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„Gazeta1* ese în fifi-oaredi 
Abonamente pentru Austro-Ungarla. 
Pe un anu 12 fi., pe șAse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe anu. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii ană 40 franci, pe «Aae 
luni' 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineoă 8 franol. 

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale dțn Intru și din afară 

. și la dd. ooleotorl.

Atmnamentuln pentru Brasovu 
a administrațiuno, piața mare, 
TGrgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe ună anu 10 fl., pe șAse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu In oaeă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplară 5 or. v. a. 
sAu 15 bani. Atfitu abonamen
tele oătă și inserțiunile suntâ 

a ae plăti înainte.

Nr. 176. Brașovtt, Joi, 12 (24) Augusta 1893.

Stare escepțională pentru
Transilvania.

BrașovQ, 11 Augusto st. v.
La invitarea ministrului de in

terne Hieronymi, suntu adunați acum 
toți fișpanii ungurescl în Budapesta. 
D-lu Hieronymi a ținutu deja alal- 
taerl prima conferență, cu fișpanii 
din Transilvania.

In acesta conferență, precum 
suntemfi informați, n’a fostă vorba 
de mai puțină, decâtă de introdu
cerea unei noue stări escepționale în 
Ardealu, pe cale administrativă.

Suntu patru septemâni, de când 
fdia guvernamentală „Pești Hirlap11, 
ocupându-se cu conferență română 
dela Sibiiu, scriea, că a sosită mo-
mentulu, ca „guvernulă ungurescu 
se se amestece cu energiă în rapor
turile „Valahiloru" din Ardeală.“

„Nu înțelegemă — 4’cea 
Hirlap" — „puterea armeloru și le
gea penală, fiindcă, pănă acum celă 
puțină, nu e motivă pentru acesta. 
P6te se vină stare de asediu, seu 
altă stare escepțională, decă trebue 
să vină; deocamdată se tracteză nu
mai de aceea, ca pe teritoriulu lo
cuită de Români, așa deră aprdpe 
în întregu Ardealulu, statulă ungară 
se-șl valoreze pe deplină organisația, 
autoritatea și influința sa... Părerea 
nostră este, că administrația de statu 
se se introducă câtă mai curendă și 
decă acesta nu s’ar pute, atunci în 
Ardealu celu puținii se între în vigore 
mai de grabă, decă e de lipsă chiar 
și pe cale escepțională, prin lege deo
sebită, în formă de provisoriuu.......

F6ia guvernamentală se vede, 
că încă de pe atunci a fostă 
informată de planurile, ce le țesea 
ministrulă de interne pentru „paci- 
ficarea“ Transilvaniei, planuri, cari 
formeză acum principalulu obiectă 
de discusiune în conferențele lui cu 
fișpanii „de dincdce de muntele 
Craiului".

Și se vede, că „Pești Hirlap" a 
fostă bine informată și inspirată, căci 
etă ce informațiune primirămă as

tăzi cu data de 21 Augustă dela 
Budapesta:

„Ministrulă Hieronymi a con- 
„chiămată pe toți fișpanii în Pesta 
„cu scopă, cfice-s0, de-a conferi cu 
„ei asupra diferiteloră afaceri admi
nistrative. Ac|I a ținută prima con- 
„ferență cu fișpanii din Ardeală. 
„Scopulă acestei conferențe, înse 
„după cum mi se spune, n'a privită 
„afacerile administrative curente, ci 
„s’a învârtită în jurulă cestiunei ro- 
„mâne ardelene și a mesuriloru, ce ar 
„fi a-se lua față cu ea din partea 
„guvernului și a dietei. E vorba 
„adecă, nici de mai multă nici de 
„mai puțină, decâtă ca la deschide
rea sesiunei dietale, în Septemvre, 
„fișpanii. se se adreseze camerei c’o 
„rugare colectivă, că pentru delătu- 
„rarea pericolelor^ iminente și pentru 
„liniștirea poporului în Ardealu, Camera 
„se dea ministrului de interne pleni- 
„potență, ca pe calea ordinațiuniloru 
„(rendeleti utori), se Introducă, de pe 
„acuma administrația de statu în Tran
silvania, creându-se astfelă aici, în 
„privința acesta, ună provisoriu, care 
„va ave să dureze până ce se va 
„Introduce definitivă, prin lege adusă 
„de dietă, administrația de stată în 
„tătă Ungaria".

Semenă der, ca ou cu ou, in- 
formațiunea, ce-o primimu noi, cu pă
rerile desfășurate de „Pești Hirlap" 
pe la finea lunei trecute. Se pare, 
că în adeveru d lu Hieronymi se 
părtă cu planulă de-a ne „ferici" c’o 
nouă stare escepțională. Escelența 
Sa este de specialitate technică și 
scimă, că timpulă de față face minuni 
pe terenulă technică prin iuțela cu 
care se esecută și cele mai cutezate 
planuri de construcțiuni. Decă inse 
d-lă Hieronymi crede, că și cestiu- 
nea transilvănenă se va pute resolva 
așa de ușoră ca și planulă unei con
strucții mari de drumu de feru, atunci 
se înșelă amară.

Ceea ce nu a succesă guverne- 
loră unguresc! în timpă de 26 de 
ani dela inaugurarea dualismului, de 
sigură, că nu se va pute realisa 
printr’o petițiă a fișpaniloră cătră 

dietă pentru Introducerea unui pro
visoriu administrativă în Ardeală.

De se va introduce acestă pro
visoriu urmarea va fi, că pe lângă 
cestiunea română, va deveni forte 
actuală și cestiunea transilvană, căci 
prin acesta măsură escepțională va 
fi dovedită urbi et orbi, că uniunea 
decretată la 1865 și 1867 este încă de
parte de a se fi realisată definitivă.

Iși dau numai ună atestată de 
paupertate politicii unguri dela pu
tere, decă credă, că prin măsuri ab- 
solutistice s’ar pute delătura, fiă și 
numai pe scurtă timpă, relele, cari 
au produsă adenca nemulțămire, de 
care este cuprinsă acjl întregă po- 
porulă română din statulu ungară.

Ce mai pote aștepta d-lă Hiero
nymi cu fișpanii săi dela mesur! 
escepționale în Transilvania? Oare 
în acești 26 de ani din urmă eșit’amă 
noi vreodată din starea escepțională? 
Și care este resultatulă ?

Pentru ca se se pătă delătura 
periculele amenințătăre și să se pătă 
mulțumi poporulă română se cere 
ceva mai multă, se cere ună regimă 
de adevărată libertate și dreptate, 
care nu se va pute Introduce prin 
ordinațiunî ministeriale, ci numai prin 
reformarea radicală și în parte prin de- 
lăturarea totală a legiloru asuprităre aduse 
dela 1867 încăce în detrimentulă 
egalei îndreptățiri naționale a Ro- 
mâniloră.

In direcțiunea acesta trebue să 
stăruiască d-lă Hieronymi, decă vo- 
iesce să creeze în adevără stări mul- 
țumităre și durabile în țeră, eră nu 
pentru nouă măsuri ale forții bru
tale, cari voră contribui numai a 
înăspri relele și periculele esistente.

CRONICA POLITICA.
— 11 (23) Augustă.

O fdiS. ungurâsoă aduoe soirea, că 
Mme Adam, implicată și ea în afacerea cu 
alianța ruso-maghiară, va merge în tâmna 
aoâsta la Budapesta. înainte de acesta însă 
prin Septemvre va apăre o broșură, care 
va arăta pericolele, oe reiesă pentru inde
pendența statului maghiară și pentru des- 

voltarea națiunei maghiare, din alianța cu 
Germania, pe când din potrivă alianța cu 
Rusia (de care nu s’a înspăimântate niol 
ohiar Kalnoky cu oâțlva ani înainte) ar 
preveni răulă, ca agitatorii naționalităților^ 
din Ungaria, să mai caute terenă și spri- 
ginâ in Rusia, (sic!) Broșura aoâsta va fi 
începutul# acțiunei. Oa continuare imediata 
(fioe aoeeașl fâiă („Budapesti Hirlap"), Mme 
Adam va veni la Budapesta, unde va faoe 
însăși înoeroărl de-a propaga ideile sale 
politice predilecte în cercurile din oapitala 
ungurâsoă.

Despre alegerile pentru parlamentulu 
francesu, n’au sosita pănă acuma decâtă 
sorirl fârte puține. Der și din ceea ce se 
soie, ori oine pote să aibă oonviugerea, oă 
partidele republicane vora nimici pe cele 
două partide monarchiste. piua întâiu și a 
doua a alegerilora au fosta fbrte liniștite, nu 
s’au întâmplata soandale și ordinea pretu- 
tindinl a fostă pălită ou sfințenia. La ale
gerile treoute națiunea franoesă a hotărîta, 
decă boulangiștii, ori radicalii să bată toba 
cea mare. Boulangiștii au căzută, radicalii 
au eșita viotorioșl. De-atunol însă radicalii 
frauoesl s’au deooluath rău, procesulă-Pa- 
nama a făcută să le dispară conducătorii; 
ast felă dâr, la alegerile actuale ei par’oă 
voră fi deoimațl ou desăvârșire. Se crede, ■ 
că mersulă liniștită alo alegerilorO, este a 
se datori Pontifioelui Leo XIII, care în 
timpulă din urmă a luată o atitudine ho- 
tărîtă pentru republioă. Pănă aoumO corteșii 
oei mai iscusiți ai oandidațiloră antirepubli- 
oanl erau preoții catolici conduși de epis
copii loră. Toți aoeștia însă acumă trebue 
să cânte hymnurl republicane înaintea ace
lora alegători, pe cari pănă aoumO îi învă
țau, oă nu este nimioă îu lume mai fără de 
Dumnezeu, decâtă Republioă. Nu e nrrare 
așa deră, decă atitudinea loră electorală de 
rândulă aoesta va contribui fârte multă 
pentru viotoria republioaniloră. — Pănă 
aoumO au fostă aleși între alții toți membrii 
oabiDetului Dupuy. După datele oficiale, au 
fostă aleși 312 republicani, 30 socialiști și 
soeialiștl-democrațl, 13 raliațl și 56 con
servatori. Balotagii 155. Resultatulă dela ' 
15 alegeri nu e cunosoută. Republicanii au 
câștigată pănă acumă 63 locuri; se <jioe, 
că și la balotogii ei voră învinge ou desă
vârșire. Foile republioane constată Suooe-

FOILETONULtT „GAZ. TRANS."

Consciu de vina sa.
— Novelă criminală de PawZ Blumenreich. —

(2) (Urmare).
Ună timpă 6re-care lucrurile mergeau 

bine. Wilhelm Bolten era și mai silitorii 
ca mai înainte și bătrânulă Soberski părea 
fârte mulțămită. Elă oferi oomptabilului 
său ună mioă avansă, detrăgându-i suma 
acesta în rate mici și plătea pentru costă 
o sumă bunioioă.

Când tânăra femeiă, în glumă, 4i°ea 
câte-odată, că la outare său outare prânejă 
adaugă bani gata, atunol bătrânulă surîdea 
multă promițătoră și 4>oea. că ou timpulă 
se va găsi ună chipă de a echilibra chel- 
tuelile.

Soberski era bogată, afară de negoțulă 
său nu avea nici o rudeniă, dâr nu avea 
niol oea mai elementară pricepere pentru 
neapăratele trebuințe ale casei. Și mai 
puțină vedea elă, că o femeiă tânără și 
frumosă — chiar decă ar fi fără nici o 

pretensiune — doreBce multe, oeea ce elă 
niol după nume nu le cunosoea. Tare 
se îngrozise elă într’o (ji, când Bolten se 
rugă a-i da ună împrumută, deâreoe se aș
tepta o oresoere a fam’liei.

Din diua acesta veni și schimbarea în 
părerile bătrânului Și avansulă cerută îlă 
dede micșorată și fără voiă, și fiă-oere cres- 
eere a lipsei provoca o luptă între elă și 
oomptabilulă său ; de repețite-orl se chibzui 
tânărulă, oă ore sub asemenea împrejurări 
n’ar fi mai biue, să-și caute o altă posi- 
țiune mai bănâsă? Dâr totdeuna o speranță 
tainioă îlă reținea dela acestă pasă decisivă. 
Soberski, așa se mângâia Bolten, în fonda 
nu era cmă rău, cu inimă împetrită, der 
devenise amărîtă, egoistă prin triste espe- 
riențe, afară de aceea era holteiu și prin 
urmare îi lipsea darulă de a pricepe rece- 
rințele unei familii. Decă se va arăta răb- 
dătoră, atunci de sigură, că nu va întârejia 
răsplata, bătrânulă va trebui să lase ceva 
lui și familiei sale, în testamentulu său. Der 
numai răbdare!

Dâr răbdarea devenia din ce în ce 
mai grea. După primulă copilă, urmară doi, 
oarl — la nascere li-se părură părinții oră oa 
nisce îngeri — în oureudă însă muriră. 
Ella singură, oea mai mare, le mai rămă
sese; dâr aoâsta din ană în ană avea lipsă 
de mai multe. Ea mergea acum la șcâlă, 
era încântătore, puțină cam răsfățată, 
căci părinții o împodobiseră frumosă.

Bătrânulă devenia pe 4’ 00 merg® 
totă mai nesuferită, mai neaooesibilă, chiar 
pentru ideile cele mai raționale. Larma co- 
piilorO, 4i°ea 01°> i a luată liniștea; bole, 
nascerl și cașuri de mârte, tâte, oele ce se 
petrecuseră sub coperișulă său, îi iritaseră 
nervii și-i alungase oomoditatea. Disposiția 
sa cea rea ou timpulă devenise insupor
tabilă.

De multă nu mai prân4ia la Bolten; 
îi aducea mâncarea josO. Firesce, că acum 
cârtea desă în contra gătirei bucateloră.

Firea lui se închidea din oe în ce 
mai multă. Se părea, oă cu nepotulă său o 
rupse cu totulă. Și Wilhelm îlă au4>a vor- 

bindă despre afaceri numai în tonă mor- 
măitoră și vehementă.

Ella era numai de 10 ani. Lipsa, sub 
oare suferea oomptabilulă înoăroată ou multe 
afaoerl, devenia din oe in oe mai mare; ea 
oresoea, oa și bâla tinerei femei. Afară de 
aceea se urcaseră prețurile, pe când veni- 
tulă lui Bolten rămase totă acela, oe-lă 
avuse când se oăsătorise.

De repețite-orl se întâmplară vehe
mente ciocniri între Soberski și comptabi- 
lulă său. Totdeuna se găsia câte ună mo
tivă pentru aoestea. Odată Soberski, de 
esemplu, făou ună scandată, din causă, că 
vă4u pe Ella jucându-se ou cățelulă său, 
Bello.

Mai seriosfi, oa ori când, îșl făou 
Wilhelm aoum planulă, să renunțe la pos
tulă său. Der acâsta nu se putea face cu- 
rândă, deâreoe soția sa se afla într’o stare, 
oare nu-i permitea niol o iritațiune.

Așa se vedea elă într’o posițiune ne
mângâiată, elă nu scia, oe se mai facă....


