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Inului Nr. 30.
Inserat© mai primescti în Vlona 
Ji, Jfosse, Haasenstein & Vogler (Otto 
jfaai), H. Schalek, Alois Herndel, At. 
Dukes, A. Oppelik, J.Dtnneborg; în 
Budapesta: A. F. Ooldberger, Rck- 
titin Bernal; !n Frankfurt: ff. D, 
Daube ; In Hamburg: A. Sterner.

Prețuia inserțiunilori: o Borift 
zarmond pe o colena 8 or. și 
So er. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifa și învoială.
.Reclame pe pagina a IU-a o 

senă IG cr. v. a. a6u 80 bani.
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„Gazeta**  eae In fifl,-carec|i 
Abonamente pentru Anstro-Ungaila. 
Pe un ani 12 fl., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.

**) „Misere royale44 în numerii primi 
a. c. din „Nouvelle Revue44

*) Unele foi din BucurescI au re
produsă o parte însemnată din memo
riile apărute pănă acuma în „Deutsohe 
Revue44. — Red.

N-rii de Dumineci 2 fl. pe ani. 
Pentru EomânSa și străinătate: 

Pe nn& ani 40 franoT,pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineci 8 franot. 

Se pronumeră la tâte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotorî.

Abonamentulu pentru Brasovu 
a adminiatrațiuno, piața mare, 
Tărguld Inului Nr. 30 etaglulu 
I.: pe uni ani 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu In casă: Pe unu anii 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unii eBemplard 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Ațâță abonamen
tele câtft și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 141. Brașovii, Luni-Marți, 29 Iunie (11 Iulie) 1893.

Nou abonamentu
la

Cu 1 Iulie 1893 st. v.
«e deschide nou abonamente, 
Ia care învltămd pe toți amicii șl 
sprijinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului]
Pentru Austro-Ungarîa:

pe 1a.3a.1x ana-ia.................................. 12 fi.
pe șese lia-sa-i ................................. G fi.
pe trei lia.3a.i . ....................... G fi.

Pentru România și străinătate:
pe 1a.3a.na. a,3a.-&. 
pe șese lna.3a.i
pe trei lia.3a.i

■40 franci
20 „
IO

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu............................................ 2 fl.
pe șese luni ..................................  . I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu.................................. 8 franci
pe șese luni .... 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

Din causa sfintei sărbători de mâne, dia- 
rulă uu va apăr6 până Mercur! sera.

Brașovfl, 28 Iunie v.
Greșela cea mare politică, ce 

au făcut/o cei dela putere cu opri
rea conferenței naționale române, se 
sparge acuma în capulu bietului pri
marii alâ Sibiiului.

Tbte foile unguresc! susținu, că 
numai elu e de vină, că s’a grăbită 
a face acelu pasu, fără de a aștepta 
avisulu ministrului de interne Hie- 
ronymi. Pe acesta îlu iau în ape- 
rare, 4i°®ndu, că nici nu s’a gân
dită a călca dreptulâ de întrunire 
alâ alegetoriloru români.

Foile oposiționale maghiare emu- 
leza cu foile guvernului în a scote 

din încurcătură pe ministrului de in
terne și „Magyar Hirlap44 merge pănă 
a pretinde dela densulu se tragă în 
cercetare disciplinară pe d-lu Hoch- 
meister, pentru că, trecendâ peste 
cerculu competenței sale, a opritu 
adunarea din Sibiiu în contra le- 
giloru.

„Magyar Hirlap41 ca și „Egye- 
tertes44 și celelalte foi oposiționale 
se folosescu ce-i dreptâ și de acestă 
ocasiune spre a critica procederea 
guvernului, împutându-i, căn’a festă 
destulă de prevăcfetoră și energică 
în cestiunea naționalitățiloră, că nu 
tace nimică în contra pretinsei agi
tațiuni din România, dușmănbse na- 
țiunei maghiare ș. a. der îndată ce 
e vorba de vr’ună interesă alu ma
ghiarismului violentă față cu Ro
mânii aceeași oposiționall, lasă, cum 
vedemă, orl-ce critică la o parte și 
caută se-i vină întru ajutoră.

Relevămă acestă faptă în deo
sebi, ca s’arătămă cum contrarii ro
mânismului sciu se’șl întocmescă tac
tica loru când e vorba de causa co
mună a maghiarismului der îl relevăm 
și pentru a pune față în față acestă tac
tică a parti deloră maghiare, cu tac
tica ce-o observă, mai alesă de ună 
timpă înedee, o parte a pressei ro
mâne de dincolo în cestiunea cea 
mare română, care a emoționată și 
ține încordate, în modu atâtă de 
îmbucurătoră spiritele frațiloră noș
tri din România.

In mijloculă mișcărei naționale 
de dincolo, care se manifestă în sim
patia adevărată, ce o nutrescă frații 
noștri liberi și independenți pentru 
noi Românii asupriți și în dorința 
loră fierbinte de a vede îmbunătă- 
țindu-se sdrtea nâstră amară, iacă 
o impresiune de totă durerosă unele 
aparițiuni din luptele clinics ale efia- 
reloru de partidă, cari deșteptă în 
noi bănuiala, că și cestiunea nâstră 
transilvană este privită, din partea 
unora celă puțină, ca ună obiectă 
tine venită spre a face politică mi
litantă de partidă în interiorulu țării 

pentru nisce interese vremelnice de 
„dă-te josă ca să mă sui eu44.

Cu adevărată bucuriă sufletescă 
amă privită și privimii, noi Românii 
de dinedee, la manifestațiunile mă
rețe ale frațiloră noștri în favârea 
causei nostre drepte și o adevărată 
mângăere pentru noi a fostă și este 
împrejurarea, că aceste manifesta- 
țiuni se conducă de idea cea mare 
a conlucrării tuturoră pentru salvarea 
lățirea, înaintarea, sprijinirea și în
tărirea culturei române în tâte păr
țile locuite de Români.

Ca să vorbimă mai pregnantă, 
ni-a servită întotdeuna de cea mai 
mare mângâiere văcjândă, că întrega 
societate din România, fără deose
bire de partidu, a îmbrățișată cu căl
dură causa culturei nostre, care este 
causa generală a românismului, vă- 
cjendă cu deosebire, că la tote oca- 
siunile frații noștri au accentuată 
și accentueză acestă comunitate de 
.semțăminte, ce legă pe toți.

In fața acestui curentă salutară 
și singură mântuitoră în interesulă 
românismului amenințată, trebue să 
ne întristeze și să ne neliniștescă 
adâncă, când vedemă, că chiar nisce 
organe de frunte și influente, cum 
este „Voința Națională41, găsescă o 
plăcere în a accentua tocmai acuma 
în cestiunea transilvănenă, totă fe- 
liulă de desbinări și neînțelegeri în 
sînulă Româniloră.

Cu adevărată surprindere ve
demă, lansându-se de acestă organă 
faime, ca acelea, că guvernulă și 
partida dela putere în România ară 
lucra în ascunsă mână în mână cu 
guvernulă și cu partida dela putere 
din Ungaria în scopă de a ne ma- 
ghiarisa, că s’ar fi pusă chiar în înțe
legere cu omeni și „partide44 din sînulu 
nostru, ală Româniloră de dincoce, 
ca s’ajute astfelă dușmaniloru româ
nismului să ne pâtă înghiți mai ușoră 
și mai iute.

Nu mai este de lipsă, credemă, 
a spune, că asemeni faime la noi 
nu potă produce decâtă mirare și 

că povestea cu’„Românii ungurițl44 
cari ară fi gata a merge mână în 
mână cu Maghiarii și cu pretinșii 
loră „prietini44 dela cârma Româ
niei pâte afla ori unde ,cre4ementâ, 
numai la Românii de dincăce nu.

Amă fostă constrînșl însă a re
leva acestă ciudată aparițiune în 
presa frațiloră noștri de dincolo fiind
că, cum vomă arăta, ea ne atinge 
fârte de aprope și, ce e mai însem
nată, atinge în cea mai mare mă
sură chiar marile interese ale causei 
române naționale.

In cestiunea conferenței ■ 
naționale.

In afacerea conferenței națio
nale, primarulă Sibiiului, încă cu data 
de 4 Iulie n. c., a înaintată d-lui 
Dr. Rațiu, ca președinte ală Comi
tetului centrală, ună ală*  doilea de
cisă ală său, pe care-lă reproducemă 
aci după „Tribuna44. Etă-lă: 
Onorabilului comitetă esecutiv*.  alu partidului 
naționalu-română, la mâna presidentului său, 

d-lui Dr. Ioană JRațiu.
în 

Sibiiu.
Oa adausă la încunosoiințarea mea 

dela 2 Iulie 1893 nr. 49 —1893, pree. mag, 
am onorulă a Vă comunioa, oă în confor
mitate cu înounosciințarea d-lui comite-su- 
premă ala oomitatului Sibiiu, nr. 25 — 1893 
dela 4 Iulie, ținerea adunării extraordinare 
a alegătoriloră români, convocată la Sibiiu 
pentru 9 Iulie 1893, se permite acum, fi- 
inda însă a se observa următorele:

1. Localula, în care se va ținâ aduna
rea, este a ni-se anunța din bună vreme.

2. Supușii străini nu este permisă să 
intre în sala desbateriloră și peste totă au 
să se rețină și pe stradă și în localurile pu
blice dela orl-ce demonstrațiă.

3. Presidiulă adunării este responsa
bilă, ca conclusele conferenței să riă luate 
numai asupra obieoteloră oonținute în or
dinea de efi, presentată ou însciințarea dela 
24 Iunie a. o., și că niol ună oratoră să 
nu comită digresiuni contrare statului și 
legiloră.

F01LET0NULU „GAZ TRANS.44

Din vieța regelui Carolu alâ 
României*)

— Recensiune. —

E mai multă de ună ană și jumătate, de 
când sub acestă titlu revista lunară 
„Deutsohe Revue“ publică în fiă-care nu
mără nisoe notițe memoriale de ună inte
resă particulară.

Se (Jioe, că suntă noțile unui martoră 
oculară. Le-am cetită și,—mărturisesoă, asu
pra mea făcură impresiunea, că suntă me
moriile regelui însuși, pe cari martorulă 
oculară le-a pregătită numai pentru țipară. 
Prâ multe suveniri personale și sentimente 
intime esă aici la ivâlă, pe cari nici chiar 
ună martoră oculară nu le pâte ob- 
•serva.

Der conducă și regii 4’are*) D® 06

*) Aus dem Leben Konig Karls von 
Rumănien nach den Aufzeichnungen eines 
Augenzeugen. „Deutsohe Revue44, heraus- 
gegeben von Richard Fleischer, Breslau 
und Berlin, Eduard Trewendt. Prețulă pe 
ună pătrară 6. M. 

să nu? Nu de multă cetisem, oă moșteni- 
torulă nostru de tronă, care se află în că
lătoria în jurulă pământului, încă scrie c^iarâ 
(Tagebuch) și încă în 2 esemplare, dintre 
cari unulă are să-lă predă monarohului 
după reîntârcere. Și rege'e Oarolă ? Trebue 
că și dânsulă a condusă <4i8rC&> oelă puțină 
Robert Scheffer, acestă venătoră de scan- 
dale, amintesoe în publicațiunile sale sen- 
saționale**) —firesoe cam în ironiă—că re
gele Mesiei (pseudonim pentru România) 
încă oonduoe (fiară. Trebue, că n’a fostă 
după gustulă lui acâstă împrejurare, căol 
tootnai din acestă efiară apare câtă ener
gia, prudință, abnegațiune și iubire de po- 
porulă Bău suntă concentrate în inima 
aoestui suverană, pe care Soheffer l’a în- 
oărcată în publicațiunile sale ou epitetele 
cele mai odiâse.

O lectură peste măsură oaptivătâre îțî 
ofere acestă diară! Simtă, că numai așa 
ași pute îndestuli publioulă oetitoră, decă 
l’așl traduce întregă. Der asta nu o potă 
faoe, mă temă să nu vină în oolisiune cu 

legea de pressă. Ga și Nimrodulă oelă 
mai pasionată, oare—ajungândă la ună re- 
viră plină de sălbătăcime și vă^endă tabla 
nâgră ou insoripțiunea: „Aici venătorea e 
oprită44 — trebue să-și pună pofta în oui» 
și pușoa lapicioră, — astfelă trebue să mă 
retragă și eu dinaintea advertismentului 
„Retipărirea oprită —dreptulă de traduoere 
reservată !“

Și nu va apărâ niol-odată românesoe? 
Credă, oă da, căol dâră cuprinde istoria 
contimporană a României din pena oea 
mai autentică*)  Cum să nu apară istoria 
modernă a României în limba română,—der 
pănă atunci va mai treoe multă timpă, 
căol în cele vr’o 17 cole apărute pănă 
acuma, abia s’au pertraotată 3 ani. Au să 
esă o grămadă de volume!

*
îndată la înoepută se facă elogiurl 

poporului română. Dela Adria și deolivi- 
tățile Alpiloră și a Sudețiloră — pănă la 
marea nâgră, e celă mai numărosă poporă. 

Teritorulă limbei sale e mai rotunjită, 
decâtă ală ori cărui veoină: Intre Tisa și 
marea nâgră, Carpații galițienl și Dunăre 
n’are rivală de măsura sa, și se couolude, 
că unirea politică a aoestui poporă de 10 
milione, ar fi o necesitate naturală.

De aid treoe la notițele de cfiara și 
desorie pertraotările înoepute de bărbații de 
stată ai României ou prințulă Carolă, 2y2 
6re a pertraotată Brătianu și Dr. Davila 
la 1. Maiu 1866 cu tatălă prințului, fără să 
fi obținută vr’ună resultată definitivă., 
Atunol s’au dusă la prințulă însu-șl, pe 
care se nisuiau a-lă îndemna la o resolu- 
țiune grabnică.

Chiar de ar lua vr’o resoluțiă, cum 
să o esecute? Carolă era oficeră aotivă, 
Prusia dușmănită ou Austria, Odată orân
duită mobilisarea, nu putâ părăsi țâra fără 
să fiă oonsiderată de desertoră. Bismark 
i a dată sfatulă 8ă ceră oonoediu pentru 
străinătate. Ajunsă la graniță să-și dea 
dimisia.

Așa a și făcută.
Călătoria sub pseudonimulă unui ne- 

guțătoră, care merge la Odessa — e ună 
romană întregă. In Salzburg îlă întrebă


