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Inului Nr. 30.
Inserate mai primosou tn Viena 
R. Hossc, Hadsmstem & Vogler (Otto 
■Baar), H. Schalok, Aiots Herndel, X. 
Dukee, A. Oppelik, J. Danneberg; în 
Budapesta: A. 7. Soldberger, Eck- 
itnn Bernat: tn Frankfurt: G. L.
Daube; In Hatntlcrg: 4.

Proțulu iaserțincilori: o seria 
MTinord pe o oolĂnă 6 cr. și 
80 or. timbru pentru o publi-
care. Publicării mai dese după 

tarifași învoială.
Reclame pe pagina a IH-a o 

sena 10 cr. v. a. a6u 30 baiu.

-cr Xd -er x_,T7i.

nQarota“ ese în flă-caracți 
Abonamente pentru Austro-Ungarla. 
Pe un ană 12 fi., pe ș6se luni 

6 fi., pe trei lunî 3 fl.
N-rii de Dumineoă 2 II. pe unu. 

Pentru România și străinătate: 
Pe unii ană 40 franol, pe șăae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la t6te oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentulu jentrn Brasorn: 
a administrațfuno, piața mare, 
TSrgulă Inului Nr. 30 etaglulu 
I.: pe unu anu 10 11., pe șÂae 
luni 5 11., pe trei luni 2 II. 50 or. 
Cu duaulu tn oasă: Pe ună ană 
12 II., pe 8 luni 6 11., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplaru 5 or. v.r&. 
său 15 bani. Atâtă abonamen
tele ofttu și inserțiunile luntu 

a Be plăti înainte.

Nr. 118. Bnqpvtt, Lmi-Marti, 1 {13) Iunie 1893.

Brașevtt, 31 Mai v.
IDedarațiunile contelui Kăiaoky 

•din delegațiunl în ceea ee pri- 
vesce raporturile eateridre ate-Aus- 
tro-iUngariei, au produsu în Ber
lină o jndisposițiă, care ni-se pare, 
mu ;are numai o însemnătate 
'brecetdre. Nu a plăcutâ adecă unei 
părți a pressei din Germania, că 
/Kalnoky a înfățișată situații unea 
■esteridră într’o lumină fdrte pacl- 
■nică, der mai vertosu nu i-a plă
cută, că ministrulu de esterne 
austro-ungaru a accentuară, că ra
porturile monarchiei ou Rusia 
suntă amicabile și tot-deodată B’a 
ferită de a atinge acele eestiuni, 
cari, cum de pildă cestiunea bul
gară, formeză obiectuiă neînțele- 
geriloră dintre Rusia și monar- 
Chia habsburgieă în Orientti.

Cu deosebire ^National Zei- 
tung“ din Berlină s’a . euperată 
din causa amintiteloru cideclara- 
tiunl și a mersă penă *a imputa 
politicei cabinetului vienesă, că 
aspiră la o înțelegere cu «Rusia, 
care i-ar face cu putință .Austro- 
lUngariei de a se bucura de tote 
avantagele posițiunei ei în tripla 
alianță fără ide niel ună risică. 
iDe altă parte amenință tăia ger
mană, că, deeă Austro-iUngaria nu 
se mai teme de o colisiuue cu 
Rusia, Germania pote se-șl ■ regu
leze raporturile sale cu Rusia pe 
ba-sa vederiloră tradiționale, cari 
au ifostă întrerupte numai dela 
1880, că adecă Germania și Ru
sia suntu vâfeml, fără ea între 
denșii se esi^te ună interesă .-fi- 
rescă divergentă în înalta poli
tică.

Pentru caracterisarea -acestei 
indisposițiunî pe partea germană 
servesce faptulă, că pressa fran-( 
cesă critică fbrte favorabilă .amin- 
titele declarați uni ale contelui 
Kalnoky. Organulă guvernuluifran- 
cesă „Temps“ laudă cu deosebire 
•declarațiunea din urmă a contelui 

Kalnoky,prin oare acesta combate 
interpretarea ce s’a făcută cuvinte- 
loră sale de cătră pressa germană 
și 4’cei cât ©fi-oioșiforă germani 
nu Ie pl&oe politica, prin care 
Austria ’și reia o parte din li
bertatea acțiunei sale diploma
tice.

Așa suantă interpretate în Fran- 
cia cuvintele lui Kalnoky, „că ra
porturile -amicabile ale Austriei cu 
Rusia nu stau în contrazicere cu 
alianța ’tripla și -suntu o garanțiă 
de pace.41

Se înțelege, că ■ ori ce supărare 
între Viena și Berlină va fi bine 
privită în Pariau și politicei fran- 
cese nu i-ar displăcea nicidecum 
decă Austria și*ar manifesta în 
gradă câtă mai mare libertatea de 
acțiune diplomatică în sensulă 
unei apropieri de.puterile contrare 
triplei alianțe.

Se pare înse, că de faptă și 
unii și alții mergu prea departe 
în aprețiarea dedarațiuniloră fă
cute de ■ministrulă nostru de es
terne. Trebue se-i credemă aces
tuia, că n’a avută de cugetă să 
aducă vre-o turburare câtă de mică 
în raporturile de alianță cu Ger
mania, căci, deși a ifostă în stare 
a constata cele mai bune relațiuni 
momentane cu Rusia, nu se pote 
admite posibilitatea unei înțelegeri 
între Austria și Rusia, pe câtă vreme 
în Orientă nu s’a petrecută nimică, 
ce i-ar pute servi cabasă, ci din con
tră tăte au rămasă neschimbate, ba 
mai multă, au luată o direcțiune 
și mai neplăcută pentru Rusia.

Ar rămâne der ca singurulă 
motivă ală supărăriloră iscate 
între Viena și Berlină, de-oparte 
tendința presupusă de -a descrie 
situația în modă câtă de ,pacinică, 
pentru că așa ceru interesele Aus- 
.tro-Ungariei în fața operațiuniloră 
ei financiare pentru Introducerea 
etalonului de aură, de .sită parte 
dorința de a se înfățișa situațiunea 

în lumină câtă mai amenințătăre, 
pentru că așa pretindă interesele 
guvernului germană în ajunulă 
alegeriloră pentru parlamentă, dela 
care așteptă primirea proiectului 
de lege militară.

, CRONICA POLITICA.
— (31) Maiu.

Foile germane se ooupă și aoum ou 
exposeulft contelui Kalnoky. „Național 
Zeitung4, după ce spune, oă în dele
gațiile austro-ungare se j6oă de-a păs- 
torulă ou mieii, oontinuă: Viena și 
Pesta, chiar și în mijlooulă aoestoră în- 
oordate raporturi, lasă pe umerii noștri 
nu numai jertfele militare, oi și o Ges
tiune de esistență, reservândă și eșl ună 
neînsemnată budgetă militară și susținândă 
raporturi esterne favorabile ou reserva 
ea la oasă dată totă armata germană 
să sară intru apărarea intereseloră Aus- 

'tro-Ungariei în Balcani. Față de acesta 
deolurămă sinceră aliatei năstre, oă noi 
la niol ună casă nu putemă considera 
alianța dreptă o astfelă de oonvențiă. 
De multe-orl s’au respinsă pretensia 
Vienei și a Budapestei, oă Germania ar 
fi datore să sară în apărarea așa numi- 
teloră interese austro ungare, Dâoă stă 
părerea vienesă, că nu mai p6te veni în 
considerare ună astfelă de interesă, oare 
ar nasce o ciocnire cu Rusia, atunci 
Germania îșl păte regula raporturile sale 

.față cu Rusia pe baea dela 1880, care a 
esistată și mai înainte, și care numai 
dela 1880 înoâoe s’a sohimbată, adecă: 
aceste două imperii se fiă doi vecini, cari 
in politica înaltă să nu aibă eestiuni de li
tigiu, ori interese ce se opună. Prin aoâsta 
8’ar simplifica și oestiunea militară ger
mană, fiindcă cele două linii de răsboiu 
ar fi esobise din discusiune. Sporirea ar
matei atonoî n’ar fi neoesară, deoâtă oa 
Francia să fiă țînută în frâu. E forte 
probabilă, că cu simplificarea în modulă 
aoesta a situațiunei europene, ar fi forte 
mulțumită și Italia. „Hamburger Nach- 
richten*, foiă inspirată de Bismark Z*06> 
oă exposeulă lui Kalnoky însămnă, că 

viitorea formațiune a Europei este treba 
Austro Ungariei și a Rusiei. Ni6l odată 
nu ni-am gândită, oă după trei ani de 
Zile Germania va pierde conduoerea tri
plei alianțe și oă astfelă se va stabili o 
înțelegere între Austro-Ungaria și Rusia, 
— Se oertă oumetrii!♦

In legătură cu oele oe scriu Ziarele 
germane despre esposeulă lui Kalnoky,. 
înregistrămă aiol nisce lămuriri, ce mi- 
nistrulă comună de esterne a ținută să- 
le dea foiloră germane în comisiunea 
budgetară dela 10 Iunie n. a delegațiu- 
nei austriaoe. După oe a spusă, oă foile 
germane interpretâză greșită enunciațiu- 
nile sale anteriore, Kalnoky Zise, că elă 
a spusă lămurită, oă alianța oontinuă a 
fi solidă și nesohimbată și nu s’a pro- 
du"'ă niol o alterare în raporturile intime 
ale aliaților. Din prospeotele bune, că pa- 
oea se va susține, nu a dedusă putința 
de-a se pune oapătă desvoltării și întă- 
rirei armatei, oi dimpotrivă elă a respinsă 
ohiar și ideia unei desarmărl. Ce pri- 
vesce raporturile amioale ou Rusia, in
terpretările greșite ale foiloră germane 
suntă basate pe fioțiunl. Speranța de-a 
se restatornioi relații intime cu impe
rială dela Nordă, nu se pdte pune în co
nivență ou vre-ună evenimentă dre-oare 
seu ou vre-o sohimbare în privința poli
tică, ci este a se atribui numai unui sen
timente generală. Alianța întreită nu ex- 
olude niol deoum unele relațiuni ou ce
lelalte state. însuși Bismarck a declarată, 
oă ou oâtă relațiunile ou Rusia voră fi 
mai amioale, ou atâtă garanțiile păoei 
suntă mai tari. Este dâr absurdă dela 
Ziarele germane, oă ele vădă în ouvin- 
tele lui o răoelă a Austro-Ungariei față 
de tripla-alianță. Ministrulă apoi repetă, 
oă susține alianța cu aceeași sinoeritate și 
lealitate, oa și în trecută, Aoesta alianță 
este esolusivă defensivă și destinată a 
menține paoea. Prin urmare nu esistă 
nici ună felă de oontraZioere între de- 
olarațiunile sale și între adevărata stare 
a luorului.

*
In săptămâna aoesta se voră înoepe 

ședințele plenare ale sesiunei delegațiu-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.4

D â îs b o r d e i u.
Schiță, de Margareta Moldovanu.

— nNi-ai adusă oeva de mânoare 
mamă?“ strigară de-odată copii, văZ©ndă 
oă întră mama loră pe ușe.

— „Am adusă, am adusă dragii mamii, 
stațl numai", Z'se femeia cu lacrimi în 
ochi. Merse apoi la patulă bărbatului ei, 
oare zăoea bolnavă.

Aoesta era întinsă pe ună pată um
plută ou pae și ooperită ou ună țolă 
vechiu de lână. Părulă îi era împrăsciată 
în disordine, fața i pârlită, palidă, oohii 
oăZuțl înlăuntru, mânile înegrite de sâre 
și aspre de lucru erau usoate oa nisce 
cotore de buruieni veștede. Elă bolea 
acum de-o lună. Trupulă îi era sdrunci- 
nată de luorurile multe și grele, oarl le-a 
lucrată și ou oarl câștiga pânea la oei 
patru oopii oe-i avea. Aoum puterile îi 
erau sfârșite. Sta tdtă Ziua în pată, fără 
a grăi nimică, numai din când în oând 
se auZ'au gemete grele. Apoi îșl mai 
întindea mâna tremurândă după uloio- 
rulă ce era josă lângă pată și îșl uda 

gura friptă de fierbințelă. Nu bea elă 
ddr' de sete, nu. oăol stomaoulă iui era 
golă, nu mănoase din sera premergetdre 
și etă .acum era altă sâră aoi. Pânea .us> 
cată, puțină câtă a fostă, au mâneat’o 
copii.

Femeia era dusă tdtă diua la lucru 
prin sată, ca să câștige pentru ei toți 
ceva de mâncare. Muncea în ruptulă 
capului, ca și când ar fi voită ou lu- 
orulă să alunge timpulă înainte, păuă se 
va insera odată; apoi să mergă erășl 
în ruptulă capului acasă, să veZă de băr- 
batulă bolnavă ți de copiii fllămânZl.

In casă era aprope întunereoă și 
frigă. Afară sufla ună ventă rece de 
tbmnă. Vatra era plină de cenușe cu 
ună tăciune rămasă de sâra, la oare a 
fostă fiertă o mămăligă. Copiii erau ghe- 
mu'țî în giurulă ei și așteptau ou ne
răbdare pe mama loră.

— „Da oum îți merge, Vasilie, totă 
rău?“ Bolnavulă îșl deschise oohii, ou 
privire de mirare — că îșl aude nevasta 
— se uita luDgă la ea, apoi ou voce 
slabă Zise: „totă rău !“

— „Uite aici țî-am adusă zamă și 
pâne, nu vei mâuoa?“

— „Ba da!“
— „Așteptă deră puțină, să o în- 

călZescă, e reoe, oă e dela prânZă, n’am 
mânoat’o, să ți-o aducă ție.“

Dând apoi copiii la o parte dela 
vatră, trase cenușa, să faoă focă. Să faoă 
fooă, dăr ou oe? Statu ună momenta pe 
gânduri, apoi eși afară. Să duse la lo- 
culă, unda a fostă oâudva ună gardă, 
oăutâ și găsi câțl-va țueol, oe erau bă
gați în pămentă și pe oarl stătea odată 
gardulă — mai adună nisoe buruiene us
oate, oe au mai rămasă și întră ou ele 
în bordeiu, aprinse fooulă și încălZi 
zama, oe a pus-o ou olișâra pe masă.

Bolnavulă luă lingura în mâna tre
murândă, se apucă de zama oălduță și 
sorbia ou lăcomiă mare.

Copiii din dosulă ușei se uitau ou 
învidiă la părintele loră, oare sor
bea așa ou poftă mâncarea adusă de 
mama loră.

Femeia sta oa ună stelpă țînendă 
61a, oa să p6tă bărbatulă ei mânoa.

— „Domne —- îșl gândi ea — nu-i 
a bună, pre cu lăcomiă mânoă. Uite, stă 
să bage totodată în gură. Domne, 

Ddmne, aceste nu suntă semne bune. Ce 
mă facă apoi eu, deoă...“

Vocea copiiloră îi întrerupse firulă 
gândirii.

— „Mamă, ne este fdme, dă-ne 
mânoare4.

— „Stațl dragii mamii, oă îndată 
oăpătațl și voi. Vă fierbă mămăligă și 
veți mânca-o ou mojdeiu4.

Copiii se liniștiră erășl.
Intr’aceste bărbatulă gătâ cu mân

carea, să întârse cătră părete, să vîrî 
adâncă în țolă și sta nemișcată.

Femeia se pune și faoe mămăligă, 
o răstornă pe o scâudură, ș’apoi tăindă 
fălii le împarte oopiiloră. Aduoe o far
furia de pământă ou mojdeiu, îlă pune 
în mijlooulă mesii și oopiil se apuoă a 
intinge ou lăoomiă în elă.

După oe i a împăcată, le așterne 
paie josă, pune Ia oapă nesoe sdrențe 
din ună eumană vechiu și-i aoopere cu 
ună țolă. Ea încă se lasă josă lângă ei, 
somnulă însă nu-i venea de locă. Afară 
vuia vântulă grozavă. In oasă era li
niște. Din oând în când să auZeau ge
metele bolnavului, ce să perdeau în șue- 


