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înșelata mai primaaoS In Viena 
R. Mosse, Haascnstein & Vogler (Otto 
Haas), H. Schale), Aloes Hcmdel, AI. 
Dukes, 4. Oppelik, J. Danneberg; în 
Budapesta: 4. F. Goliberger, Eck
stein Bernat: în Frankfurt : O. Ă.
Daube ; In Hamburg: A. Steiner. 

Prețulu insorț.iumloră: o seria 
garmond pe e colină 6 er. și 
30 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Beclame pe pagina a III-a o 

senă 10 cr. v. a. sin 30 bani.

AITVLV LVI.

ffG-Rzetau ese în fiA-carefo 
ADonanienie pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un anii 12 11., pe șAsa luni 

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

Pentru România și străinătate: 
Pe tură ană 40 franoljpe șâso 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoL 

Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

AOonamenlulu pentru Biasovă: 
a administrațiuno, piața mare, 
Tfirgulu Inului Nr. 30 etagiulu 
I.: pe unu anu 10 fi., pe păsa 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu ană 
12 11., pe 6 luni 6 11., pe trei luni 
3 fl. Unii esemplaru 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atătu abonamen
tele oătu și inserțiunile suntă 

a Be plăti înainte.

Nr. 127. Brașovii, Vineri, 11 (23) Iunie
Brașovfi, 10 Iunie v.

Șovinismulft ungurescă a ra
portată 4^ele acestea unu nou 
triumfă. Triumfulă seu este de 
astă-dată cu atâtu mai strălucită, 
fiind-că se rapdrtă chiar la ar
mata comună, care pană acum, 
cu escepțiunea unoră cașuri de 
„curtoasiă“, totă a mai resistată 
cu ore care tenacitate curentului 
șovinistă maghiară.

E vorba de conflictulă, ce s’a 
iscată 4^®!® acestea între coman
dantul ă de corpă Lobkowitz și 
între primăria capitalei Budapesta. 
Acesta din urmă a declarată pură 
și simplu, că ea nu mai vre se 
primescă dela comanda militară 
nici o hărtiă scrisă în limba ger
mană, ci numai unguresce. Co- 
mandantulă de corpă înse, princi
pele Lobkowitz, basată pe prac
tica de pănă acum, cum și pe dispo- 
sițiunile legei din 1840, a răspunsă, 
că de dre-ce îndatorirea de-a co
responda cu autoritățile unguresc! 
în limba maghiară e prev§4ută 
numai față cu comandele regi- 
menteloră maghiare, er nu și 
față de comandele altoră re
gimente, astfelă comanda mili
tară din Budapesta nu este da
tore se corespondeze cu autorită
țile unguresc! în limba maghiară, 
ci-șl va reserva și pe mai de
parte dreptulă de a coresponda 
în limba germană, cum a făcută 
și pănă acum.

Conflictulă acesta, dintre prin
cipele Lobkowitz și primăria Bu
dapestei, a produsă în primele 
momente o iritațiă mare în ta
băra șoviniștiloră maghiari. Presa 
ungurescă de tdte nuanțele prin
sese se strige în contra lui Lob
kowitz, er cei din oposițiă înce
puseră a lovi în guvernă, împu- 
tându-i, ca de obiceiu, lipsă de 
energiă față cu cei dela Viena.

Conflictulă înse n’a durată 
multă. Abia la câte va 4il® a 

fostă resolvată și încă într’ună 
modă atâtă de satisfăcetoră pen
tru șoviniștii maghiari, încâtă a 
întrecută păte chiar și cele mai 
esagerate așteptări ale loră.

A festă de ajunsă, ca deputa- 
tulă Szell Kâlmăn se adreseze, în 
delegațiuni, o interpelațiă minis
trului comună de resboiu, pentru 
ca acesta numai decâtă, încă prin 
firu telegrafică, „se ia la raportă“ 
pe principele Lobkowitz, care a 
„cutezată“ se se porte atâtă de 
„bruscă“ față cu primăria dela 
Pesta.

Sigură, că membrii delega- 
țiunei UDgare voră fi rămasă ui
miți de acestu triumfă neașteptată 
ală loră. Acum presa ungurescă 
tace și liniștea s’a restabilită pe 
deplină în tabăra șoviniștiloră ma
ghiari, car! saltă de bucuriă ve- 
4endu-se atâtă de satisfăcuți în 
așteptările loră.

Legea e numai lege, și decă 
principele Lobkowitz a vrută să 
se țină de lege, etă că astă4i e 
caracterisată între dmenii, „cari 
aparțină trecutului

Dătătăre de tonă suntă astă4i 
ordinațiunile, în cari se esprimă 
adevăratulă „spirită ală timpului“. 
După cea mai nouă ordinațiune 
a ministrului comună de răsboiu, 
de astă4l înainte tote autoritățile 
armatei comune voră trebui să 
corespondeze cu autoritățile un
guresc! în limba maghiară, ba și 
dela particulari suntă datăre a 
primi hârtiile, ce li-se voră tri
mite în limba maghiară.

Nu încape îndoelă, că acesta 
este ună succesă, la care Ungurii 
cu câțl-va ani înainte n’ar fi cu
tezată nici măcară să aspire. Ape- 
titulă loră însă a crescută mân- 
cândă și va cresce încă. Cei ce 
dela începută i-au menagiată în 
tendințele loră de maghiarisare și-i 
menagieză și a4h va trebui nea
părată să-i menagieze și în viitoră, 

găci altfelă s’a isprăvită cu „fră- 
țietatea“.

Astfelă vedemă, că șovinis- 
mulă ungurescă ocupă tărîmă din 
4i în 4i mai mare. P6te că acesta, 
îpfru câtă a începută să trecă bi- 
nișoră și în socotela limbeî ger
mane, să nu le prea convină ce- 
loră dela Viena. Der cine e de 
vină?

CRONICA POLITICA.
— 10 (22) Iunie.

Din inoidentulă numirii unui non 
nunciu papală (Agliardi) în Viena. „Pol. 
Corr.“ 4lQe următorele: „Nunoiulă Agli
ardi a adusă cu sine din Roma îndrumă
rile oele mai avantagiose politioei bise- 
ricesol. Deoă e adevărată acesta și ddoă 
întru adevăru Curia romană este hotă- 
rîtă a face concesiuni în tote oestiunile, 
cari se potă uni cu basele fundamentale 
ale biserioei, atunci misiunea aoesta, fă- 
oută in interesulă păcei confesionale, nu 
păte să producă decâtă buouriă, fiindcă 
atitudinea Curiei față de Franoia și Bel
gia dovedesoe, că programulă bisericesoQ 
politioă ală lui Weckerle se pote îm
păca ou condițiile fundamentale bisen- 
oesol.

*
TPolitik“ află din cerourl bineinior- 

mate, că după reîntdreerea ministrului- 
președinte oonte Taaffe din Elischau, se 
voră începe din nou consiliile miciștri- 
loră ou privire la cestimiea boemă. Con
ducătorii stângei îndemnă pe guvernă, 
să îndeplindsoă în ourendă pe cale ad
ministrativă înființarea unei judeoătorii 
cercuale în Trautenau. La casă, decă 
ministrulă de justiția va persista în punc- 
tulă său de vedere, voră cere dimisio- 
narea ministrului de justițiă și înlocuirea 
sa prin ună aderentă ală stângei. Ddcă 
contele Taaffe nu va oorăspunde aces- 
toră cereri, atunci i-se va pune în per
spectivă cea mai orânoenă oposițiune din 
partea Germaniloră liberali. — Din 
Viena se anunță, că ministrulă-preșe- 
dinte austriacă l'aalfe după o petrecere 

de câteva 4’1® a sosită alaltăerl din Bo- 
emia în Viena. îndată ce a sosită în 
capitala austriacă s’a adunată consiliulă 
de miniștri la loouința lui Taaffe. In 
acestă consiliu s’a discutată situația din 
Boemia și mai alesă postulatele Germa
niloră din Boemia, care se potă numi 
cu totă ușurința: ultimatum. Contele 
Schdnborn și ministrulă Dr. Steinbach 
se opună înființării unei judecătorii oer- 
cuale în Trautenau, deși acesta oonsti- 
tue prima condiția a Germaniloră ; oei- 
lalțî miniștri propună disoivarea dietei 
imperiale. Remediulă acesta însă cu greu 
se va pute aplica. Se mai spune, că 
Cehii feudali au rupt’o de totă cu poli
tica Cehiloră tineri.

*

piarulă bulgară „Svoboda" publioă 
ună articula vehementă în contra Ser
biei și în termini necuviincioșl insultă 
și pe regele Alexandru. Aoestă prooe- 
dere a numitului 4iarC’ a produsă mare 
indignațiune în cercurile diplomatice din 
Sofia. „Coresp. Ung.“ anunță, că repre- 
sentantulă austro-ungară la Sofia, Bu- 
rian, și-a esprimată față de ministrulă 
Greoov indignarea sa ou privire la 
aoestă articole. Ministrulă Greoov s’a 
și grăbită să șl esprime părerea sa de 
rău despre cele întâmplate, acoentuândă 
tot-deodată, oă conținutulă numitului 
articolă nu representă vederile minis- 
teriului. In oerourile diplomatice însă se 
crede, că aoestă articolă a fostă inspi
rată de ministrulă președinte bulgară 
Stambulov.

*

Din Petersburg se anunță, că gu
vernul!! rusesefi a făcută pașii de lipsă 
pe lângă guvernulă bulgară, oa Bulgaria 
să restitue Rusiei cheltuelile cu ooupa- 
țiunea din 1878—79. Ministrulă rusescă 
de esterne a rugată pe girantulă de afa
ceri din Sofia ală Germaniei, să atragă 
atențiunea guvernului bulgară la acestă 
oestiune. Suma reolamată faoe doue mi- 
lidne de ruble, cari cu peroente se uroă 
la trei milione.

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

VENUS IN CAPITOLIU.
De Marc Twain.

PARTEA I.
(Scena se petrece in atelierulu unui 

sculptorii din Roma).

— Gecrge , te iubesoă așa de 
multă !

— Dumne4eu să ți binecuvinte 
inima credinoiosă, Mario, der de ce ta- 
tălă tău este atâtă de nemilosă ?

— Iartă-i, der elă ține arta de-o 
prostiă și nu se pricepe decâtă la ne- 
guțătoriă. Elă orede, că cu tine voiu 
muri de fome.

— Părere afurisită! De ce nu m’am 
făoută mai bine ună precupeță, de
câtă artistă inspirată, care n’are ce 
mânoa ?

— Nu despera, iubitulă meu George, 
prejudițiulu tatălui meu va înceta, în
dată ce vei primi 60,000 dolari...

— Cincfcjecl de mii de draol! Oe 
copilăriă, doră datoresoă și chiria casei.

PARTEA II.
(Scena : o locuința din Roma).

— Iubite domnule, e păoată a dis
cuta mai departe cestiunea; eu n’am 
nimioă contra d-ta!e, der nu-mi potă da 
fata unui omă, oare este alcătuită din 
amoră, artă și — fdme.

— ’Ți mărturisescă, d-le, că-să omă 
săracă. Der renumele, gloria? Ună amică 
din Aroanzas 4’ce, că statua mea nouă, 
oe representă Amerioa, este o operă fdrte 
de artă și elă orede tare, oă odinidră 
numele meu va fi vestită.

— Hăbăucie! Ce pricepe, la astfelă 
de lucruri, acela măgară din Aroanzas ? 
Gloria este nimică ; lucrulă de căpetenia 
e, că oe preță au spărietârele de paseri 
îu marmură, ce faci d-ta ? Luori la una 
o jumătate de ană, ș’apoi o vin4l cu 100 
dolari. Arată-mi 60,000 dolari, și capeți 
fata. Deoă nu, o dau altuia. Ai timpă 
de-o jumătate de ană, ca să câștigi 
acești bani. Salutare 1

— Oh, vai mie!
PARTEA III.

(Scena : ună atelieră.)
— Ah, John, prietinulă meu din 

tinereță, sunt omulă cela mai nefe
ricită !

— Ești filcău de bâtă!
— N’am nimioă, oe mi-ar plăce, 

numai o biată statuă și niol aoeea nu 
mă oompătimesce. Privesce fața ei de 
marmoră, câtă e de frumdsă și — ne- 
simțitore.

— Ași, prostiă! N’ai 4’8fi tu mai 
înainte, că ai timpă de o jumătate de 
ană, să procuri banii ?

— Amioe, nu-țl bate jocă. De ași 
ave timpă de șese vdourl,—oe mi-ar fo
losi? Ce pdte începe ună bietă omă ne
norocită, deoă n’are nici capitală, niol 
amiol ?

— Nebunule! Lașule! O jumă
tate de ană — nu, suntă destule și oincl 
luni.

— Ești deșteptă?
— O jumătate de ană! Aștâptă, 

acuși îți câștigă eu banii.
— Ce-ai 4ish ? Pentru Dumne4eu, 

in ce chipă mi-ai pute tu oâștiga acea 
sumă colosală?

— Nu te amesteca, te rogă, în afa
cerile mele. Spune, mă lași să lucreză 

liberă? Juri, că te vei împăoa cu tdte 
oe voiu faoe ?

— Amețesoă... der jură !
John luă în mână ună ciocană și 

rupse ou multă precauțiuue nasulă dela 
statua Amerioei. Mai lovi odată și două 
degete că4ură, — a treia oră, și o parte 
a ureohii era nimicită, pe urmă pioiorulă 
stângă dela genunohe în josă zăoea la 
pămentă în ruine. John îșl luâ pă
lăria și se depărta. In curendă se în- 
torse într’o birjă, luâ cu elă pe artis- 
tulă ou inima sdrobită și statua ou pi
oiorulă ruptă. Pe sculptoră îiă duse 
acasă, cu statua mână spre Via Qui- 
rinal.

PARTEA IV. 
( Scena: atelierulu).

— Jumătatea de ană espiră a4l la 
2 dre. Oh, ce ohină! Sfîrșitulă vieții 
mele! Ieri n’am cinată nimioă. Nu ou- 
teză a merge în restaurantă. Pantofa- 
rulă mă perseoută, oroitorulă mă chi- 
nuesce de morte, stăpânulă casei mă su
pără ală dracului. Pe Iohn, din aoea 4i, 
nu l’am mai vă4ută. Ea, decă ne în- 
telnimu, îmi zîmbesoe ou gingășia, der 
tatălă ei cu inima împietrită îi inter4ioe...


