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TSrgulă Inului Nr. 30 etaglulă 
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său 15 bani. Atâtă abonamen
tele oâtă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 62. Brașovii, Vineri, 19 (31) Martie 1893.

Brașovu, 18 Martie v.
EarășI au fostă miniștrii un

guresc! la Viena se țină confe
rence ministeriale și se facă ra
porturi monarchului.

Dela Viena ei nu s’au întorsă 
încă pănă acuma nici-odată cu 
vre-o hotărîre, de care să se pătă 
bucura popărele din Transilvania 
și Ungaria, ci ne-au adusă aci 
câte o nouă isbendă în interesulu 
politicei de eentralisare și de ma- 
ghiarisare, aci nouă sarcini, ce ni
se impună pentru armată și pen
tru înmulțirea, organisarea și per
fecționarea înarmării ei.

Așa s’a întâmplată și de astă- 
dată. Miniștrii Weckerle, Hiero- 
nymi și br. Fejervary s’au reîn- 
torsu la Pesta aducendu într’ună 
desagă sancțiunea prealabilă a pro
iectului de lege privitoră la intro
ducerea matriculeloru civile, er în 
celalaltu desagă proiectele de bu- 
getă stabilite în conferența minis
terială comună, pentru delegațiu- 
nile viitdre. Aceste proiecte cu
prindă nouă și însemnate urcări 
ale cheltuieliloră pentru armată, 
causate prin estinderea organisa- 
țiunei sale și prin înmulțirea efec
tivului de pace.

Ceea ce au căpătată der mi
niștri cu o mână, au trebuită să 
dea înderătu cu două mâni, obli- 
gându-se de a face să se voteze 
în delegațiunl nouăle credite.

Se făcuse mare svonă, că mi
niștrii ungurescl mergă la Viena 
mai alesă pentru a resolva ces 
tiunile bisericesc! politice. Decă 
însă s’au alesă numai cu sancțiu
nea prealabilă a proiectului de 
lege pentru matriculele civile, n’au 
ajunsă departe cu aceBtă resolvare.

Guvernulă se angajase, precum 
scimu, cu deosebire de a Intro
duce căsătoria civilă. Acum tace 
cronica cu totulă despre acesta și 
vorbesce numai de matriculele ci

vile. Se pare der că în cestiunea 
căsătoriei civile guvernulă ungu- 
rescă a trebuită să se retragă. 
Deja se mângâie oficioșii unguri, 
că matriculele civile voră pregăti- 
calea și căsătoriei civile.

Der pănă ce să vină Ia rendă 
căsătoria civilă nu e încă sigură 
nici primirea proiectului de lege 
pentru matriculele civile. In ca
mera deputațiloru nu încape în- 
doielă, că va fi primită, însă fi-va 
elă primită și în camera magna- 
țiloru ? Etă o întrebare dela care 
atârnă ca proiectulă din cestiune 
să ajungă la valâre de lege.

Ministru președinte Wekerle 
va trebui prin urmare să se în- 
țelegă mai întâiu cu magnații și 
să încheie ună compromisă cu ei. 
Acesta s’a mai întâmplată și de 
altă dată și guvernulă s’a împăcată 
cu magnații, însă nu fără de a-le 
face însemnate contra-concesiuni.

Astfelu se pote că se va îm
plini de astă-dată prezicerea con
telui Csaky, și că matriculele ci
vile voră fi introduse dela înce- 
putulu anului viitoră, der mag
nații voră pretinde în schimbă 
retragerea proiecteloră pentru că
sătoria civilă și libertatea religio- 
nară, și conchemarea neamânată 
a congresului pentru regularea 
„autonomiei catoliciloră“.

In orl-ce casă pentru noi so- 
cotela va eși rău și însă-și matri
culele civile voră constitui o lo
vitură din cele mai grave din 
punctă de vedere ală intereseloră 
nâstre bisericesc! naționale.

Se spune că proiectulă de lege 
presentată monarchului dispune, 
ca matriculele să fîă conduse de 
notari și în specială de notarii 
de cercă. Acolo unde purtarea 
matriculeloru nu se va pute în
credința notariloru de cerău voră 
fi însărcinați cu ea funcționar! 
anume numiți, cu plată. Or! ce 

rectificare seu corectură în matri- 
cule se va pute face numai pe 
temeiulă unei sentințe judecăto
resc!.

Atâta a eșită la lumină des
pre noua lege, cu care vre să ne 
„fericescă“ stăpânirea ungurescă, și 
este de ajunsă ca să ne putemă 
face o mică ideiă asupra efecte- 
loră neînlăturabile ale acestei nouă 
reforme, cari numai favorabile nu 
potă fi intereseloră nbstre.

Punctulă cheltuieleloră, ce le 
va causa Introducerea matricule- 
loră civile nu este celă din urmă, 
care trebue luată în considerățiă 
și care de sigură nu va contribui 
a împăca poporațiunea cu acesta 
măsură, de care nu este nici cea 
mai mică necesitate.

Puternicii cjilei voră trece pro
babilă și de astă-dată cu disprețu 
preste protestele marei majorități 
a poporațiunei statului, sperămă 
însă, că se voră încurca ei pe ei, 
căo! multe suntă interesele și as
pirațiile celoră ce constitue ac}! 
puterea legiuitore la noi. Așa lesne 
se pote, ca ministeriulă actuală 
să cadă și să nici nu mai aibă 
ocasiune de a se ocupa de matri
culele civile, pentru care even
tualitate noi i-amă gratula buc.u- 
rosă înainte.

CKON1CA POLITICA.
— 18 (30) Martie

Afacerea cu Dota, oe-a adresat’o la 1884 
Tisza oătră Papa, are urmări fdrte seriose 
pentru „ sdrobitorulă de naționalități11 
de od’nidră. „Pol. Corr" de alaltăieri 
aduoe soirea, oă Tigza va trebui 8â iese 
din partida liberală. E‘ă ce scrie numita 
fdiă în privința acesta: „După, spatele 
oposiției se află ârășl o oampaniă fără 
suooesă. Ga în mai multe rânduri, așa și 
de astă-dată, agitația contra lui Tisza s’a 
făcută ou soopă de-a disolva partida, în 
speranță, oă Tisza retrăgându-se de pe 

terenulă politica, va provoca scisiune în 
partida guvernamentală. Retragerea lui 
Tisza de pe târâmulă politioO nici n’o 
pretinde, nici n’o doresoe guvernulă. 
Dâoă însă Tisza ar repăși, asta n’ară oa- 
usa nici o sohimbare în partida guver
namentală, care în ultimii ani s’a disci
plinată statornică și care se încrede în 
conducerea lui Weckerle".— Din acestă 
înouroătură de vorbe a semi-ofici6sei „P. 
Corr.“ apare aprâpe evidentă, oă faimo- 
sulă Tisza va trebui sâ iese din șirulă 
mameluciloră guvernului și după oum 
asigură „Magyar Hirlap" acesta o voesce 
însu-șl Weckerle.

*
Foile unguresol oolportaseră în cjilele 

ultime soirea, oă episcopală Strossmayer 
șl ar fi perdută înorederea Papei și ar fi 
căzută în disgrațiă la Vaticană. Aoâstă 
soire tendențiâsă este desmințită prin 
sorisdrea, ce a adresat’o cardinalul^ 
Ra mp oil a episcopului Strossmayer. 
Papa mulțumesce episcopului dela Dia- 
oovar pentru iubirea, îngrijirea și devota- 
mentulă, cu oare a serbată în dieoesa sa 
jubileulă papală și doresoe, oa Dumnezeu 
să dăruiască sănătate episoopului, pentru 
oa să potă conduce înoă fdrte multă 
timpă turma încredințată păstorirei sale.

*
In ședința de Marți a camerei oo- 

muneloră din Londra, s’a pusă la votă 
propunerea lui Balfour, oare esprima ne- 
înoredere cabinetului Gladstone. Propu
nerea a cădută ou 277 voturi față de 
319, ce le-a primită guvernulă. In de- 
oursulă ședinței au vorbită contra pro- 
punerei Balfour, ministrulă președinte și 
Morley. Celă din urmă a 4ls<h că deoă 
Balfour înțelege sub ooncordatulă ou 
naționaliștii irlandesl tendința guvernului, 
de a câștiga simpatia Irlandesiloră, ca 
să potă guverna, atunci la totft oasulă, 
guvernulă a comisă aoestă „păoată." 
Aousa lui Balfour este așa de slabă, 
înoată guvernulă nu trebue să se temă 
de votulă oamerei, nici de judecata 
țării. Gladstone la rendulă său a (fisă, 
că Balfour nu șl a motivată de locă

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS."

in gura chițiloru.
Novelă de A Oscar Klaussmann.

(6) (Urmare.)

4.
Treoură 4000 4'le dela înmormân

tarea bătrânului Behrendt. Fabrica func
ționa erășl ca mai înainte. Lang o oon- 
duoea după dorința răposatului și decă 
o personă n’ar fi lipsită din oasă, și 
deoă L'zzia n’ar fi purtată haine de do
liu, abia s’ar fi observată, că aici mortea 
a smulsă atâtă de ourândă ună membru 
ală familiei.

Carol Angermanu venea desă în vi- 
sită. Superiorii săi luau’în oonsiderațiune 
mortea unohiului său și deârece „Freya" 
se afla încă totft în portă, așteptândă 
escadra din Wilhelmshaven, aveau ma- 
trosii timpă să mergă la uscată, Oăpi- 
tanulă făcu ce e dreptă câteva manevre 
pe mare, pentru ca să învioșeze pe ma- 
trosl, der acesta era ună servioiu de 
portă, care era cu multă mai comodă 
și mai ușoră ea servioiulă pe întinsa 
mare.

Intre Lizzia și Oarolă se formase 
ună raportă confidențială. Ca rudenii 
de sâuge, ca vără și verișdră, aveau ună 
dreptă la acestă raportă intimă. Dâr la 
amândoi se observa o mai mare înoli- 
nare, de cum se află între rudenii. Deși 
niol unulă dintre ei nu se esprimase 
asupra sentimentelor^ sale, totuși ambii 
soieau, că voră aparține unulă altuia și 
Lizzia se mângâia, când se gândea la 
acâsta, pe câod Angermann deveni omă 
seriosă și-șl împlinea ou zelă dato- 
rința sa.

Lang părea, că promovâză și favo- 
risâză aoestă raportă. Elă îngrijea cu o 
deosebită atențiune de Lizzia, er pe Ga- 
rolă Angermann ’lă tracta cu o afabili
tate, ce sta în contrastă isbitoră ou în
fățișarea sa esternă. Părea, oă elă simțea 
o deosebită afecțiune cătră nepotulă fos
tului său șefă.

Era erășl Duminecă. Cei oonoediațl 
de pe bordulă corăbiei „Freya" au fostă 
primiți în portă oa de obiceiu de Ger
manii din orașă. Intre cei ce așteptau 
se afla și Lang. Elă îndată oe zări pe 
Angermann, se duse la elă și îi spuse, 
oă Lizzia a eșită ou trăsura, ea trebue 
sâ mârgă pe la toți ounosouții, cari i-au 

făoută visită de condoleuță. Ii propuse 
apoi sâ facă împreună o preumblare prin 
Boston, ca elă sâ-i arate puțină viața și 
mișcarea din orașă.

Angermann ounosoea relativă fdrte 
puțină Bostonulă. Elă petrecuse mai nu
mai in oasa unchiului său în Pearlstreet. 
Lang proiectă o escursiune la Charles
town. Elă luă o birjă și merse ou Au- 
germann pănă în capâtulă celă mai es- 
tremă ală aoestui suburbia. După aoeea 
trimise birja îndârâtă și propuse de-a 
faoe o preumblare. Și așa, 41St) 01& cătră 
Angermann, Lizzia nu va sosi aoasă pănă 
spre seră, mai avemă der celă puțină 
trei 6re

Suburbiulă, în care se aflau, nu 
părea a fi oelă mai elegantă din Bos
ton. Ei întâlniră multă lume originală 
în feliulă ei, der pentru Angermann 
era interesantă de a vede odată și acestă 
parte a orașului.

Pe șosâua, ce duoea în câmpă, se 
afla o casă mare, din oare s’au4ea mu- 
sioă și mare gălăgiă. Pe o tablă mare, 
deasupra ușei, se putea oeti, că aiol e 
cârciuma la „Leulă de mare".

„Hai să intrămă", 4lse Lang, „tre' 
bue să ve4l viața de aici. E în ori ce 

casă originală și se plătesoe să petrâcă 
omulă aici o jumătate de âră".

Angermann n’avu nimioă de obiec
tată și întră cu oonducătorulă său în 
looală. Aici era ună sgomotă asur4itoră. 
Jucau, cântau și beau mateloțl de tote 
națiunile, lucrători dela fabriol ou nisoe 
femei, oarl oum se părea se adunaseră 
aici din tâte țerile și-șf oheltuiau banii 
bându i seu per4ându-i pe la crupierl la 
jocă de hazardă. Iol colea se certau oâte 
unii, ba se și băteau și birtașulă apăru 
cu câțl-va feciori voinici spre a resta
bili liniștea.

Lui Angermann nu-i plăoea acestă 
gălăgiă și petreoere sâlbatioă. Elă îm
părtăși acesta și lui Lang și aoesta îi 
dădu dreptate.

„Sâ mergemă într’o lojă, de unde 
sâ putemă privi peste tdtă sala și să 
bemă aoolo o stiolă din berea oea mai 
bună germană, oe-o vinde birtașulă; eu 
voiu oomanda-o însu-ml!"

Ună pătrară de oră mai târ4iu șe
deau Lang și Angermann în lojă și pri
veau la viâța mișoată de josă. Aiol erau 
neoonturbuțl și vedeau totă. Berea ger
mană îi piăou lui Angermann forte multă, 
și elu beu mai de multe ori una după


