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„Gazeta” ese în fifi-Garecji 
Afionamenie jemrn Austro-Ungaiia. 
Pe un and 12 fi., pe șăae luni 

6 fl., pe trei luni 3 11.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe and.

Pentru România și străinătate: 
Pe und anu 40 franol,pe șăae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franci. 

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. colootori.

Afionamentulă pentru Brasov a 
a administrațiune, piața mare, 
Tfirguld Inului Nr. 80 etagluld 
I.: pe und and 10 ti., pe șdae 
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Cu dueuld In casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu eaemplani 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atâtu abonamen
tele ofttu și inserțiunile suntd 

a se plăti înainte.
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Brașovii, Mercurl, 6 (18) Octomvre 1893.

Nou abonamente
„GAZETA TRANSILVANIEI" 

€*u 1 Octomvre 1S93 st. v. 
s'a descliisu nou abonamentu, 
la care învitămu pe toți amicii 
sprijinitorii foiri nostre.

Prețulu abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

-o.zi.-a. azva.
șese 1-o.zii. 
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Pentru România și străinătate:
ixzvă. azvtx..................... 40 fran-ci
șese lia-xiz..................... 20 ,,
trei luni ..................... IO ,,

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu......................................... 2 fl.
pe șese luni ..................................... 1 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".

Esperimentele din Austria 
și Ungurii.

BrașovQ, 4 Octomvre v.
Acei vorbitori ai oposiției ma

ghiare, cari la asigurarea ministru- 
lui-președinte Wekerle, că fiă-care 
politică seriosu din Austria stă pe 
basa dualismului, au datu din capii 
și au susținută, că tocmai de acolo 
se pdte ridica celu mai mare peri- 
culu pentru dualismu, au primitu 
acuma o neașteptată și p6te și ne
dorită confirmare a părerii loru prin 
evenimentele, ce se desfășură în 
partea de dincolo a monarchiei.

Intr’adeveru, ceea ce se petrece 
acjl în Austria nu este nici-decum 
de natură a insufla încredere și si
guranță politiciloru maghiari, că 
lucrurile voru merge și în viitorii 

așa de netedu ca pănă acuma din 
punctă de vedere ală raporturiloru 
de interese dualistice între ambele 
state ale monarchiei.

Unulu din fiarele guvernamen
tale unguresc! esaminândă situațiu- 
nea de față în Austria esclamă su
părată : „Nu fără de îngrijiri privimă 
dincolo la Austria, unde se pregă- 
tescă esperimente, cari odată ar pute 
să aibă o influință descompunătore 
asupra iormațiunei de stată a mo
narchiei dela 18671“

Nu puțină bătaiă de capă le 
face politiciloră unguri reforma e- 
lectorală de curând proiectată a con
telui Taaffe. Mai ' înteiu pentru-că 
este o reformă liberală, care țîntesce 
la lărgirea dreptului politică celui 
mai însemnată, la realisarea mă- 
caru în parte a sufragiului univer
sală, și întrece în liberalismul^ ei 
tote reformele propuse și săvârșite 
pănă acuma din partea guverneloră 
unguresc!; apoi pentru că acesta re
formă electorală va contribui în con- 
secențele ei de a întări posițiunea 
Slaviloră și de a slăbi posițiunea 
Grermaniloru în Austria, ceea ce 
pentru politicii unguri este identică 
cu slăbirea dualismului.

Dreptă esplicare, ne spune a- 
mintita fâiă, că Ungurii dorescă 
egemonia Grermaniloru în Austria, 
deorece ei credă, că numai printr’o 
astfelu de egemoniă s’aru pute sus
ține pentru durată dualismulu. Din 
contră slăbindu-se posițiunea Gfer- 
maniloră și devenindă slavismulă 
în Austria preponderantă, li-se pare 
ca o urmare neîncungiurabilă o „dis- 
compunere“ prin formațiuni federa
tive, cari cu timpulă ar face impo
sibilă statului austriacă de a ră
mâne față cu Ungaria pe terenulă 
dualismului.

Conclusiunea, la care ajunge der 
raționamentulă acesta, este fdrte ne
favorabilă novelei electorale a con
telui Taaffe, căci, cjice-se, decă ea 
însemnă întărirea Slaviloru și slă
birea Grermaniloru, nu se mai pdte 

amăgi nimeni cu „frase frumdse asu
pra estinderei drepturiloră poporu- 
lui“, că acea novelă este o„nenoro- 
cire“ pentru Austria, că prin urmare 
strică indirectă și dualismului, ârîn 
ultima liniă chiar monarchiei.

Acesta este ecoulă drăgălașă, cu 
care este întîmpinată din partea un- 
gurescă noua acțiune a cabinetului 
Taaffe. Privirile celoru din Pesta 
suntă mai multă ca ori și când, a- 
țintite asupra partidei liberale ger
mane din Austria. Ceea ce dorescă 
și așteptă ei este, ca să le succedă 
Grermaniloru austriac! de-a paralisa 
acea acțiune și de-a ajunge erăș! la 
cârma statului, celă puțină pe ju
mătate, decă nu voru pute să mai 
ajungă a stăpâni pe deplină situa- 
țiunea.

S’au bucurată der foile ungu
resc! că cu ocasiunea discusiunei 
asupra ordonanțeloră privitore la 
stareaescepționalădinBoemia, stânga 
germană din parlamentă a făcută 
o declarațiă, prin care ia o posițiune 
orecare oposițională, deși numai în 
modă indirectă — față cu introduce
rea stării escepționale în Praga și 
cu novela electorală a contelui 
Taaffe.

Din contră s’a observată, că 
Cehii tineri au inaugurată discusiu- 
nea asupra stării escepționale în ca
meră cu moderațiune, și acestu simp- 
tomă, dică foile unguresc!, este a se 
reduce la novela electorală a con
telui Taaffe, dela care Cehii așteptă 
o întărire a rânduriloră loră.

C’ună cuvântă, în Austria se 
ridică pericolulă potopului sufragiu
lui universală și deja de pe acum 
se prevede, că Grermanii cu greu îi 
voră pute pune stavilă. De aici în
grijirile politiciloru unguri, cari iesă 
din convingerea, că atunci, când în 
Austria voră fi rupte t6te zăgazu
rile, cari mai împiedecă „dismem- 
brarea“ federativă a statului, și în 
Ungaria voră veni 4’1© grele și pri- 
mejdiâse pentru egemonia maghiară.

Nascerea prințului români.
Asupra fericitului evenimentă în 

casa regală română publicămă acț! 
următorele interesante date:

„Monitorul# Oficiala* de erl publioă 
în oapulă oolăneloră sale următorulă ma
nifestă :

CAROLtl I,
Prin grația lui Dumneițeu și voința națională, 

Rege alu României,
La toți de față și viitori, sănătate:

Astăcjl, prin binecuvântarea 
înaltei Providențe, Princesa Moște- 
nitore, iubita Mea Nepâtă, a dată 
nascere unui fiu, care a primită nu
mele de Carolă.

Prin acestă fericită evenimentă, 
dinastia Mea capetă o nouă întărire 
și Țera încoronarea unei dorințe de 
atâtea-ori rostită în timpă de o ju
mătate de secolu.

Ună prință născută pe pămân- 
tulă României, crescută în mijloculă 
Națiunei, peste care într’o c|i este 
chemată se domnescă, va fi legătura 
cea mai puternică între dinastia Mea 
și acestă scumpă Țâră, căreia de 
două-cțecl și șepte de ani i-am con
sacrată silințele și cugetările Mele.

Nu Me îndoiescu, că bucuria 
Familiei Mele va fi serbătârea în- 
tregei Națiuni. Pe Prințulă nou năs
cută îlă încredințezu cu mândriă 
dragostei și devotamentului popo
rului Meu iubită.

Rații în Castelul# Peleșă, în cțiua de 
3 Octomvre anulă 1893.

Carolfi.•
Aotulă de stare oivilS, a fostă dresată 

de primarulă Manolesou din Sinaia, în pre- 
sența Regelui, a Prințului Ferdinandă, a 
ducesei de Saxa-Coburg și a consiliului de 
miniștri.

Au semnată ca martori d. Lascară 
Catargiu, în calitate de președinte ală con
siliului de miniștri, și d. Al. Marghiloman, 
în oalitate de ministru ală justiției.

Micului principe s’a dată numele de
Carolfi.

Imediat oonsiliul de miniștri a felicitată

FOILETONUL^ „G-AZ. TRANS. “

Fiulu anarchistuBui.
De Marcel Barbiere.

Dela primulă debută „Odion“ se reîn
torceau doi bărbați pe la miecjula nopții, 
din sala publioă a artiștiloră. Ei mergeau 
brață la brață înorecjuțl unulă în celalaltă. 
Pașii loră se îndreptau spre Pont des 
Saints Peres, fiindă aoâsta oalea oea mai 
scurtă, ce duce la cafeneaua „Brignon“, 
unde aveau de gândă să ia cina. Unulă 
dintre ei era prințulă Montenotte Pierre, 
membru ală celoră mai distinse cluburi, 
numtie celă mai gloriosă ală imperiului și 
proprietară ală unei averi colosale; elă era 
renumită pentru gustulă său artistioă, pen
tru dărnioia lui, ce nu cunosoea margini 
față de săraci, și pentru modulă lui estra- 
ordinară de îngrijire, care tote îlă făceau 
persâna cea mai agreată în t6te oerourile 
Parisului. Avendă elă aceste însușiri față 
de artiști și săraci, lua parte în politioă 
mai multă din petrecere de vreme, decâtă 

din o 6re-oare disposițiă naturală. In cele 
din urmă se hotărî să se ocupe de cestiu- 
nile sociale, ca să pâtă oundsoe miseria, 
oe domnescă în Parisu, — fiindă apoi de
cisă a face totă oe se pâte, oa problema 
aoâsta arcjătdre s’o împingă spre re- 
solvare.

Celalaltă individă, cunoscută sub pseu- 
donimulă de Teodoră Solange, era măes- 
trulă oelă mai strălucită ală cronioeloră 
săptămânale și ală romaneloră, și care făcea 
luxă așa de mare cu talentulă său, ca și 
prințulă cu averea sa. Pe acești doi băr
bați îi lega de olaltă o amioițiă veohiă 
probată.

Pentru-oa să fiă ocupată o’o operă 
oritioă pentru o revistă săptămânală, la do
rința scriitorului, ei mergeau pedestru, după 
representațiă, ca ideile loră, oum cficeau ei, 
să-și împrumute ună cursă mai repede.

Mergeau tăcuți mai departe. La răs
pântiile stradeloră ună vântă sleitoră sufla 
asupră-le. Era una dintre iernile oele mai 
aspre, oum nu pomeniseră niol 6menii cei 

i mai bătrâni. Crivățulă strîmtorată sub ar

cada dela Louvre șuera cu turbare. Acestă 
șueră plângătoră suna în ureobile prințului, 
oa plânsulă săraciloră fără acoperementă. 
In momentulă acesta zăriră o figură ome- 
nâscă, oare se părea înghețată, la pragulă 
porții.

Viforulă stinsese lampele de pe stradă, 
der Solange aprinse chibrite și la lumina 
loră slabă, soutită contra vântului, priveau 
ei ună brață de oopilă din oele mai fru- 
mose, ce ar fi dorită ună rege-milionară, 
ori ună aristoorată, oe se laudă ou 50 de 
străbuni. Cu corpulă retrasă în oolțulă pă- 
retelui, aoestă oopilă de 8 — 9 ani, durmia 
oa ună ângeră grijită de Provedință. In 
gerulă mare, oare ar fi fostă în stare să 
omâre și pe-ună omă vârtosă, nu era co- 
perită deoâtă o’o manta cârpooită. Bietele 
lui picioruțe erau ascunse în nisce ghete 
vechi și rupte.

Mânile lui mici erau ascunse cu multă 
negrije sub gulerulă măntăluței; pieptulă ’i 
se ridioa oblu, tradândă somnulă adâncă 
ală copilului, oare uitase de chinurile ce-i 
oausaee gerulă. Cei doi bărbați priviau sur

prinși buolele lungi și blonde ale micuțu
lui, gurița lui frumbsă, obrajii lui tranda
firii și ochii-’i mari de jumătate închiși.

— „Intr’adevără dorme?“ întrebă prin
țulă.

— „Așa credă ; dâr trebue să-lă tre- 
cjimă. La nici ună oasă nu pbte durmi aici 
mai departe, espusă periculeloră unei ast- 
felă de nopți. Să nu-lă duoemă la postulă 
oelă mai de aprâpe ală poliției ?“

La propunerea acesta prințulă îșl ri- 
dioâ oapulă.

— „Așa se pare, oă nu este ună co
pilă espusă; pentru aoâsta e prea mărioelă. 
Lasă-10, ca în noptea acâsta să fiă dspele 
meu; mâne vomă ave destulă timpă pen
tru a-lă da îngri jir ei publice, decă este fără 
orl-ce asilă și familiă.

— „Bine, să-lă trecjimă deră“, (fi86 H" 
teratulă. „Este oeva în fața mioului oetă- 
țână, ce nu e comună; mă intereseză forte 
multă“.

— „Și pe mine8.
— „Oh, pe d-ta? Acesta intr’adevără 

nu mă surprinde, căci d-ta ești în stare să 


