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Festivitățile dela Toulon.
Brașovu, 6 Octomvre v.

Se sciea de multă, că escadra 
rusescă, de sub comanda amiralului 
Avelane, va merge la Toulon ca să 
întărea visita, ce-o făcuse escadra 
rusescă Rușiloru la Kronstadt, în 
vera anului 1891. Și fiind-că acestă 
visită s’a fostă anunțată tocmai, pe 
când opiniunea publică în Francia 
era fârte iritată, în urma presenții 
ostentative a împăratului Germaniei 
la manevrele oștirei germane din 
Alsația și mai alesă în urma parti
cipării prințului de corână italiană 
la aceste manevre, Francesii arătau 
tendința, de a da visitei rusescî unu 
caracteru pronunțată de contra-ma- 

nifestațiune la provocarea, ce pre
tindeau că le-au făcut’o Germanii și 
Italienii la graniță.

Tendința acesta a fostă prodasă 
mare neliniște în cercurile politice 
și diplomatice europene, ea însă a 
dispărută cu încetulă, după ce gu- 
vernulă rusescă în unire și înțele
gere cu guvernulă francesă a luată 
mesurî de a ține festivitățile de pri
mire ale escadrei rusescî în limitele 
unei manifestațiunî pacînice de ami- 
cițiă între ambele state, fără de nici 
ună caracteră agresivă și provocă- 
toru față cu tripla alianță.

împrejurarea acesta a dată toi- 
loră germane prilegiu de a susține, 
că întrega manifestațiă se reduce la 
ună simplu actă de curtoasiă, ce l’au 
datorită Rușii Francesiloră, după vi
sita amiralului Gervais și a escadrei 
sale la Kronstadt.

Acum în fața mariloru serbări 
dela Toulon și a însuflețirei, cu care 
suntă primiți de întrega Franciâ ma
rinarii ruși, se ridică din tâte păr
țile întrebarea, că bre aceste festivi
tăți, deși au decursă și decurgă în- 
tr’ună spirită pacinică, fiindă ferite 
de ori-ce demonstrațiune, ce s’ar 
pute tălmăci în sensu agresivă, au 
seu nu o importanță mai mare po
litică pentru viitorea constelațiune 
europenă?

Respunsulu la acesta întrebare 
îlă dau însăși manifestațiunile ofi
ciale, ce s’au făcută cu ocasiunea 
primirei amiralului Avelane și a ma- 
rinariloră sei la Toulon. S’a accen
tuată de ambele părți buna înțele
gere și amicițiă, ce domnesce între 
Francia și Rusia și s’a Țau, că ținta 
loră este pacea, pe care o credă mai 
bine garantată prin apropierea din
tre aceste doue state. Chiar celă 
dintâiu toastă, ce s’a ridicată la 
Toulon, a fostă pentru pace, fiindă 
sărbătorită Țarulă Alexandru ca 
„simbolă ală păcii“.

Tocmai în urmărirea ideii des
pre o mai bună garantare a păcii 

Țârele francese ca și cele rusescî 
atribue festivitățiloră din Toulon și 
o mare importanță politică. Ele 
vedă adecă întrînsele confirmarea 
faptului înțelegerii francese-rusescî, 
care va Uve să formeze în viitoră 
ună contrapondă față cu tripla 
alianță.

Pe câtă vreme a condusă prin
cipele Bismark politica esteribră a 
imperiului germană, elă a întrebuin
țată, și nu fără succesă, tâte mijlâ- 
cele de a isola Francia și de a face 
cu neputință o apropiare a' ei de 
Rusia. Acesta s’a schimbată dela 
1891 încâce, când, cum Țce „Jour
nal des Debats“, Țarulă Rusiei a 
dată însuși semnalulă la Kronstadt, 
ca să se frângă devisa, care două- 
cjecl de ani a ținută Francia isolată.

O alianță între Rusia și Fran
cia nu s’a realisată, der de atunci 
raporturile între ambele state au 
devenită mai strînse și mai amica- 
bile și în aceste raporturi vădă aȚ 
Francesii aurora viitbrei alianțe, ce 
o dorescă atâtă de multă.

De aici vine, că Francesii în 
urmărirea acestui scopă abia mai 
cunoscă margini pentru manifesta
rea amiciții și a mulțămirii loră că- 
tră Rusia, așa că o fâiă de frunte 
din Parisă s’a aflată îndemnată a 
Țce, că „nu este bine a esagera ma
nifestările de mulțămire, căci Fran
cia are lipsă de Rusia, der și Rusia 
are lipsă de Francia“.

Rămâne acuma ca viitorele 
evenimente se dovedescă întru câtă 
așteptările și speranțele Francesiloră 
au fostă fundate ori nu. Rusia se 
portă încă cu mare reservă și evită 
totă ce s’ar pute privi ca o încer
care seridsă de a încheia o alianță 
durabilă cu Francia. Nu este cu tâte 
aceste eschisă, ea ceea ce astă Ți încă 
este îndoiosă și nesigură, mâne să 
fiă cu putință.

Pregătirile s’au făcută și se facă 
acum la Toulon și la Parisă și a- 
cesta este importanța faptică a ma- 

nifestațiiloră de amicițiă ruso-fran- 
cese.

Lucrurile potă lua o întorsă
tură în sensulă aspirațiiloră francese, 
decă s’ar adeveri, că Rusia cu acestă 
ocasiune voiesce să-și câștige ună 
portă francesă pentru a-șl staționa 
o flotă durabilă în Marea Medite- 
rană. In casulă acesta Anglia n’ar 
rămâne indiferentă, și încurcătura 
ar fi gata.

Adunarea generală a Associațiunei tran
silvane, oare nu s’a putută ținâ de astă- 
dată în terminulă obicinuită, se va ținâ la 
N ă s ă u d ă Dumineoă în 10 (22) Ootom- 
vre a. o.

Deși prin întârzierea aoâsta mulțî, mai 
alesă din sînulă dăsoălimei și a studeuțimei 
ndstre, nu voră putâ lua parte la adunare, 
sperămă și așteptămă, oă ea va fi totuși 
visitată de membri din tâte părțile în nu
mără câtă mai mare.

După programalii luorăriloră, ce s’a 
publicată, suntă obiecte însemnate la or
dinea 4'lei. Der este înainte de tote o ce
rință imperativă, ca să manifestămă inte- 
resulă nostru oelă mai viu față ou acestă 
instituțiune ,oare are sublima menire și chiă- 
mare de-a promova literatura și cultura ro
mână; sâ-lă manifestămă tocmai în împre
jurările triste de a<jl, când nisuințele nâs- 
tre de cultură întâmpină atâtea piedecl, 
atâta dușmăniă și rea voință!

Escadra rusescă la Toulon.
La banohetulă dată pe bordulă va

sului Formidable de amiralulă Boissondy, 
oomandantulă escadrei active, aoesca a ri- 
dioată ună toastă în onârea Țarului și a 
Țarinei, rugâudă pe oficerii ruși să trans
mită Majestățiloră loră urări pentru mări
rea și prosperitatea Rusiei. Amiralulă Bois- 
soudy a adăugată: „Mă întrebă, oare este 
Francesulă, care nu simte, oă îi bate inima 
la amintirea prețiâsă a probeloră de atni- 
oițiiă date Franoiei de trei membri ai ilus
trei familii Romanoff, cu numele de Ale
xandru. Vă rogă de asemenea să depuneți 
omagiile vostre la pioiărele împărătesei,

FOILETONUL!? „GAZ TRANS."

Fiulu anarchâstului.
De Marcel Barbiere.

(2) (Urmare).

Ceea ce era mai oaraoteristică, miou- 
țulă culesă de pe stradă se vede, că nu 
era de looă surprinsă de esteriorulă ele
gantă ală binefăoătoriloră săi, de arangea- 
mentulă bogată ală odăii și de pregătirile 
pentru cină. Ună singură obiectă i-a deștep
tată atențiunea: lampa electrioă de pe ma
să. Pe când elă esamina acestă obieotă o’o 
inteligență prematură în priviri, se părea, 
că cauta de unde vine acea lumină. Când 
însă prințulă și Solange se dimiseră ou elă 
în vorbă, ședea tăoută, seu răspundea în 
vorbe monosilabe, așa, că nu ’i se putea 
afla nici numele, nici locuința. Sorbindu-șl 
încetă supa, elă respinse orl-oe altă mân- 
oare și căcju erașl în tăcuta lui reservă- 
Prințulă supărându-se nițelă pentru acâstă 
purtare, care nu denotă lipsă de inteligen
ță, oi mai rrultă o mândnă neînțelesă, l’a 
agrăită :

— „De oe nu mănânci? Te-am adusă 
aici, fiindă-oă credeamO, că ești flămândă!"

La cuvintele aoestea oopilulă îșl ri
dica ochii asupra prințului; în luminele 
loră era ună felă de mâniă și-o reservă pre- 
cugetată. Ișl deschise gura spre a răspunde, 
der de sigură elă află agrăirea de fârte as
pră, căci ouragiulă îlă părăsi și înoepu a 
plânge.

Regretându-sl întrebarea nesoootită, 
prințulă îi vorbi în tonă blândă și măguli- 
toră. Ochii oopilului sticliau de sub stra- 
tulă de lacrimi și ou tonă destulă de ener
gică Z*se:

— „Mama și sora n’au mâncată aZl- 
dimineță.... Niol astă-sâră!,.. Eu nu potă fi 
flămândă11.

La acestă răspunsă ne așteptată, prin 
care oopilulă da dovadă despre simțibilita- 
tea rară a sufletului său, cei doi bărbați 
se priviau cu ochi curioși.

— „Ilă i-au la mine, îlă primescă de 
copilă", 4ise prințulă mișcată. „Băiatulă a- 
cesta nu este așa, cum suntă cei mai mulțl, 
tovarăși ai lui".

— „Omă nTocosă ești d-ta, decă o 

poți faceu, răspunse literatulă. „Așa oredă, 
că decă ași fi tată, nu mi-ar plăoâ decâtă 
ună ast-felă de oopilă. Der cu tdte acestea 
trebue să i cunoscemă împrejurările".

Punândă mare grijă pe accentuarea 
ouvinteloră, din vorbele lui slabe aflară, că-lă 
chiamă Ludovică, că părinții lui loouescă 
lângă Pantheon, în oartierulă Muffetard, 
într’o uliță mică; apoi oă mama lui bol
navă l’a trimisă la o îngrijitâre, și la reîn- 
toroerea sa, voindă să odihnâsoă puțină, 
s’a retrasă în unghiulă porții și acolo a 
adurmită.

Cei doi bărbați asoultau cu mare in
teresă răspunsurile slabe și plăcute ale co
pilului și-lă întrebară de-odată:

— „Și tatălă tău oe face, cu ce se 
ocupă elă ?“

— „Tata?".... și pe oând esprimâ a- 
cestă ouvântă doi bobi mari de laoriml ’i 
se rostogoliră pe față și nu cuteza să mai 
continue.

— „Da spune, miouțule, unde este ta
tălă tău? Ii vomă da și lui ajutoră, de a- 
oeea trebue să soimă, unde e și oe face?"

— „Tata?.... tata este anarchistu 1“

Cei doi prietini se uitau surprinși 
unulă la altulă.

— „Der unde este elă acum?" între
bă prințulă.

Băiatulă ou voce îneoată răspunse: 
„L au arestată!.... din săptămâna 

treoută".
* * *

Era câteva Z^0 după turburările de 
munoitorl. Cândă mioulă Ludovioă se treZi 
dimineța în locuința prințului Montenotte, 
elă află lângă patulă lui pe cei doi bine
făcători de aseră, cari provăZândă cu de 
tâte pe copilă, pleoară să oaute pe tatălă 
aoestuia. Le suocese a-lă afla. Din’aintea 
numelui prințului se deschiseră ușoră ușile 
ofioiiloră polițienesol. Aflară, că pe Budail 
Laurent, tatălă băiatului, l’au prinsă la ună 
ataoă îndreptată asupra prăvăliei unui bru- 
tară. Poliția puse buourosă în libertate pe 
omulă de alt-felă puțină vinovată, oăol 
prințulă garanta pentru elă; er cei doi 
eliberatori, voiră să oonducă pănă la lo- 
ouință pe tatălă lui Ludovioă, vrândă tot
odată să vină in ajutoră și mamei și sorei 
copilului. Prințulă spuse tatălui, că are de 
gândă să-i crâsoă oopilulă și mai târZiu a-i 


