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Dut orate mai primeaoâ In Viena 
R. Hosse, Haasenstein & Vogler (Otto 
itaas), H.Schalek, Alois Herndel, Jf. 
Dukes, A. Oppelik, J, Danneberg; în 
Budapesta: 4. 7. Goldberger, Eck- 
lieift Bernai: tn Frankfurt: G. L. 
Daube ; tn Hamburg: A. Steiner, 

Prețuiri inserțiunUora: o aeriS 
Kazmond pe o colină 6 cr. și 
80 or. timbra pentru o pabh- 
oare. Publicări mai dese după 

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

sonă 10 cr. v. a. său 80 bani.
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.Gazeta" ese în flă-carecți
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un anii 12 fl.,pe șăse luni 

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

Pontru România și străinătate: 
Po ună ană 40 frânei, po șăse 
luni 20 fr-, pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franoî. 

Se pronumără la tito oficiale 
poștale din Intru și din afară 

tfjși la dd. ooleotorl.

Abonamentnln neutri Brasovu: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 30 etaglulu 
I.: po unu anu 10 II., po șăse 
luni 5 fi., pe troi luni 211. 50 or. 
Cu dusulu în oasă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., po trei luni 
3 11. Unu esemplară 5 cr. v. a. 
său 16 bani. Atfttu abonamen
tele cătu și inserțiunile suntâ 

a se plăti înainte.
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Brașovii, 12 Mai -a

Abia au trecută câte-va săp
tămâni de când împăratulu și îm- 
părătesa Germaniei au fostă la 
Roma la nunta de argintă a re
gelui Umberto, dându prin acesta 
din n< u vii dovecjl ale simpatiei 
și stimei, de care se bucură acți 
Italia din partea celei mai puter
nice aliate a sa, Germania. Ni- 
mică mai firescu nu putea să fiă, 
decâtu ca prin acestă manifestațiă 
de simpatia și de strînsă alianță, 
cabinetulă italiană să se simță 
mai întărită în posițiunea sa.

Acesta era și părerea generală 
pănă înainte cu câteva 4il0> când 
de odată isbucni în Roma o crisă 
ministerială, la care nimenî nu se 
aștepta tocmai acum. Se vede, că 
camera italiană n’a ținută semă 
de ve$a cabinetului în afară și a 
fostă preocupată mai multă de nă
cazurile dinăuntru, căci a făcută 
ceea ce de multă nu s’a mai 
întâmplată, a respinsă bugetulu mi- 
nisteriului de justițiă și a provo
cată astfelă crisa ministerială. Nu 
mai încape îndoelă, că la acestă 
votu de blamă au contribuită toți 
nemulțămiții: și contrarii măsuri- 
loră luate de ministrulu de justi
țiă Bonacci și contrarii politici ai 
guvernului, irredentiștii și parti- 
sanii lui Zanardelli.

Cele 138 voturi contra 133 
arată der învederată câtă de șu
bredă este înlăuntru terenulă, pe 
care se racjimă politica guvernului 
italiană. Problema cea grea a 
acestui guvernă este de a îmbu
nătăți situațiunea economică și 
financiară a țării prin introdu
cerea de radicale economii și re
forme în tote privințele, fără însă 
de a reduce și enormele cheltueli, 
ce le impune țării alianța cu sta
tele militare centrale. Elu trebue 
să se lupte așaderă deoparte cu 
toți aceia, cari de pildă în redu

cerea numărului tribunaleloră, pre- 
fectureloru, universitățiloră, ban- 
celoru etc., vădă amenințate inte
resele loru locale, de altă parte 
în contra acelora, cari consideră 
intrarea Italiei în tripla alianță 
ca o nenorocire pentru ea și lu
cră pe față și pe ascunsă la sub
minarea acestei alianțe.

E fârte greu a prevede sferși- 
tulu acestoră lupte interiâre. De
ocamdată cabinetulă Giolitti, după 
cum se anunță, se va restabili 
erășl, lăsândă să cadă numai mi- 
nistrulă de justițiă, der posiția lui 
este și rămâne sdruncinată în
lăuntru. Câtă pentru politica din 
afară ea va rămâne neschimbată, 
după cum 4i0e ministrulă de es- 
terne Brin, pănă când va fi spri
jinită de cameră și de opiniunea 
publică, cu alte cuvinte pănă când 
se va pute susține la cârmă ună 
guvernă amică triplei alianțe.

Lucru de căpeteniă este și ră
mâne însă pentru Italieni îmbu
nătățirea stărei economice a țării. 
Numai de aici atârnă succesulu și 
înăuntru și în afară.

A g î u I u.
In timpulă din urmă efectele 

la bursele nâstre au scă4ută în 
modă considerabilă, er aurulă s’a 
ridicată în măsură îngrijitâre. Cău
șele acestoră schimbări repentine 
le arată 4iarulh financiară „Mer
cur" din Viena, în colori fârte 
posomorite pentru monarchia nos- 
tră. Eată ce scrie „Mercur" sub 
titlulă de mai susă:

MareB acțiune din monarchia nâs- 
tră de-a introduce etalonulă de aură, este 
amenințată de una incidente, nu de totă 
neprevăzută, der prin împrejurările în- 
Boțitore, fârte periculosO. Valârea de 
aura a florinului, după cum avea să se 
stabilescă prin legea valutei, în oomu 
nioația internațională nu mai esistă, și 

cine și- a proourată corone le pâte schimba 
contra mărci ori fraud, protitândă în 
note austriace oam 3°/0, față ou valârea 
de relațiune. Cu alte ouviute: prețuia 
florinului austro-ungară’ a căcjuta cam 
ou 3°/0. Sub paritatea relațiunei și dâoă 
astăZl ard esista oiroulațiunea aurului, 
aoesta seu ar dispăre din ciroulațiă, său 
s’ar scurge îu străinătate.

Oe însemoeză proprie, agiulă, care 
a’a ivită acum, seu ca să vorbimă mai 
lămurită: oe însâmaă deDreoiarea subită 
a florinului de relațiune?

Răspunsulă nu se pâte da numai 
decâtă, resultă însă dintr’und șiră de 
fapte. Cea mai însemnată din acestea 
este, că cererea valuceloru străine la 
bursa vienesă așa e de oonsiderabilă, în 
câtă prețuia Jord este în urcare cons
tantă. Mai departe, împrejurarea, oă aoâstă 
oererepotențată se baseză parte pe deterio
rarea bilanțului nostru de plată, parte 
pe cumpărări speculative de valori stre
ine la bursa de Viena, pentru speculanții 
din afară; în fine, că deteriorarea bilan
țului nostru de plată este provocată prin 
o urcare însemnată a datoriiloră nâstre 
în numără oătră străinătate pentru efeote 
de ale nâstre vândute parte efectivă, 
parte în bianco.

Agiulă prin .urmare însemnă două 
luorurl: întâiu neputința nostră d’a aco
peri momentană, cu numărară, datoriile 
de mai înainte, cum și efeotele ce ni-le 
trimite străinătatea; a doua, esploatarea 
acestei neputințe din partea unei speou- 
lațiunl dușmane nouă, care vinde con
tinuu efectele nâstre în bianoo, și pre- 
țulă lord îlă ramburseză la bursa nâstră 
in valute streine.

Momentele acestea trebue puse în 
paralelă cu alte momente. Anume, bilan- 
țuld nostru comercială este activă, și pri- 
so8uld, ce resultă din elă, ne face posi
bil să stingemd datoriile nostre din străi
nătate prin retragerea efecteloră nâstre. 
Spre scOpulă aoesta, în fața oonsidera- 
bilelord nostre datorii, se reoeră ani de 
Zile și respirulă aoesta se pâte obține 
numai atunci, decă străinătatea ne acârdă 

încredere necondiționată, său deoă se 
va ademeni ou interese mari, să țină său 
să cumpere efectele nâstre cu totd risi- 
culd înohipuitd. Mai departe: bogăția 
oapitalelord mouarchiei nâstre de două 
decenii a oresoutd neîntreruptă; nu este 
însă destulă de mobilă, și, prin deplassa- 
rea de pănă acuma a baniloră noștri, 
nu este armată cu aoele legături inter
naționale, oa într’und prooesă de oom- 
pensare se pâtă juoa numai deoâtă ro- 
lulă ouvenită.

A treia: proourarea aurului între
prinsă de guvernă și bancă așa ni-a fă
cută de aternătorl de piețele streine, ca 
și oând ni-amd afla deja în stadiulă d’a 
plăti în numărară, de altă parte insă 
ni-a tăiată completă tâtă puterea de ao- 
țiune po piețele aoestea, așa, că aurulă 
oâștigată nu pote și nu este iertată să 
iesă afară.

A patra : Prin urmare ne aflămă în 
posiția unui debitoră, care are avere să 
potă face față tuturoră obligațiuniloră 
sale, aoeea însă nu o pâte realisa și de 
aceea este avisată la grația creditoru
lui său, pănă atunol, păuă va soăpa din 
strîmtore său prin o împregiurare ne- 
prevăZută, seu prin o oonjunctură noro- 
oosă, seu în fine, prin îngăduire silită 
ori voluntară a oreditoriloră săi.

Aoeștia suntă așaderă factorii cu 
cu cari avemă să oaloulămă în fața apa
riției agiului. Inoidente nenorooâse: cri- 
sele financiare din Australia, Grecia și 
Portugalia și situația preoară ce a re- 
sultată din acestea pentru piața Lon
drei ; îutențiune rea: manifestată prin 
veuZarea în bianco a efecteloră nâstre 
pentru contraminerii germani; nepreve- 
dere propiă: manifestată prin continua
rea oampaniei în urcare (hausse) încă și 
atunci, câud piețele internaționale ară
tau semue învederate de furtuna, ce se 
apropiă; prea marea înoredere a oercu- 
riloră condocătâre: manifestată prin lipsă 
totală de ore-oare resistență, în primele 
momente, când a începută periolulă, cu 
speranță, că puterea de resistență a țării 
va fi de ajuusă pentru înfrângerea pe
nelului.

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

Eubirea si Geniulu.■
Schiță, tradusă din nemțesce.

(Urmare.)

Pierre Corneille, creatornlă tragediei 
francese, mărturisesce singură, că talen- 
tulă dramatică se redeșteptase întâia- 
âră într’insulă din prioina fericirei aflate 
în contempiațiunea amantei prietenului 
său.

Intr’una din Z^e apăru elă mai 
gânditori ca alte-dățl înaintea puterni- 
oulni său protectori), cardinalulă Riche
lieu, așa că acesta surprinsă îlă întrebă, 
ce-i lipsesce?

Corneille răspunse: „Nimioa bună, 
deâre-oe amorulă mă tortureză, și nu-mi 
sciu ajuta cu nici una preță".

CuriosO, cardinalulă cercetă mai ou 
deamănuntulă afacerea și află în sfîrșită, 
că poetula se amorezase de fiioa gene
ralului d’Andely, der oă aoesta nu voia 
să i-o dea în căsătoria cu niol ună 
prețO. Richelieu porunci atunci să i se 
aducă înainte tataia fetei, căruia îi spuse, 
că ela doresce prea multa încheierea 
acestei căsătorii. Acesta însemna, nici 

mai multa, niol mai puțina, deoâta o 
strașnioă porunoă și d’Andely nu putea 
să facă nici oea mai mică obiecțiune. 
Cununia urmâ în scurtă vreme și lu
mea posedă mai multa ou o părechiă fe
ricită.

Voiu trece cu vederea micile aven
turi amorâse ale lui Schiller, din tim
pulă juneței sale, ocupându-mă mai multa 
cu vieța sa conjugală.

Etă ce scria densula cătră Korner, 
privitoră la ideile sale despre căsătoria: 
„Trebue să am în apropierea mea o 
„ființă, care să mă asculte, oare să pâtă 
„și să voâscă a mă faoe fericită, și la 
„ala cărei chipa drăgălașa să mi-se în
fioreze propria-mi esistență“. Idealula 
dorințelora sale era Charlotte de Lenge- 
feld, din a cărei parte, după oum însu și 
poetula mărturisesoe, cerula nu l’a do
tata deoâta numai cu bucurii nesfîrșite. 
Numai îngrijirei credinciâse și pline 
de iubire a Charlottei, se pâte mulțumi, 
că bolnăviciosula poeta putu să trăescă 
pănă la anula 1805.

Prietenula său Goethe, cum se soie, 
nu avu parte de o asemenea fericire. 
După multe și iârte poetice relațiunl 
amorose, se căsătoresoe cu Cristiana Vul- 

pius, oare din nenorocire nu putu să se 
găsescă îu rolula unei soț’i adevărate a 
marelui poetG. Nedesăvârșită în a ea 
educațiune spirituală, pe lângă tâte ca
litățile sale eminente de econâmă oas- 
nioă, se ținu veclnica la o distanță res
pectabilă de soțula ei, numindu-la tot- 
dâuna „D-ta* și „Domnule consilieră in- 
timiiu, din oare pricină se înțelege, oă 
nici nu putea să partioipe întru nimica la 
creațiunea openloră sale poetioe.

Putina norocii în iubire avu și Les
sing. După înlăturarea multora piedecl, 
de natură deosebită, ajunsa într’o func
țiune de biblioteoarfi, se căsătoresoe ou 
d-na Eva de Kdnig, văduva unui oomer- 
oiaDta hamburgeza, der nu mai departe, 
decâta peste una ană i-se spulberă fe
ricirea prin neașteptata mârte a soției 
sale,

Lessing scrie ou acestă ooaeiune 
fratelui său următârele rânduri: „Vo- 
„iam și eu să gusta în vieță ferioirea, 
„pe oare ceilalți âmenl o simțesoa atâta 
„de desO, der mi-a reușita fârte prostă... 
„O, de ai fi ounosouta măcara câta de 
„puțina pe femeia mea ! Decă ași fi pu- 
„tutfi rescumpăra cu jumătatea Z^elora 
„vieței mele rara ferioire, d’a trăi cea

laltă jumătate îu gingașele ei desmier- 
„dărl, — oe bucurosă ași ii făcut’o a- 
„cesta! — Acum trebue să renunța la 
„aoestă ideala ală pierdutei mele feri
ciri pentru veclnioiă, — probabila oă 
„n’am mentat’o*1....

Lessing nu fu osîndita timpa în
delungata la aoestă tristă singurătate; 
trei ani mai târZiu mâre și densula.

Herder, oum se Boie, era fârte sufe
rinda, supărăoiosa și insuportabila în 
anii juneței sale, din care oausă se pare 
a se fi întrerupta și relațiunile priete- 
nesol dintre densula, Goethe și Schiller. 
Sohiller zugrăvesce, într’o sorisâre oătră 
prietinula său Kbrner, cu data de 27 
Augusta 1787, următorula tablou tragi- 
oomioa, referitora la traiula conjugală 
dintre Herder și soția sa Carolina:

„Herder și soția sa trăesoa într’o 
„egoistioă singurătate și alcătuescă îm
preună una fe)a de sfânta dualismă, 
„dela care esoluda cu desăvârșire ori oe 
„urmă de amesteoa ală oelorlalțl muri» 
„torl. Decă din întâmplare ajungă să se 
„certe, trăescă amândoi isolați, fiă-oare 
„în odăile 'loră separate; scrisori pur
tate de sprinteni valeți sue și scobâră 
„cu multă grabă treptele dela ună etagiu


