
Macttum, Admlilrtiatlue 
I TlDCEiafta:

BRAȘOVU. piața mars, TBrgulti 
Inului Nr. 30.

ii-mvrf nsfrancate hu i< primitei. 
Manuscripte m< M rdrmiJ»».

Birourile de amclnri: 
"traaovu, piața mare, TtrgulH

Inului Nr. 30.
taper ate mai primesoii In Vlnna 
R. Yossi, ffaasenstein A Vogler (Otto 
Maas), H. Schalek, Alois Herniei, Y. 
Duka, A. Oppelik, J. Danneberg; tn 
Budapesta: A. F. (Mdberger, Eck
stein Bernai e In Frankfurt: G. I.

Daube ; tn Hamburp: A. Steiner. 
Pi'oțulu inserțiumlorâ: o (eriă 
(jarmond po o colină 6 or. pi 
30 or. timbra pentru o publi
care. Publioări mai dese după 

tarifă și Învoială. 
Beclame po pagina a HI-a o 

seria 10 cr. v. a. siu 30 bani.

„Gazeta" oue In flă-care<ți 
Abonamente pentru Austro-Uagaiia. 
Pe un anu 12 11., po șăae luni 

6 11., pe trei luni 3 H. 
N-rii de Dumineoă 2 11. pe ană.

Pentru Eomânia șl străinătate: 
Pe ună anu 40 franoT,pe aăse 
luni 20 fr., pe trei lnnl 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol. 

Se prenumără la tăte ofîoielo 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. eoleotorl.

Abonamentulu pentru Brasovi 
a administrați un o, piața mare, 
Târgulă Inului Nr. 30 etaglulu 
I.: po ună ană 10 fl., pe ștae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu du.au.lu in oaaă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei lunr 
3 fl. Ună eaomplarii 6 cr. v. a. 
său 15 bani. Atfttfi abonamen
tele odtă ți inserțiunile suntft 

a se plăti înainte.

Nr. 226. Brașovii, Luni-Marțl, 12 (24) Ootomvre 1893.

Brașovii, 4 Ootomvre v.
Din Viena sosescu scirî fbrte 

importante. Crisa politică a ajunsă 
acolo într’unâ stadiu acutu. Pe 4iua 
de astărjî era hotărîtă prima cetire 
a proiectului de reformă electorală 
în cameră, precum și alegerea co- 
misiunei de 24, care va ave se se 
pronunțe asupra ordonanțeloru pri- 
vitâre la starea escepțională din 
Boemia.

Judecându după candidările, ce 
s’au făcutu din partea diferiteloru 
partide pentru comisiunea de 24, 
este aprdpe siguru, că ordonanțele 
guvernului asupra stării escepționale 
nu voru fi primite de majoritatea 
comisiunei. De altă parte reâultă 
din enunciațiunile cluburilorO celoru 
trei marî partide: a stângei germane, 
a Poloniloră și a lui Hohenwarth, 
că nici proiectulă de reformă elec
torală nu va întruni maioritatea ca
merei.

Aceste trei partide se temu, că 
prin lărgirea proiectată a dreptului 
electorală voru pierde tdte din man
datele loru și numerulu aderențiloru 
loru din cameră se va împuțina. Or
ganului stângei germane „Neue fr. 
Presse“ merse până a face din causa 
acesta unu apelă la străinătate, sus- 
țiindu, că reforma electorală a con
telui Taaffe amenință tripla alianță 
și pregătesce alianța cu Rușii. La 
acesta respunde oficidsa „Presse11:

„Așaderă fiind-că partida stân
gei germane la alegerile noue, ce 
s’ar face pe basa sufragiului univer
sală, ar pierde p6te o duzină de 
mandate, este amenințată tripla a- 
lianță, este paralisată acțiunea mi
nistrului de răsboiu și este pecet
luită alianța cu Rusia! Der dre stânga 
germană unită este singura purtă- 
tore .a ideei triplei alianțe, încâtu 
acâs’ta ar trebui neamânată se se 
clatine, decă ea va întră în delega- 
țiuni cu câteva voturi mai redusă? 
N’au documentată și alte partide, 

Polonii, conservatorii, Germanii na
ționali și antisemiții la diferite oca- 
siunl consemțămentulu loră la alianța 
cu Germania și cu Italia?“...

Destulă că, după cum stau acfl 
lucrurile, guvernulă -Taaffe n’are 
prospecte se dobendescă majoritatea 
camerei pentru măsurile sale escep
ționale și pentru reforma sa electo
rală. De aceea nu-i rămâne altă ea- 
pedientă decâtă seu a demisiona său 
a disolva parlamentulă.

O scire mai nouă sosită din 
Viena spune, că consiliulă de mi
niștri, ținută Sâmbătă, a hotărîtă 
disolvarea parlamentului, de 6re-ce ar 
fi evidentă, că proiectulă privitoră 
la măsurile escepționale nu va fi 
primită de cameră. Se mai vorbesce 
tot-odată de o remaniere a cabine
tului și în specială de retragerea 
ministrului de finance Dr. Steinbach.

Prin disolvarea parlamentului 
centrală, cestiunea naționaîitățiloră 
din Austria va întră într’o nouă fașă, 
câștigândă mai multă tăremă, ca 
pănă acuma. Eventualitatea acesta 
deșteptă de pe acuma cele mai mari 
îngrijiri în tabăra contrariloră egalei 
îndreptățiri naționale^ Decă, 4ică ei, 
se voră face nouă alegeri în Austria 
reforma electorală va contribui Ja 
înăspri divergențele dintre partidele 
naționaîitățiloră, cari dela acăstă re
formă așteptă slăbirea ori întărirea 
puterei loră, er contele Taaffe va 
ave avantagiulă de a se presenta 
înaintea opiniunei publice ca ape- 
rătoră ală drepturiloră poporului.

Cu t6te acestea resultatulă noue- 
loră alegeri nu va pute schimba în 
modă însemnată gruparea de față a 
partideloră în parlamentă și ceea ce 
doresce contele Taaffe, ca să aibă o 
majoritate constantă, cu care să potă 
guverna, nu se va realisa nici după 
disolvarea camerei de față.

Taaffe le vede t6te aceste, der 
avendă deplina încredere a monar- 
chului, se crede, că prin disolvarea 
parlamentului elă voesce a câștiga 
timpă, în speranță, că va pute ajunge 

la o înțelegere cu majoritatea pe 
basa unoră modificări, ce pare 
a fi aplecată a le face în proiectulă 
său de reformă.

Decă se va adeveri soirea despre 
apropiata disolvare a parlamentului 
austriacă, putemă să prevedemă cu 
siguritate, că viitdrea mișcare elec
torală va da unu nou aventă lup- 
teloră naționale în Austria; ea va 
pregăti tăremulu și pentru învingerea 
principiului sufragiului universală, 
pe care este basată noulă proiectă 
de reformă electorală și astfelă se 
va produce în Austria o schimbare 
fdrte favorabilă aspirațiuniloră fede- 
ralistice.

Guvernamentalulă „P. Lloyd“ 
ia posițiune deja față cu schimbă
rile, ce se pregătescă în Austria, și 
pentru casulă când ar fi amenințată 
dualismulă prin acele schimbări, 
amenință dinparte-iși cu uniunea per
sonală. Numita fdiă are în vedere, 
că prin reforma electorală se pre
gătesce o eră federalistică în Aus
tria cu preponderanța Slaviloru. Un
garia însă, 4i°e ea> du cundsce fe- 
deralismă austriacă, n’a pactată nici
odată c’ună asemenea federalismă, 
Ungaria are de a face numai cu uni
tatea statului austriacă, der nu și cu 
pluralitatea țăriloră austriaco. Decă 
der se va introduce în Austria fede- 
ralismulu, care n’a esistată la în
cheierea pactului, Ungaria se va re- 
întdrce simplu la uniunea personală 
etc. etc.

Amenințările acestea ale fdiei 
guvernului ungurescă au deocamdată 
scopulu de a face presiune asupra gu
vernului austriacă în favdrea Ger- 
maniloră centralist! și este mare în
trebare, decă ele s’ar pute esecuta, 
când ar veni lucrulă la adecă.

Temerile și îngrijirile politici- 
loră unguri dovedescu însă mai pre 
susă de tâte, că ceea ce se petrece 
a4i în Austria este de mare impor
tanță pentru viitorea desvoltare inte- 
ridră a întregei monarchii.

Crisa în Austria.
Foile mari din oapitala Austriei aduoiț 

soiri, oare de oare mai seusaționale, despre 
situația grea In oare se află oabinetnlă oon- 
telui Taaffe. Unele dintre ele susțină-, oă 
pe <fiua de acjl sâu de mâne se va disolva 
dieta și se voră ordona alegeri nouă.

Despre orisă se telegrafiâză următd- 
rele din Viena:

Situațiunea politioă este mai liniștită 
aijl, în urma deolarației baronului Chlumetzky 
înaintea monarohului, oă în împrejurările 
de față este gata a-șl da dimisia. Chlu
metzky ar fi deolarată înaintea aderențiloră 
săi, oă ia asupră-șl. saroina de-a faoe pe 
ună numără anumita ală stângei unite, să 
voteze pentru starea escepțională din Praga, 
pentru oare scopă elă ar fi trebuită să oâș- 
tige oelă puțină 30 de voturi. Aoesta însă 
nu i-a sucoesă, fiind-oă deputății, în urma 
disposițiunii alegătoriloră, suntă în ourată 
ou aceea, că la oasă, deoă legile esoepțio- 
nale ar fi primite ou ajutorulă stângei unite, 
atunol ei ar trebui să dispară de pe arena 
politică.

Deputatulă Plener, oare la orl-oe casă 
vre să pășesoă pe oariera diplomatioă, și 
Chlumetzky, oare la oasă decă proieotele se 
voră respinge, de sigură îșl va da dimisia, 
formeză așa-dâră punotele în jurulă oărora 
se învârtesoe a(fi situațiunea.

Dâr nu mai puțină interesante suntă 
și mișcările din partida Poloniloră. îndată 
după reîntdroerea sa din Budapesta, oontele 
Taaffe a oonferită ou Jaworsky, președintele 
olubului polon. Aoesta a primit din partea 
olubului însărcinarea, să oomunioe lui Taaffe, 
oă Polonii oeră retragerea lui Steinbach pănă 
la anulă nou. într’o ședință închisă Polonii 
au hotărîtă, oă nu respingă numai reforma 
electorală a lui Taaffe, oi ei iau posițiă față 
de orl-oe proieotă eleotorală, oare nu ga- 
rantâză stare deosebită Galiției în oestiunea 
dreptului eleotorală. Polonii adecă oeră, oa 
pe deputății loră oentrall să-i alegă numai 
dieta provinoială, oum s’a întâmplată în în- 
tregă Austria la 1871. Mai pretindă și aoeea, 
oa guvernulă oentrală să nu eseroiteze niol 
o influință asupra legii eleotorale privitore 
la dieta provinoială din Galiția.

In 20 Ootomvre sera s’a lățită faima,

"FOILETONUL!} „GAZ TRAN8.»

O căletoriă desperată.
Narațiune de A. O. Klaussmann.

La stațiunea Vossovska în Silesia pu- 
peridră, într’o sâră din tomna anului 1865, 
trenulă miostă 26 sta gata să pleoe la 
Tarnowitz.

Vossovska, astăcjl o maie stațiune a 
liniei Tarnowitz-Breslau, era atunci numai 
ună mică oompleosă de oladirl, oe serviau 
pentru stațiune și pentru loouințele funo- 
ționariloră, în mijlooulă unoră păduri co
losale. Stațiunea era situată la jumătate 
drumulă dela calea ferată vioinală Oppeln- 
Tarnowitz, care ducea, dela linia prinoipală 
din Silesia superidră, în districtulă nordică 
de iudustriă, der oare avea numai o însăm- 
nătate secundară. Comunicau numai trenuri 
de marfă și oâte-va trenuri micste, oe se 
mai numescă și „omnibusurl14. Linia ducea 
aprdpe neîntrerupta prin păduri veohl, 
pline de sălbătăoiml, proprietate a prințului 
Hohenloe și a altoră magnați din aoelă 

ținută. Prin păduri se aflau risipite miei 
sate, dintre oarl linia ferată atingea unele. 
Loouitorii luorau pământulă mai puț'nă ro 
ditoră și munoeau în păduri, oa cfil®ri, 8^u 
în minele, unde se sapă prețidsă aramă de 
zincă, cari mine însă atunol erau numai în 
înoepere și nu credea nimeDl, oă voră 
ajunge la grandidsa desvoltare de astăc}!.

Era o <fi de tomnă, sufla ventulă tare 
și sta să plouă. Conduoătorulă de locomo
tivă, Lederer, care avea să conducă trenulă 
miostă la Tarnowitz, se învăli sgriburindă 
în mantaua sa ou glugă, când îșl luă 
adio dela șefulă stației și se duse la looo- 
motiva sa. înainte de oe a ajuns’o însă, se 
opri ună momeută spre a șl lua adio dela 
tânăra sa soțiă și dela copilulă său de 6 
ani, cari îlă așteptau la gară.

„Tu te întorci numai mâne dimineță?“ 
întrebă dbmna Lederer pe soțulă ei.

„Da“, răspunse elă, „astăzi am serviciu 
de rangiare în Tarnovitz, mă îutorcă dâr 
numai mâne cu primulă trenă miostă la 
5 ore dimineța. Voiu fi însă după aoeea totă 
cfiua liberă, adio Mario și tn Bruno, băia- 

tulă meu, fi de trebă, îți voiu aduce și ție 
ceva; dâr nu seiu oe-i asta, Mario, copilulă 
mi se pare astăcjl așa de tăoută, nu cumva 
e bolnavă?1*

„Și eu am observată acesta14, răspunse 
soția, „probabilă oă s’a răoită pe vremea 
asta rece și umedă. Ilă voiu culoa astăzi 
de vreme!“

Clopotulă suna a treia-oră. Lederer 
săruta înoă-odată pe femeă și oopilă și 
apoi sări pe locomotivă, se auifi o flueră- 
tură pătruncjătâre, și trenulă se puse în 
mișoare. înainte de a dispăre, la o oâr- 
nitură Lederer se uită înoă-odată dela lo- 
oulă său la Boțiă șl la oopilă, spre a iernai 
faoe ună semnă de adio.

Nevasta îi răspunse, fâlfăindă batista, 
după aoeea treou in partea oealaltă la casa 
f'uncționariloră, unde avea și L ederer odaia 
Ba de serviciu. Ea mergândă privea ou aten
țiune la oopilă, pe oare lă duoea de mână. 
Nu era oa altă-dată, vioioiunea lui dispă
ruse, îșl ținea oapulă plecată și umbletulă 
părea, că-i este greu.

Maria observase sohimbarea la copilă 

încă de câteva 6re, der n’a spusă nimioă 
soțului ei, pentru-oă nu voia să-lă neliniș- 
tâsoă înainte de plecare, sciindă mai alesă 
câtă de multă iubea elă pe singurulă lui 
oopilă, cu care îșl petreoea totă timpulă 
său liberă, spre a-i faoe modele de mid 
mașini și alte juoării meohanioe.

Sosindă aoasă dâmna Lederer, ea 
vădu, oă copilulă era ou oohii turburi și 
lăorămâncjl, elă se văeta că e ostenita și 
vrea să se ouloe, deși lipseau încă oâteva 
6re pănă la obiolnuitulă său timpa de 
oulcare.

Maria împlini dorința oopilului și apoi 
se gândi, oe să faoă. Cela mai de aprope 
medioă, care era la disposițiâ, loouia în lo- 
oalitatea Malapane, (are era în depărtare 
mai multă de ună milă. Elă era mediculă 
stabilimentului de turnătoria de feră regesoă. 
Ea oaloula, oă decă va ruga pe șefulă sta
ției să trimetă la stațiunea Malapane o de
peșă, oare să ohieme pe medioă, aoesta 
putea să fiă într’o oră, cu trăsura sa în- 
totdeuna disponibilă, lângă copilulă bol
navă. Ea se hotărî însă a mai aștepta înoă, 
pentru oă spera, că era numai o răoâlă 


