, și nu vomă muri de 
fâme" c^ise fata.

— „Bine, să ne căsătorimă deră", 
răspunse Jemeljan.

Și Jemeljan merse ou fata în ora- 
șulă veoină, unde se cunună cu ea. La 
înoeputulă orașului îșl construiră o căs- 
oidră sărăoăoiâsă și trăiau împreună.

Intr’o 4*  voevodulă, însoțită de sluj
bașii săi, eși afară din orașă. Trecu pe 
dinaintea casei lui Jemeljan, când ne
vasta acestuia eși din oăsciâră, să vadă 
pe voevodă. Acesta o văcju și s’a mi
rată de frumseța ei.

— „Ce frumsețe", 4ise-
Se opri, făcu semnă femeii să se 

apropie și o întrebă:
— „Cine ești?"
— „Nevasta economului Jemeljan", 

fu răspunBulă.
— „De ce o astfelă de frumsețe se 

oăsătoresoe o’ună țărână? S’ar ouveni, 
oa tu să fii principesă".

— „Mulțumesoă de buna-țl inimă", 
răspunse femeia „der eu mă simtă bine 
și cu ună țărână".

Voevodulă mai schimbă oâteva vorbe 
cu ea, apoi îșl continuă calea. De cătră 
seră se reîntârse în palatulă său. Der nu 
putu uita pe nevasta lui Jemeljan. Nâptea 

o petrecu în nedurmire și-și sfărmâ ca- 
pulă, oum ar pute să pună mâna pe ea. 
N’a putută afla niol ună mijlooă. De 
aceea chiămâ pe servitori și le porunci, 
să afle mijloculă prin care și-ar pute 
realisa dorința. Servitorii îi cjjaeră:

— „Ia pe Jemeljan de servitoră ; 
prin muncă grea îlă vomă pune bine, 
nevastă sa va rămână văduvă și atunol 
va fi a ta".

Și voevodulă făou întoomai. Chiămâ 
la sine pe Jemeljan și îi porunoi, oa 
împreună ou nevastă-sa să se așe4e în 
paiață.

A doua 4i Jemeljan merse în pa
iață, der numai singură. Inspectorulă pa
latului l’a întrebată, oă unde și-a lăsată 
nevasta? Jemeljan răspunse, oă are casa 
lui pronrie și nu vre, ca să se mute 
dimpreună cu nevastă-sa. Lui Jemeljan 
îi dădură lucru în ourtea palatului, luoru 
așa de multă, încâtă ar fi fostă pre 
multă și la doi âmenl. Jemeljan înoepu 
Bă munoesoă; însuși nu credea, oă va 
sfîrși la bimpulă hotărîtâ. Și totuși, îna
inte de amurgulă sării, elă sfîrși lu- 
orulă. Când vă4u inspectorulă, oă Je

meljan Băvârși greaua munoă într’o 4*>  
a doua 41 i-a dată de patru ori mai 
multă luoru.

Sera merse Jemeljan aoasă. In casa 
lui erau tote în ordine. Ouptorulă era 
înoăl4ită, oină era gata, nevastă-sa ou 
cusătura în mână, ședea lângă masă 
așteptându-șl bărbatulă. După mâncare, 
ea’lă întreba ce luoru are la paiață.

— „Mi-a venită forte greu de rândă" 
răspunse Jemeljan. „’Ml dau lucru peste 
puterile mele; mă voră prăpădi".

— „Nu te gândi la lucru", 4ise 
meia, „și vei vede, că totdâuna îlă vei 
isprăvi la timpulă său".

Dimineța Jemeljan ârășl merse la 
paiață și se apucă de luoru. Lucra cu 
sârguință și fără întrerupere, și etă, oă 
înainte de apusulă sorelui isprăvise, și 
înainte de a se întuneca se duse aoasă. 
Inspectorulă în fiă-care 4i h înmulția 
munca, er Jemeljan o găta totdeuna la 
timpulă hotărîtă. Astfelă trecu o săptă
mână.

Când slujbașii voevodului vă4ură, 
că prin muncă grea nu-lă potă nimioi, 
îi dederă alta și mai grea. Nici cu aoâsta 

pen.ru

