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Nr. 175. Brașovii, Mercur!, 11 (23) Augustii 1893.

Brașovd, 10 Augusto st. v.
Nu puțină li-a datu de lucru 

oficioșilor^ unguri faimosa călătoria 
a ministrului președinte Wekerle la 
Ischl, unde se afla Majestatea Sa. 
Cestiunea cea mare, ce-i preocupă 
este, decă ministrulu ungurescă a 
reușită orî nu a dobândi sancțiunea 
prealabilă a proiectului de lege pri
vitori la căsătoria civilă obligă- 
t6re?

Cele mai contracțicătore versiuni 
s’au pusă în curau în efigie din 
urmă de însă șl foile oficiose ma
ghiare asupra resultatului călătoriei 
lui Wekerle. Din tâte resultă, că 
n’a mersă lucrulu așa de netedă, 
cum se pretinde și că de faptă mo- 
narchulă nu și-a datu încă aprobarea 
pentru presentarea proiectului amin
tită. Unii susținu, că d-lu Wekerle 
a dusă cu sine la Ischl numai unu 
memoranda, în care se espună mo
tivele, din cari ar fi necesară și sa
lutară introducerea căsătoriei civile 
în Ungaria. Maiestatea Sa, se c|.ice, 
și-a reservată timpii mai îndelungată 
pentru de-a studia acestă memoranda, 
și numai după aceea se va decide 
să dea ori nu aprobarea prealabilă 
principi ară pentru presentarea unui 
proiectă de lege. Alțl oficioși săs- 
țină din contră, că coronei i-s’a pre- 
sentatu unii proiectă de lege com
pletă asupra căsătoriei civile, cuprin- 
c|endă 170 de paragrafl.

Acuma vine unu alu treilea ofi
cioșii, „Pester Correspondenz11, și pu
blică ună raportă din Viena, care 
în legătură cu serbarea (filei nascerii 
Majestății Sale din ăstu[ană, desfă
șură ună bizantinismu uimitoră țață 
cu monarchulă spre a ajunge la con- 
clusiunea, că totuși Majestatea Sa, 
deși în interiorulu său nu consimte 
cu proiectulă pentru căsătoria civilă, 
nu va face nici o pedecă guvernu
lui și va da în cele din urmă sanc
țiunea sa prealabilă. Așa cetimu în 
numita corespondență între altele: 

„ministrulu-președinte ungurescu Dr. 
Alexandru Wekerle a fostă primită 
în Ischl cu obicinuita cordialitate și 
a părăsită pe înaltulă său [Suverană 
plină de tericire. In afaceri de stată 
regele încoronată ală Ungariei... nu 
cunâsce simțiri personale... la ceea ce 
fi se presentă de cătră guvernulă 
responsabilă, ca voința și cerința 
majorității poporului, îșl dă aproba
rea sa prealabilă pentru presentare 
înaintea parlamentului...“

Același raportă găsesce însă de 
cuviință a adăoga următdrele: „Mo- 
narchului îi va conveni de sigură, 
decă într’ună punctă seu altulă se 
voră face modificări în proiectă, 
cari corespundă simțirii și convin
gerii sale personale, der densulu fără 
a sclipi din ochi, va sancționa ceea 
ce se va stabili ca lege cu aproba
rea ambeloră camere ale dietei, și 
atunci când acesta nu s’ar uni cu 
părerea sa privată..?1

Este acesta o manieră cu to- 
tulă straniă de a băga în discuțiune 
cordna și denotă puțină tactu din 
partea oficioșiloră unguri, der în 
strîmtârea loră ei nu găsescă altă 
modalitate spre a îmbăta eu apă 
rece „opiniunea publică.“

Din tote reese însă din nou, că 
de faptă d-lu Wekerle încă n’a dusă 
cu sine aprobarea prealabilă a pro
iectului de lege asupra căsătoriei 
civile.

In asemeni împrejurări bizanti- 
nismulu corespondenței oficiose un- 
gureșei, care se estinde până și a- 
supra înaltului aliată, a împăratului 
Germaniei, care vre să vină în Un
garia spre a vede aici minuni de 
entusiasmă, de „mărire și de pu
tere'1—este der forte rău și nepotri
vită aplicată.

(IRONK)A POLiTîGÂ.
— 10 (22) Augustă.

„llevue d’ Orient1'-, foiă semiofioidsă, 
oare apare în Budapesta, sorie din inoiden- 

tulo turbnrăriloru dela Turda și Oradea 
mare, următdrele: „țîiarele române suntă 
esaltate. In fine ele ne potă lăuda, că au 
martiri. Geamurile Episcopului Pavelă au 
suferitil orudelă pentru oausa Românis
mului și sgomotula produși! prin spargerea 
lorii; acesta manifestațiune înspăimântătdre 
de barbariă maghiară a inspiratei ordre lu- 
mei oivilisate. Bătrâna Europă mai adăpos- 
tesoe încă în mijlooulti ei o rassă de antro
pofagi, ună poporă barbara, oare sparge,fe- 
restri, oare nu se pdte compara, deoâtti ou 
hordele lui Atila și Dsingis ChanO, o na
țiune, care trebue espulsată, stirpită. Deoă 
poporatiunea din Turda ar fi demolata heca
tombe și studeuții din Oradea ar fi vărsată 
torențî de sânge, niol atunol n’ar putâ scrie 
„Gazeta Transilvaniei'1 și „Tribuna'1 iere' 
miade mai durerâse despre sălbăticiile Ma- 
ghiarilorO. Torenții de lacrimi, oe le varsă 
bravii noștri oonfrațl asupra nefericiteloră 
geamuri ale lui Pavelii, voră ave dăruia de 
a stârni sentimente de milă în unele inimi 
simțitdre din ParisO și St. Petersburgii.... 
Noi regretămă sincerii oele întâmplate, căol 
ele dau o aparență de adevără oalumniilorO, 
ce se râspândescă despre noi....“ Semiofi- 
oio8ulii pune vina pe (fiarele oposiționale 
și c^ice: „țliarele ndstre oposiționale esage- 
reză intențiunile naționaliste; fiă-care oetă- 
țenă, care nu este maghiarisătoră estremO 
e pusă pe lista de proscripțiune ; ună Epis
copii românii, care se preocupă — pote ou 
mai multa zelă, decâtil ar trebui — de in
teresele naționalității sale, se denunță ca tră
dătorii de patria,... Ce se ține de naționa
lități, cabiuetulă va satisfaoe tote reolama- 
țiunile lord legale și echitabile, der va sci 
scuti și unitatea statului de ori oe veleitate 
separatistă ori irredentistă."

*
In ședința dela 18 Aug. p camerei 

oomunelord din Londra, ministruJa preșe
dinte Gladstone a declarata, că pe ierI, 
Luni, presenteză camerei und proiectă de 
resolu'țiune, în înțelesulă căruia desbaterea 
asupra proiectului home-rule trebue să se 
sfârșesoă Vinerea viitdre. (Vii aprobări pe 
băncile liberalilord). La aoestea Chamber- 
lain a declarata, că va așterne o contra 

propunere, fiindcă Gladstone prin decla
rația sa eilesoe camera a deveni mașină de 
votare și detrage maiorității britice drep- 
tulă de disouțiă față cu politioa păgubi- 
tore interesele rd britanice. Camera, c|iae 
Chamberlain, nu reounosoe necesitatea unei 
aBtfeld de propuneri dictată de oonsidera- 
țiunl de partidă. Oratoruld cere, oa guver- 
nuld să-și retragă propunerea și să disdlve 
câtd mai curândd parlamentul^, ca alegă
torii să aibă prilegiu a-șl da părerea față 
cu biluld home rule. — In urma acesta se 
așteptă discuții vehemente în parlamentuld 
englesd.

„Moderați i“.
Multe s’au scriau în foile ungu

resc!, ba chiarh și în unele foi ro
mânesc!, despre așa numiții „mode
rați11, seu — după terminologia „Vo
inței Naționale11, — „Români ungu- 
riți11. Noi, cari cunâscemă forte bine 
starea lucruriloru din sînulu partidei 
nbstre naționale, nu ni-amfi simțită 
de locâ neliniștiți asupra celoră ce 
se scrieau, intra muros et extra, 
despre o pretinsă partidă în sînulil 
partidei nbstre naționale. Conferența 
nostră națională din urmă a dove
dită mai pre susă de or! ce îndoială, 
că la noi nici odată n’a fostă vorba 
decâtă de ună singură partidă c’unu 
singură programă națională.

Der scopulă nostru nu este de-a 
întră acj! în meritulă cestiunei, că 
de unde și până unde s’au lansată 
din partea unora și a altora faimele 
despre o scisiune 6re-care în tabera 
nbstră națională. Astăcj! voimă nu
mai se citămu, ca specimenă, unele 
voci din partea maghiară asupra ar- 
ticulului d-lui Dr. Al. Mocsonyi, ce 
l’amă publicată în numerulă din Du
mineca trecută.

E clară, că declarațiuuile hotă- 
rîte ale d-lui Mocsonyi, în privința 
solidarității în lupta nâstră națională 
de legitimă apărare, n’au putută să " 
placă nicidecum celoră ce așteptau

FOILETONUL# „GAZ TRANS.“

Cobiscîu de vina sa.
— Novelă criminală de Paul Blumenreich. —

I.
O întâmplare caracteristică agită po- 

norațiunea din micnla orășele, dealtmintrelea 
atâta de liniștită. Aiol, unde fiă care cu- 
noscea pe oelalaltă, unde, așa cjicendD, 
nu se aflau seorete, aici trebuia să dea de 
gândita tuturora ciudata istoriă. Și în faptă, 
întregalft Neustedt se ooupă cu deelegarea 
enigmei — deși înzadarO.

ErI diminâță, mai înainte de a se des
chide comunicațiunea oficială, află- prima
rule și președintele poliției din Neustadt, 
oă în nbptea trecută, neguțătorul^ de lemne 
Augusto Soberski, pe care-’lîi cunosoea bine, 
a fosta aflată mortă înaintea patului său.

Unuia dintre cei doi polițiști orășenescl, 
care tocmai trecea pe dinaintea curții de lemne 
a lui Soberski, i-se anunțase din partea oomp 
tabilului celui ucisă, Bolten, faptulă, pentru 
ca să-’lă raporteze mai departe. Oonsciu de 
datorința sa, se duse funoționarulă la fața 
ocului în odaia lui Soberski, pentru ca să 
stabilescă ceea ce urrneză.

Cadavrulă zăcea, deabrăcată până la 
oămașă, cam doi pași departe de patulO fo
losită, întinsă pe spate; dela prima vedere 
nu se putea observa nici o contusiune. Niol 
în odaiă nu se vedeau urme bătătore la 
ochi; scrinurile și dulapulă erau bine în
cuiate; pe masa de nopte înaintea patului 
reposatului se afla oeaaornioulă de aură și 
portmoneulă său. Ună mănunchiu mare de 
chei, în care se afla și cheia scrinului de 
feră ou banii, zăcea josă pe podinl lângă 
unioa ușă, care da spre oamera de culoare. 
Idea la o crimă ar fi fostă pe deplină es- 
sohisă din aceste împrejurări, decă nu s’ar fi 
aflată lângă corpulă neînsuflețită cânele lui 
Soberski, cunoscută în totu orașulă,— plină 
de .âDge și cu capulă crepată.

Polițistulă făcu, ceea oe în astfelă de 
oasurl e forte coreotă : elă înou’â ou îngri
jire <amera și se grăbi, sâ raporteze supe
riorului sâu. Funoționarulă recunoscu, oă 
aici nu mai e lipsă de ajutoră medicală. 
Corpulă lui Soberski zăoea țepână și reoe.

Primarula asculta raportulă acesta la
conică, pe când îșl făoea toaleta de dimi- 
neță. In câteva minute consoiențiosulă băr
bații fu gata și plecă cu polițistulă pe dra- 
mulă c&tră curtea lui Soberski, unde află 

pe deplină adeverite cele raportate de in- 
feriorulă său. îndată trimise ună curieră la 
proourorulă de stată, care loouia într’o de
părtare de două milurl de orașă. Ună ală 
doilea curieră chiemâ pe medică la fața 
looului, pentru ca îndată să se stabilâscă 
causa morții. Pănă când avea să vină pro- 
ourorulă și medioulă, nu era permisă să se 
atingă de nimioă.

Pe oând se făceau tdte acestea, se 
sili primarulă, ca să faoă lumină în acestă 
afacere, puroecjând la investigațiunea oomp- 
tabilului Bolten. Dela acesta se putea afla 
oeva. Ceea ce aucfi aici, firesce, că în modă 
esențială, îi era deja ounosoută.

Bătrânulă Soberski, ună omă bogată, 
oam minunatei, se ooupa de decenii pe mo
șia sa cu ună vastă negoță de lemne. In 
dosulă locuinței sale antice, în oare afară 
de comptoară, de camera de durmită amin
tită și de o încăpere foloșită de Soberski, 
se afla locuința comptabilului, preoum și 
ună locă întinsă, care spre câmpă era în
chisă de nisce ziduri înalte. Năptea erau 
slobocfițl aiol doi dogi mari. Din spre par
tea aoesta nimenea nu putea pătrunde în- 
lăuntru, chiar să lu fi cunoscută cânii. Ună 
ală treilea câne, acela, oare zăoea mortu 

lângă stăpânulă său, numai atâtă venia în 
oombinațiă, întru oâtă era ună câne bună, 
cu numele Bello, oare era prăsită de ună 
amatoră pasionată de câni.

Bello, deja de ani de dile, nu făcu 
nimănuia ceva rău, și la streini lătra, îm- 
prejurulă stăpânului său, pentru ca să-i 
atragă atențiunea. Ceea ce-lă deosebea de 
ceilalți câul de luxă, era, că și pe oei oe 
umblau cfiln'oCl PriQ casâ î> lătra, îndată 
oe se apropiau tare de stăpânulă său. Tre
buiau așa-deră să stea totdeuna trei pași 
departe de elă, decă nu voiau să între în 
oontactă cu dinții lui.

Aceste tote aduseră conolusiunea, că 
cineva a pătrunsă noptea la Soberski, pe 
care cânele l’a „anunțată11 și șl-a plătită 
ou vieța fidelitatea sa.

Aoum mai esista întrebarea, cine a 
putută să fiă făptuitorulă ? Ună atacă de 
jăfuire era esohisă. Care tâlhară ar fi lă
sată oeasornionlă de aură și portmoneulă 
plină, după oe oânele zăoea mortă, er stă
pânulă neînsuflețită ? Afară de aoeea, nici 
oelă mai mică semnă nu arăta vre-o je
fuire plănuită ori chiar săvârșită.

Pote ar fi ajunsă ou uuă pasă mai 
aprope de resultată, deoă s’ar fi gândită 


