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îiioerute mai primeacă în Vlena 
R. Mosse, Haossnsisin & Vogler (Otto 
JXaas), H. Schalek, Alois Hemdel, Af, 
Dukes, A. Oppsltk, J. Denneberg; in 
Budapesta: A. F. Goldberger, Mck- 
tifin Bernai: tn Frankfurt: G. L, 
Băute ; In Hamburg: A. Sictner.

Prețuia ineorțiumloră: o seria 
îiarmond pe o ool6nă 6 or. și 
30 or. timbru pontru o publi
care. Publicări mai dese dupâ 

tarifa și învoiala.
Reclame pe pagina a IH-a o 

sonă 10 or. v. a. s6u 30ban*.
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„Gazeta" eao In fifi-caretp 
Abonamente pentru Anstro-Ungarie. 
Pe un ana 12 fl., pe șise luni 

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

Pentru România și străinătate: 
Pe uni and 40 frunol, pe ?6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frunoT.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. eoleotori.

Abonamentulu pentru Brasoru 
a administrațiunn, piața mare, 
Târguld Inului Nr. 30 etagluld 
I.: pe unu and 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu duaulu în oasă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Und esemplard 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atfttd abonamen
tele eătu și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.
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Noua fașă a păcii înarmate.
Brașovu, 15 Octomvre v.

Oaspeții rușî au părăsită Pari- 
sulă și, pe când scriemu aceste, se 
pregătescu a se reîntdrce pe coră
biile loră în Rusia.

Nu 8’a putută face mai multă 
pentru sărbătorirea amiralului Avellan 
și a oficeriloru ruși decâtă s’a fă
cută din partea Francesiloră în t6te 
părțile, pănă și în cele mai micî 
sătulețe, cum mărturisi, cu cea mai 
mare mulțămire, însu-și comandan- 
tulu escadrei francese.

Punctulu de culminațiune l’a 
ajunsă sărbătorirea Rușiloru în Pa
riau cu ocasiunea representației de 
gală, ce s’a dată în onărea loră în 
ajunulă despărțirii.

Representația s’a încheiată prin- 
tr’ună iocă de fraternisare între ma- 
rinari francesî și ruși, apoi prin cân
tarea imnului rusescă în limba ru- 
sescă de coriști îmbrăcați în cos
tumă rusescă, după care a urmată 
apoteosa finală: de după culise s’a 
dată de-odată o salvă de tună și în 
acelașă momentă s’a ridicată pe 
scenă statua păcii purtată de patru 
cai albi și condusă de ună vultură 
mare. In sunetulă Marseliesei în- 
tregă publiculă se redicî\ în pi- 
ciăre, aclamândă imnulă republicană. 
Amiralulă Avellan făcu ună semnă 
că vrea să vorbăscă și după ce se 
făcu tăcere strigă cu voce tare: 
Vive la France! Aceste cuvinte fură 
primite c’unu entusiasmă nedes- 
criptibiJă.

Cu dreptu s’a observată din par 
tea unora, cari nu s'.ntă încântați 
de demonstrațiunile din Francia, că 
acestă briliantă apoteosă finală este 
semnificativă. Ei se întrebă că 6re 
a însemnată salva de tună, că pa
cea se păte aștepta numai după ună 
răsboiu victoriosă, ori că acestă în
fățișare a păcii a avută de scopă a 
face numai o impresiune liniștitdre 
în afară?

Pote că pentru Francesî și pen

tru ospeții loru ruși a însemnată și 
una și alta. Faptă este, că în totă 
decursulă festivitățiloră de primire, 
s’a accentuată dintr’o parte și alta 
mereu iubirea de pace. E învede
rată, că în împrejurările de față era 
o cerință a oportunității politice 
atâtă pentru Francia, câtă și pen
tru Rusia de a nu provoca prin ni- 
mică tripla alianță și de-a înfățișa 
prietenia francesă-rusescă în lumina 
cea mai pacinică, căutândă a delă- 
tura ori-ce prepusă, că ea ar ave 
scopuri agresive.

Astăcfl acestă prietinia se pre
santă în haina păcii, der care este 
însemnătatea ei pentru viitoră ? 
Schimbatu-s’a ori nu printrînsa con
stelația generală politică?

Eată o întrebare, care trebue 
se dea de gândită politiciloră din 
tdte statele, mari și mici, căci pa
cea Europei, care este în jocă, le 
privesce pe t6te în aceeași măsură.

Foile francese cj.icu, că pacea 
ar fi acum mai asigurată, pentru-că 
Francia nu mai este isolată și înțe
legerea ruso-francesă va ține în res
pectă tripla alianță și va împiedeca 
astfelă eventualele ei planuri de 
răsboiu.

Aceleași foi însă asigură, răsu- 
mândă importanța festivitățiloră dela 
Toulon și Parisă, că Francia eșindă 
din isolarea ei, a dobândită atâta, 
că acjl nu se mai teme de răsboiu.

„In Rusia, ca și în Francia“— 
scrie „Lanterne11 — acimă acuma, că 
în cțilele periculului ne vornic regăsi umerii 
la umeru“. Eară „Gaulois11 c^06: n^e 
aici încolo nu mai trebue se avemu 
frică de resboiu. Nimenea nu-lă do- 
resce, der nimenea nu trebue să se 
temă mai multă de elă“.

Der 6re încetarea acestei te
meri de resboiu fi-va spre folosă 
păcii? Oare ținta, ce-o urmăresce 
prietenia franeesă-rusăscă de a forma 
o coalițiune față cu tripla alianță și 
de a restabili astfelă echilibrulă, va 
face să se mărâscă șansele și sigu
ranța păcii?

Foile, cari adereză la tripla 
alianță, suntă de părere contrară și 
au dreptate. Prin coalițiunea ruso- 
francesă, ce s’a pregătită la Kron
stadt și la Toulon, s’a înăsprită nu
mai aituațiunea, ce și așa era des
tulă de nesigura, cu tăte asigurările 
puterikră triplei alianțe, că nu ur- 
mărescă scopuri agresive și că sin
gura loră țîntă este susținerea păcii.

De acum încolo înarmările și 
pregătirile de răsboiu voră continua 
în măsură și mai mare și pop6rele 
voră trebui se plătescă cheltuelile 
cu dărăpănarea bunăstării și a li- 
niștei loră. Acesta tristă stare de 
lucruri numai printr’o desarmare ge
nerală s’ar putea curma. Der pdte 
să mai fiă vorbă de posibilitatea 
unei înțelegeri între tăte statele 
pentr’ună asemenea scopă sublimă, 
când puterile mari îșl stau față în 
față în două tabere contrare armate 
din creștetă pănă’n tălpi?

Pacea înarmată de acfT, cu jert
fele imense ce le pretinde dela po- 
păre, este pentru durată nesuporta
bilă și sferșitulă va trebui să fiă 
totă numai—răsboiulă.

CKONICA POLITICA.
— (15) 27 Octomvre

In adunarea municipală din Turoță 
St. Mărtină, ținută la 24 Octomvre, s’a des- 
bătută propunerea comitatului Neogradă 
cu privire la „înfrânarea pressei slovace 
și valahe“. Foile unguresci ne spună, că 
la adunare naționaliștii slovaci au luata 
parte în numără de 13. Ședința a dechis’o 
fîșpanulă lusth Kâlrnăn, după ce proto no- 
tarulă comitatului a oetită și esplioată 
adresa comitatului Neogradă. Se scula apoi 
Nbviczlcy, care cjise, propunerea o pri- 
mesoe de a sa, fiind-că oundsce stările din 
Turoțti, unde se întâmplă atâtea fapte con
trare ordinei de stată. Declarația acesta a 
provocată justă protestare din partea Slo- 
vaciloră. AtuucI se ridică vioeșpanulă JBe- 
niczlcy Kâimân, oare dl86, c& deși nu pdte 
aeroba propunerea comitatului Neogradă, 
totuși află de necesar, ca agitațiile pressei slo- 

vaoe, să fiă paralisatepe altă cale. E de lipsă 
oa toomai oomitatulă Turoță să lămurâscă gu- 
vernulă asupra aceea, oă pressa slovaoă nu 
ounosoe altă misiune, deoâtiî a ațîța con
tra statului și de-a isoodi pentru cetitorii 
ei oelemai mari neadevăruri și oalomnii. „Na- 
rochiie Novinf1 și foia poporală „Narodnic 
Hlasntk* cjioă, că Slovaoii mai bine se faoă 
Ruși, deoâtiî Maghiari etc. De aoeea adu
narea generală să r6ge guvernulă, oa agi
tatorii trași la răspundere pentru acestea 
agitațiuni, să nu fiă pedepsiți, cu închisore de 
stătu, ci cu temniță ordinară. In fine pro
pune vioeșpanulă, oa adunarea generală să 
roge pe guvernă, să se îngrijâsoă de-o fâiă 
patriotică sorisă îa limba slovaoă, fiind-iă 
poporulă slovacă să pote reouceri cu mij- 
ldoe fârte ușâre. Mateiu Dala protestă în 
contra insinuațiuniloră josnioe ale viceșpa- 
nului și luă în apărare pressa slovaoă. Totă 
așa protestă și redaotorulă dela „Narodnic 
Noviny“ Ambrasiu Pietor, er în urmă adu
narea primi ou mare majoritate propunerea 
vioeșpanului Beniozky.

*

Situația cabinetului Taaffe devine din 
di în di totă mai grea. O telegramă cu 
data de 25 Octomvre aduoe din Vienți soi
rea, că ministrulă președiute Taaffe are de 
gândă să enunțe închiderea parlamentului 
austriacă prin ună mesagiu de tronă. Șe
dințele se voră relua numai în 1 Noemvre. 
Taaffe, (ji®® telegrama, recurge la mijloculă 
aoesta, fiind-oă totuși mai sperâză, că le
gile esoepționale voră fi primite în plenă. 
— O altă telegramă din V'ena susține oou- 
trariulă, că adecă parlamentul^ nu se va 
închide. In consiliulă de miniștri, ce s’a 
ținută la 25 1. c., s’a accentuată desbaterea 
imiuentă a proieoteloră de legi; de-aiol 
deră nu urmăză, că ședințele se voră în
trerupe. Dâoă însă totuși acesta se va în
tâmpla, atunci Taaffe se vede, oă are de 
gândă ași retrage proiectulă electorală și 
a jertfi pe ministrulă Steinbach. Se cjioe, 
că în 24 Oct. Taaffe a oferită lui Hohen- 
uiart portofoliulă său, er în legătură ou 
acesta se susține, că Majestutea Sa a chiă- 
mată, prin telegrafe, pe oonteie Hohenwart 
la Godollo.

*
„Neue Freie Presse“ dela 8 (20) Octom-

FOILETONULCr „GAZ. TRAN8.“

„Istoria RomânilDru flin Dacia Traiatf
de A. D. Xenopolă,

înaintea Academiei române.

A apărută în cfilele acestea la Bucu- 
resol. Tomulă ală XV-lea (Partea adminis
trativă) din „Analele Academiei româneu.

Volumulă acesta conține și diseuțiu- 
nile, oe au urmată în sinulă Academiei, în 
cursulă sesiunei generale din enulă acesta, 
în oe privesoe valorea literară și sciințifică 
a diferiteloră publioațiunl presentate la oon- 
cursulă de premii.

Noi vomă estrage aici, din volumulă 
acesta, părțile mai prinoipale ale disouțiu- 
nei urmate în sinulă Aoademiei asupra căr
ții d-lui A. D. Xenopolă „Istoria Români- 
loru din Dacia Traianăf și acâsta o facemă 
în intaresolă publicului și ală literaturei 
nâstre, fiind-că este bine, ba încă necesară 
să se cunoseă părerea unui oorpă înaltă de 
soiință, asupra unei cărți, despre oare în 
cursă de 5 ani se făcuse atâta reclamă co

mercială în țâră și în streinătate, cum nu 
se făouse pănă aoi pentru nici o publioa- 
țiune românescă.

Din raportulfl specialii alii D-lui V. Babesu:
„D-lă Xenopolă a presentată la oon- 

oursă, pentru Marele Premiu Năsturelă, oinol 
volume ale operei sale „Istoria Românilorii 
din Dacia Traianău, care operă a anunțat’o 
din oapulă locului, oă are să cuprindă șese 
volume. Presentele oincl volume au apărută 
în cursulă oeloră oinol ani dela 1888 pănă 
la 1892....

„D-lă Xenopolă cere espresă premiulă 
oelă mare de 12,000 lei pentru oincl vo
lume ale istoriei sale, volume apărute, în- 
cependă dela 1888, în oursă de cinci an!.... 
D-lă Xenopolă tăcuse prima sa cerere, 
restrînsă numai ia volumulă ală V-lea, însă 
pentru ună altă premiu ; der a venită în 
timpulă regulamentară cu o altă cerere, re- 
tractândă pe oea de întâia, presentândă 
tote volumele și cerândă premiulă oelă mare 
(Aici D-lă Babeșă vorbesce despre conți- 
nutulă volumeloră II. III. IV și V), apoi 
oontinuă :

„Se ridioă din mai multa părți, și nu 
fără cuvântă, Imputarea, că D-lă Xenopolă 
toomai în acestă volumă ală sâu (ală V-lea) 
n’a utilisată din destulă mulțimea de do
cumente, în timpulă mai nou adunate ohiar 
de Academia nostră. Dâr eu nu potă sâ 
pierdă din vedere, că d-lă Xenopolă înoă 
de mai înainte îșl anunțase cartea sa oa 
terminată, și dânsulă, preoum am atinsă mai 
susft, niol n’o presintă publicului oa per
fectă !...

„Cu multă mai greu oumpânităre 
credă eu o altă scădere, ună altă defectă, 
oe se impune esamiuatorului atentă și ou- 
noscâtoru de împrejurări în cartea d-lui 
Xenopolă, anume în volumele II, III, IV și 
V. Ințelegă modulă sâu metodulă, cu care 
d-lă autoră traoteză Istoria Româniloru de 
preste Carpațl, din Transilvania, Bănată și 
părțile Ungariei propriu 4'He: „Acdstă is 
toriă nu este scrisă ca unu ce legații, întregii și 
conținu, după o sistemă propria, după periode 
și epoce, acomodată în ordine cronologică im 
prejurăriloru și evenimenteloră, cum se succedă 
ele, oi ea se espune în modă mai multă 
sporadică, inoidentală și ooasională, for- 

mândă în faptă ună adausă la istoria țSri- 
lcră de dincoce.

....„Der acestă lipsă nu mS faoe nici să 
mă miră, nici să-i faoă vre-o grea impu
tare d-lui autoră; căol îmi este cunoscută, 
oă cele mai importante date și documente 
relative la Vieța, mai vârtosă looală, ași 
pute cfice, cea internă a poporeloră de pe 
teritoriile Daoiei și Panoniei, înainte de 
seoululă ală XlX-lea, abia în timpulă mai 
nou au înoepută a fi scdse la lumină de 
prin archive, pănă aci secrete, ale țării și 
ale capituleloră catolice, unde ele oa la 
„loca credibilia" se păstrau; pe lângă aoesta 
aoeste pubioațiunl se faoă mai numai în 
l'mba maghiară, rară accesibilă literațiloră 
noștri de dinodee.

„N’am nici câtă îndoiela, că deoă d-lă 
Xenopolă putea să aibă ounosoință despre 
ooleoțiunile, datele, lucrările soâse la lu
mină de ună Pești Fr., ună Szent-Klaray, 
ună Bunyitay, Acsădy L, Lazar Gy., Mariaj 
S., Teleky S„ Thaly K. etc., ou totulă alt- 
felu tracta epoca „Chinezateloru române — 
„Districtus valachici, jure nobilitariou, ace- 
loră instituțiunl naționale din evulă de


