
Rsilactaea, iumlnisuaiiaiiM 
I Tipografia : 

CHAȘOVU. piața mărfi, TfirgulD 
Inului Nr. 30.

iWMorK Mfr await nu is prt'm«cm. .Kiirtuxcnptc mu m rdrimitii. 
Birourile de amciuri;

Sî&eavQ, plata mara, Tflrgulfi 
Inului Nr. 30.

Ingerare mai primeacă în Vlana 
R. Ai os se, Haasensf6in <£ Voylcr (Ofio 
.tfaa?), H. Schatek, Alois Hern del, X 
Z/MĂaî, J. OpptfiA, J. Dsnneberg ; în 
fiudapesta: A. 7. Goldberger, Eck- 
sisiii Rentat: în Frankfurt: G. L. 

Daubs : în Hamburp: 3. Sterner. 
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C&nnofld pe e oolâxrâ 6 ar. și 
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Abonamente pentru Anstrc-Unganu. 
Pe un onu 12 fi., pe ș6se luni 

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

Pentru România șl străinătate: 
Pe uni anu 40 franol,po șdse 
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Se prenumără la t6to oficielo 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.

AConaruentulfi pentru Brasovu 
a administrațiuno, piața mare, 
Târguit! Inului N’t. 30 etagluld 
I.: pe ună unu 10 fi., pe ș6ae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu ană 
12 fi., pe 8 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Unu esomplaru o or. v. a. 
s6u 15 bani. AtAtă abonamen
tele câtă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 205. Brașovt, Vineri, 17 (29) Septemvre

Răspunsurile Monarchului și dieta.
BrașovQ, 16 Septemvre v.

In sînulă partideloră maghiare 
din dietă se pregătesce o luptă mare. 
Stânga estremă vrea se facă unu 
atacu vehementă „în contra reacțiu- 
nei de dreptu publică, ce și-a ridi
cată capulu în modă atâtu de ame- 
nințătoru la Guns44.

E vorba adecă de rSspunsulă, 
ce l’a dată Maiestatea Sa deputa- 
țiunei municipiiloru la Guns, în care 
nisuințele de a schimba legile pac
tului dela 1867 au fostu declarate 
de amăgiri și promisiuni deșerte și 
în care s’a mai enunciatu, că o 
schimbare a pactului dualistă se 
opune chiar și datoriei Maiestății 
Sale ca regentă.

Prin acesta enunciațiune prea 
înaltă stânga estremă maghiară vede 
mai înteiu unu periculu mare, ce 
amenință principiile ei de indepen
dență, cari după ea, suntă cele mai 
de frunte principii ale esistenței na
ționale a Maghiariloru; mai departe 
ea vede amenințate printr’însa inte
resele cele mai vitale ale constitu
ționalismului ungurescu, căci enuncia- 
țiunile condamnă chiar și nisuințele 
ce țîntescu la schimbarea legiloră 
dela 1867 pe cale constituțională.

„Este sulevată în forma cea 
mai acuta cestiunea de dreptu pu
blică față cu Viena — cfice „Buda
pest! Hirlap44 — și este pusă înainte 
cestiunea naționalitățiloru pe tdtă 
linia... Peste cetățenia de ondre a 
lui Kossuth, peste monumentulu hon- 
vecfiloră și peste corespondența nem- 
țeacă a armatei, amu ajunsă la enun- 
ciațiunile dela Giins.... aici, pe lângă 
asistența guvernului responsabilă s’au 
pronunțată din loculă celu mai înaltă 
astfeliu de cuvinte, cari au produsă 
mare iritațiune și neliniște înțeră...44

„... Noi — continuă numita ±6iă 
— nu putemu trăi fără de condițiu- 
nile depline ale vieței nostre națio
nale. Noi acestă țintă nu-o căutămă 
nici în Daco-românia, nici în Pan-

germania, nici în Panrusia, ci es- 
clusivu numai în alianța nostră ne- 
disolubilă cu Habsburgii. Cum-ca noi 
acesta alianță o căutămă în zadaru, 
cumcăîn ea întîmpinăm numai scutul 
persdnei și a averei ndstre, der nu 
tot-odată și condițiunile capitale ale 
esistenței nbstre naționale: ni s’a pă
rută tuturoru a-o aucji din vorbirea 
dela Guns. E de lipsă ca cu privire 
la acesta, guvernă și națiune se se 
lămurescă pe deplină.41

Este interesantă, că însu-și gu- 
vernulă s’a învoită cu partidele opo- 
siționale de a se face posibilă o ase
menea lămurire cu privire la enun- 
ciațiunile dela Giins în dietă.

S’a stabilită adecă între minis- 
tru-președinte Wekerle și între șefii 
celor-l’alte partide, ca cestiunea enun- 
ciațiuniloră monarchului se fiă adusă 
în diseusiune, nu pe calea interpe- 
lațiuniloru, ci printr’o petițiune deo
sebită redactată pentru acestă scopă, 
asupra căreia apoi să se desbată așa 
ca se potă lua parte la diseusiune 
toți deputății.

Prevenirea acesta a lui Wekerle 
a deșteptată temeri, că ar ave cu
gete reservate față cu oposiția. Ori 
cum ar fi, discusiunea se va face și 
va fi forte înfocată. Se va desfășura 
o acțiune sgomotbsă cu scopă de-a 
alarma din nou opiniunea publică 
maghiară și lui Wekerle pote încă 
se i pară reu de concesiunea, ce a 
făcut’o oposițiunei.

Deocamdată organulă principală 
ală stârgei estreme „Egyetertes44 se 
folosesce de ocasiune a apela la uni
rea și solidaritatea tuturoră aderen- 
țiloru opo8iției de dreptu publică 
față cu „reacțiunea, ce ’șl redică 
capulă44.

Acestă fbiă publică deja în nu- 
merulă ei de erl petiția comitetului 
centrală alu partidei independente 
din Budapesta cătră dietă, în afa
cerea răspunsului dela Giins. In 
acestă petițiă se cere ca dieta se 
tragă la răspundere și să pună în 
stare de acusațiune cabinetulă We-

kerle, pentru-că a călcată consti
tuția.

încă nu cunoscemu pănă acuma 
atitudinea ce voiesce a-o observa în 
acestă cestiune contele Apponyi cu 
partida sa, der se crede, că și elă 
va lua posițiă hotărîtă în contra gu
vernului.

Viitârea „lămurire44 dintre „gu
vernă și națiune44 asupra anunciațiu- 
niloră monarchului va lua astfelă 
dimensiuni mari și în împrejurările 
de față credemQ, că cu. ocasiunea 
acesta va fi adusă în diseusiune 
și cestiunea naționalitățiloră, căci 
oposiția va susține, că tocmai miș
carea periculbsă a acestora justifică 
„nisuințele ei naționale curată ma
ghiare44.

Așteptămă der cu încordare des
fășurarea luptei.

La procesulu pentru „Replică14. OetimC 
în' „Budapesti Hirlap* dela 27 Septemvre: 
„Curia regesoă a desbătută adl, sub preșe
dinția lui Daruvăry Alajoa, reoursulă de nu
litate în procesulă „Replicai44. Raportorulă 
Dr. Szdkely Ferenez a referată, în întregă 
ședința dinainte de prân4ă, reoursulă de 
nulitate. Consiliulă pentru pressă însă a 
respinsă iote motivele de nulitate, parte pen- 
tru-oă ele atingă partea meritorică a sen
tinței, psrte pentrr-oă suntă pe deplină ne- 
juste14.

UHONMă POLITICA.
— 16 (28) Septemvre.

Biroulă „Wolfif4 publică acuma tex 
tulii telegrameloră schimbate între împă
ratule Wilhelm și priuoipele Bismarck. De
peșa împăratului germană este de următo- 
rulă cuprinsă :

„Giins, 19 Septemvre. Principelui Bis
marck în Kissingen. Spre părerea mea de rău 
numai acuma am aflat, că Serenitatea Vbs- 
tră ați trecută printr'o bblă nu neînsem
nată. Debrece totodată — mulțămită Dom
nului — am primită soiri despre îmbună
tățirea constantă a sănătății vosnre, ’ml es
primă cea mai căldurbsâ bucuriă asupra 
acestora soiri. Doriodă, a face ca ’nsană-

toșarea vbstră să fiă câtă mai deplină, rogă 
pe Serenitatea vbstră, oa, fiiudă situația 
dela Varzin și Friedrichsruhe puțiuă favo
rabilă, să luațl ouartirulă vostru peste iernă 
într’unulă din oasteluiile mele situate în 
Germania de mijlocă. După oe voiu vorbi 
ou mareșalulă Curții vă voiu numi oaste- 
lulă oelă mai aoomodată. „Wilhelm*.

Principele Bismarck a răspuusă prin 
următbrea telegramă :

„Kissingen, 15 Sept. Majest. Sale îm
păratului Germaniei, în Giins. Mulțămescă 
Maj. Văstre ou profundă venerațiune pen
tru grațibsa esprimare a simpatiei față cu 
bolnăvirea mea și a îndreptărei de ourendă 
ivite, preoum nu mai puțină pentru inten- 
țiunea grațibsei îngrijiri pentru promovarea 
îusănătoșărei mele, prin ooncederea unuido- 
mioiliu favorabilă în privința climatică. 
Omagiala mea mulțătnire pentru grațiosa 
intențiune nu se va slăbi prin convingerea 
ce-o am, că restabilirea sănătății mele, deoă 
potă spera la ea după voința lui Dumne- 
deu, oredă a-o afla mai verisimiiă în. căs- 
nioia obicinuită de multă și în tota oe-o 
înoungiură. Deoreoe suferința m-?a e de 
natură nervosă, oredă îtnpreuuă ou medi- 
culă meu, că viața liniștită in ocupațiunile 
și împrejurimile obicinuite va promova peste 
iernă mai biue săuătatea mea, și că de 
aceea la bătrânețele mele, îu interesulă de- 
lăturării conturbanloră esistente a sistemu
lui meu de nervi, ar fi să se eviteze o tre
cere în nouă împrejurimi și relațiunl mie 
pănă aouma străine, cum s’ar întâmpla, 
deoă s’ar realisa grațiosa intențiune a Ma- 
jestății Vbotre. Profesorulă Schweninger îșl 
reserveză a motiva în scrisă acesta a sa și 
a mea convingere. Bismarck.

•
In ședința de ieri a dietei uugurescl 

s’a cetită comunicatulă ministrului-preșe
dinte despre numirea lui Krieghammer, oa 
ministru comună de răsboiu. Adresa comi
tatului Neogradă, prin care se oere intro
ducerea censurei pentru pressa ne maghiară, 
în specială pentru pressa română și slo
vacă; apoi petițiuuea olubului independentă 
pnvitâre la răspunsurile ce ie-a dată mo- 
narchulă în Boroșă Șebișă și în Giins, s’au 
dată spre studiare coniisiunei petiționare, 
er interpelația lui Apponyi în cesemnea

FOILETONUL^ „GAZ TRANS. “ putere ea câștigă, ce a pierdută in individua
litate, fiind-oă singurulă ei scopă este de-a 
corăspunde unei anumite opinii și de a da 
espresiunea fidelă a aoesteia. Ca o astfelă 
de fdiă «6 pâtă mulțumi bre-care neoesitate 
socială, trebue să aibă ună publică cetitoră 
forte credinciosă, oare este pe deplină mul
țumite, deoă diminăța îșl oetesce 4’aru^Q 
său, er nu și altuia, căol singură 4iarulă seu 
este espresiunea opiniei sale. Astfelă e pu- 
bliculă englesă ; pe elă nu l’au hărțuită re
voluțiile, elă și adl se împarte în două ta
bere mari, nu sufere de bila de-a frundări 
îndată diminbța dece diare, oi fift-oare ce
titoră rămâne pe lângă cfiaraJtl său, îlă ce- 
te8ce dela începută pănă la sfirșita și nu 
pretinde dela diară mai multă, decâtă să 
gândesoă, cum se gândesce elă.

Aici deră nu este importantă aceea, 
că cine e redaotorulă, ci aceea, că bre care 
este opinia unitară a 4iarului. Decă nu cu- 
nbscemă pe singuratecii colaboratori, atunci 
cunosoemă cela puțină aoelașl tonă și ace
lași talente, ce se esprimă într’unulă a tu
turora. Nu se vede, decâtă opera gata, 
massa de gândiri și informații pusă la o-

laltă, oare face din fiă-oare 4*arii 0 adevă
rată enciolopediă-cotidiană. Resultatulă uni- 
rei este puterea; omulă ușoră pbte să-și 
câștige concepte despre mecanismulă puter- 
nioă ală muncei, care se baseză pe veni- 
tulă străluoită ală sistemului de publicații 
și provede ou hrană diferite pături sooiale 
ale nsțiunei. De aoi vine, că în Londra nu 
potă esista 4‘are mari, decâtă în numără 
re8trînsă, și că întreprinderi nouă să faoă 
forte rară. Scriitorulă însă, care și-a pier
duta individualitatea, în sohimbă gustă li
bertatea deplină, fiind-oă nu trebue mai 
multă să se tămă, că pote fi neplăcută 
cuiva, pbte lăuda și defaima fără de-a 
responsabila. T6tă puterea este a 4iarului, 
fiind-câ ouprinde în sine puterea tutu
roră colaboratoriloră, fără de-a da cuiva 
renume.

In Franoia însă raporturile suntă al
tele. Și acolo era obicinuită anonimitatea, 
celă puțină la articolele politice, și „Debats* 
și „Temps* chiar și ac|I îșl publică articulii 
fără iscălituri. Aceste însă suntă obiceiu
rile timpurilor^ trecute, pe oarl cȘiai^le le 
părăsescă din ce în ce mai multă, de dra-

gulă agitațiiloră grabnice. Francesulă, este 
«ingurulă poporă neliniștită, care a trecută 
prin multe sguduirl și se împarte în multe 
partide. Aoolo nu mai esistâ partide mari, 
cari să se deosebesoă marcantă, și de aceea 
4iareJe apară în esemplare mai puține, de- 
câtă oele englese, și de-aioî vine, că apară 
4iare ou viăță așa de sourtă, 4iare, cari 
așa 4^c®n^â 86 nască diminăța și apună 
sera. Francesii nisuindă mereu spre idea- 
lulu libertății, n’au acea perseveranță, care 
o au Englesii, și în Fraocia nici nu au pu
blicațiile venită așa de mare, oa în Anglia, 
prin urmare nici nu stau la disposițiunea 
unei masse a publicului așa de estra-ordi 
nară, oum stă pressa englesă.

Iu Franoia domnesce peste tota fier- 
bințâla individualității. Ore tradiția acesta, 
să fiă fantoma lui Napoleonă? Franoesii 
așteptă înoă ună Mesia: amă cre4ută în 
Gambetta, pe Boulanger aprope l’amă făoută 
sfântă. Cu aoesta vreu să cjicCî, că la noi 
cestiunea persbnei este principală și că în- 
trămă chiar și în fuoă pentru 4eitatea, care 
toomai dispare dinaintea nbstră. Avemă 
4iarele nâstre, cari arată opera comun

Anonimitatea în pressa.
— O prelegere a lui Z o 1 a. —

Pilele trecute marele scriitoră francesă 
Emile Zola a ținută o prelegere la congresulă 
internaționalei ală 4’ariștiloră, din Londra 
în care s’a ocupată de obioeiulti 4'ariștilorO 
de-a scrie articoll anonimi. Etă părțile mai 
marcante din vorbirea lui Zola:

Decă omultt ia în mână ună 4’ar^ 
englesă, în care niol ună nrtieulă nu este 
iscălită, și-lă asemănă c’o fbiă francesă, în 
care chiar și diversele suntă subsorise, 
atunol se pare, oa și când ar vede încor
porate cele două rasse ou tbte celea, oe 
temperamentală, obiceiurile și istoria ulti- 
meloră vecurl a năsoută. Fără îndoială, oă 
pressa englesă pâte mulțumâscă puterea și
vd$a ei anonimității. Și aoi este vorba în 
primulă rendă despre articull politici și des
pre direcția spirituală a foii. O foiă în care 
se pierde așa numitulă individuum, nu este 
decâtă espresiunea unui grupă de bmenl 
și pâuea de tâte 4’lele a unei mulțimi. In


