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„Gtareta“ ese In fiă-oaretji 
Abonamente pentru Anstro-Ungarim 
Pe un anu 12 fl., pe șâse luni 

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

Pentru Bomânla ți străinătate: 
Pe un a anu 40 frânai,pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineci 8 frânei. 

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotori.

Abonamentuln neutru BiasoTi 
a administrațiunn, piața mare, 
Tfirgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe ună ană 10 fl., pe șăne 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Ou dusulă In oasă: Pe ună ană 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplani 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atătă abonamen
tele oătă șijneerțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 210. BrașovU, Joi, 23 Septemvre (5 Octomvre)
-

Nou abonamente
la,

„bâzsta misavoia**
Cu 1 Octomvre 1893 st. v.

se deschide nou ab oniimentu, 
la care invltămd pe toți amlell șl 
sprijinitorii folel nostre.

Prețulu abonamentului i
Pentru Austro-Ungaria:

pe mmm amm ................................ 12 fL
pe șese l-ani ................................ S
pe trei Imani ............................... 3 ±1.

Pentru România și străinătate:
pe mmm amm
pe șese lmmi ..................... 20 „
pe trei lmmi ................ io

Abonamente la numerele cu data
de Dumineca:

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

Pentru România și străinătate:
pe unu anu.................................. 8 franci
pe șese luni.............................. 4 „

Abonarea se pote face mai ușoru 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

• ---------

Cabinetultl Wekerle se clatină-
Brșaovfl, 21 Septemvre v.

Precum se vede, ministrulă-pre- 
ședinte Wekerle nu este așa de no
rocoșii ca colegii săi Hieronymi și 
Csaky. Pre când aceștia au dobân
dită imediata sancțiunea prealabilă 
a proiecteloru de lege privitâre la ma- 
triculele civile, la recepțiunea reli- 
giunei mosaice și la libertatea reli- 
gionară, lui Wekerle nu i-a succesă 
pănă acuma a primi aprobarea mo- 
narchului pentru introducerea căsă
toriei civile obligătdre, deși a um
blată de câteva ori pe la Viena în 
causa acesta.

Foile oficiâse prefăceau ca și 
sigură, după discursulă ce l’a ținută 
Wekerle Sâmbăta trecută in cameră, 
că acesta se va întorce dela Schon- 

brunn, unde a fostă chiămată și a 
avută audiență în 1 1. c., cu apro
barea monarchului în buzunară. Der 
nu s’a întâmplată așa și aceleași foi 
au fostă silite a mărturisi mai în 
urmă, că ministru-președinte s’a re- 
întorsă dela Viena, fără de nici ună 
resultată, și, ca s’acopere nesuccesulă 
șefului cabinetului, au susținută, că 
în acea audiență nici n’ar fi fostă 
vorbă de politica bisericescă. Ear 
ministrulu-președinte însuși a decla
rată amiciloră sei, că încă n’a pri
mită învoirea monarchului pentru a 
presenta dietei proiectulă de lege 
asupra căsătoriei civile.

Faptul» acesta a produsă mare 
neliniște la bursele din Viena și 
din Pesta, unde se vorbea chiar de 
retragerea iminentă a cabinetului 
Wekerle.

Guvernamentalul „P. Lloyd" 
se silesce a liniști pe bursianii săi 
susțiindu, că soirile răspândite n’au 
nici o basă și că nu e nici o causă 
de a dubita, că afacerea căsătoriei 
civile obligătdre se va resolva în 
modă favorabilă „deși pănă acuma 
Majestatea Sa n’a pronunțată încă 
ultimulă cuvântă decisivă“.

Adevărulă este însă, că tocmai 
amânarea hotărîrei definitive a mo
narchului descopere situațiunea di
ficilă, în care se află eabinetulă ac
tuală, descopere mai departe, că 
sancțiunei prealabile i se opună pe- 
decl destulă de însemnate, pe cari 
pănă acuma Wekerle n’a fost în stare 
a le delătura.

Se constată din t6te părțile, că 
Maiestatea Sa a invitată pe mai 
mulți înalț! demnitari bisericescl și 
jurisconsulți însemnați să-și dea pă
rerea asupra proiectului de lege des
pre căsătoria civilă, ce a fostă pre- 
sentată cancelariei cabinetului încă 
din luna lui Augustă a. c.

De aici se vede, că monarchulu 
ține semă de oposiția ce s’a făcută 
acestei reforme mai alesă din partea 
bisericei catolice și că doresce să se 
facă unele modificări esențiale în 
amintitulu proiectă.

Nu se scie încă de ce natură

suntă modificările, ce se ceru, der 
se că Maiestatea Sa a moti
vată amânarea decisiunei sale defi
nitive, cu dificultările ce se facă 
proiectului de lege din partea cato- 
liciloră și cu deosebire din partea 
primatelui Ungariei. Se mai c|ice» 
că primatele Vaszary ar fi dificultată 
cu deosebire punctele privitâre la 
disolvarea căsătoriei, cerândă ca că
sătoriile catolice, conformă dogme- 
loră, să nu potă fi disolvate nici în 
viitoră și nici înaintea judecătorii- 
loră statului.

Guvernulă se fi obiectată în 
privința acesta, că căsătoria civilă 
obligătdre se pdte regula numai pe 
o basă unitară, și după ce la confesiu
nile necatolice disolubilitatea căsă
toriei nu este dogmă, nu păte fi pri
mită în proiectă principiulă nediso- 
lubilității. Ddcă s’ar adopta acestu 
principiu ar fi și cu neputință, ca 
organe ale statului să judece asupra 
disolubilității căsătoriei și ar trebui, 
ca judecata să se încredințeze con- 
fesiuniloră.

Bine observă dâr aceia, cari sus
țină, că modificările de feliulu acesta, 
ce se ceră, potă face să cadă cu to- 
tulă căsătoria civilă.

Ori cum ar fi însă, destulă că suntă 
piedecl și încă mari, cari se opună 
realisării acestei reforme și în fața 
oposițiunei puternice, ce se ridică 
în can«’ra deputațiloră și mai alesă 
în camera magnațiloră contra ei, si
tuațiunea cabinetului Wekerle este 
câtă se păte de critică.

Caracteristică este, că autorulă 
proiectului de lege asupra căsăto
riei civile, ministrulă de justiția Szi- 
lagyi, care ar trebui în prima liniă 
să-și susțină opera sa înaintea mo
narchului, n’a fostă pănă acuma nici 
măcaru o singură dată consultată 
din partea acestuia, ba se asigură, 
că de doi ani de cjil® Szilagyi n’a 
fostă primită în audiență de Majes
tatea Sa!

De aceea s’a vorbită și de-o 
eventuală „reconstruire" a cabinetu
lui, care ar aduce cu sine retrage
rea lui Szilagyi din cabinetă.

Cu tăte pedecile organulă lui 
Apponyi este de părere, că în cele 
din urmă ministeriulă Wekerle to- 
tu-și va primi sancțiunea prealabilă 
der, că curândă după acesta va fi 
silită să se retragă și că în Pesta 
se crede, că-i va urma ună cabinetă 
Szell.

Mai observă amintitulă organă, 
că în Viena i s’a luată în nume de 
rău lui Wekerle, că a fraternisatu 
cu fracțiunea Eotvos din stânga es- 
tremă și că lui i se impută și ne- 
succesele în cestiunea regulării eta
lonului de aură.

Crisa der încă nu este în cabi- 
netu, ci în aeră, cum dies o altă 
foiă oposițională. Probabilă că ea 
va isbucni în curându și oposițio- 
nalii unguri se părtă cu speranța, 
că atunci voră veni la cârmă băr
bați, „cari voră sci să câștige va- 
ldre voinței liberale a națiunei."

Vederemo!

O nouă ordinațiune a lui 
Csâky.

Contele Albin Csâky, ministrulă oul- 
teloră și alQ instruoțiunei publice, a adresată 
oătră tote oomisiunile administrative oomita- 
tense și orășenesc! următârea ordinațiune:

„In mânia ordinațiuniloră repețite date 
ou privire la eseoutarea punctuală a arti- 
oulului XVIII de lege din anulă 1887, 
am constatat din datele despre activitatea in- 
etituteloră poporale de pe anulă 1891—92, 
că în aoelă ană dintre 25,505 de în
vățător! ai țârei, 1601 n’au posedată limba 
maghiară în măsura, ca să pdtă da în ea 
instrucțiune; că au fostă 2387 de șoâle po
porale, în car! limba maghiară s’a pro
pusă fără suooesă, său nu s’a propusă de 
looă, și oă 2984 de indivizi, fără diplomă 
de învățătoră s’au aplioată la posturi de 
învățători. Datele aoestea arată neîndoiosă, 
că susțiitorii de șcdle și autoritățile încă 
nici acuma n’au luată măsurile pe cari le
gea și ordinațiunile amintite le impună ca 
striotă datorință întru eseoutarea disposițiu- 
niloră articolului amintită de lege.

„Ordoneză prin urmare, ca oomisiunea 
să se îngrijăsoă, oa defeotele aoestea, pe 
basa ordinațiunei Nr. 20301 ddto 28 Mai

FOILETONUL^ „GAZ TRAN8.“

Unulu pentru altulu.
Narațiune de Franțois Coppăe. 

(Urmare și fine.)
Franoisoă și Savinen nu se despărțiau 

mai nici odată. In sărbători mergeau la 
olaltă, să se preumble în jurulă Parisului. 
Cu acăstă ooasiune Franciscă învăța tdte 
câte oei năsouț! la orașă nu le soiu. Elă 
află numele planteloră, floriloră și pomiloră, 
diferitele lucruri do câmpă în cele patru 
anotimpuri, și descrierea acestei paolnioe 
vieți dela țeră făcea bine inimei sale sfâ
șiate.

Numai temerea, că Savinien va aucfi 
de treoutulă său, îlă turmenta mereu. Câte 
odată îi soăpa din gură, fără să vrea, câte 
ună cuvântă din limba hoțiloră, său făcea 
câte ună ge^tă cu mâna, oare era propriu 
numai acelei olase de âmenl, de oare 8*a 
ținute elă mai’nainte, așa oă Savinien, oare 
începuse deja a fi dusă în ispită de plăoerile 
atragătore ale orașului mare, punea între

bări amioului său despre seoretele Pari
sului.

In acestă oasă Franoisoă se prefăoea 
a fi fdrte neespertă și îndată începea să 
vorbesoă despre alte lucruri; în interiorulă 
său ÎDsă îșl făcea mar! griji despre viito- 
rulă tînărului său amioă.

îngrijirea aoăsta nu era fără temeiu, 
și Savinien nu putea să rămână lungă timpă 
săteanulă naivă, oe era. Deși înoungiura 
odăile pline de fumă ale cârciumeloră, to
tuși îlă atrăgeau looalurile de dansă, pe 
oar! mai întâi le privea numai din depăr
tare, apoi totă mai de aprâpe, pănă oe îd- 
tr’o cji se aruncă cu totulă în vertegiulă 
acestei plăoerl. Tîuărulă avu în ourendă o 
altă înfățișare și purtare. Chieltuia mai 
multă, îșl împrumuta banii câștigați ou su- 
d6re și puși la o parte de Franoisoă, pe 
oarl uita să-i dea îndărătă. Leture se sim
țea printr’asta negligeată și deveni apropo 
gelosă ; deâreoe însă oredea, că n’are dreptă 
a faoe imputări, tăcea, deși presimțea o ne 
norooire.

Când într’o sără elă pășea îngându
rată, urcându-se peste soările de lemnă, spre 
camera sa, aucfi venindă din ea voci iri
tate, între cari recunoscu vooea bătrânului 
Auvergnat, ou oare loouia împreună, elă și 
Savinien. Veohiulă său obioeiu, de-a avea 
îndată bănuell, îlă făcu să stea pe looă și 
să asoulte, oe era oausa aoelei certe ve
hemente.

„Da“, «fise Auvergnat mâniosă. „Sunt 
pe deplină convinsă, oă mi-s’a desohisă 
giamantanulă, și mi s’au furată cei trei Lo- 
uisdor! oe-i aveamă într’ensulă, ascunși în
tr’o outiuță; acesta n’a făout’o altulă de- 
oâtă unulă din cei doi, car! dormă aio! ou 
mine, dăoă nu oumva e de vină bătrâna 
servitdre Maria. Luorulă te privesoe pe 
d ta tocmai așa ca și pe mine, oăol d-ta 
ești stăpânulă casei, și eu mă voiu țină 
numai de d-ta, dăoă nu mă vei lăsa să vi- 
siteză îndată luorurile oeloră doi zidari. 
Sărmana mea oomdră! Er! să afla înoă în 
cutiuță, și dăoă o voiu găsi ărășl, vei vede 
că n’am mințită. Cunosoă eu forte bine oei 

trei LouisdorI ai mei, și pară oă-i vădă 
înaintea mea, oum te vădă .laicl pe d-ta. 
Unulă era oeva mai tooită și puțintelă verde, 
pe elă era iodna împăratului; pe celă-l’altă 
era iodna unui bătrână grosă ou epaulete 
și pe ală treilea, pe oare este Filipă, l’am 
mușoată ou dinții, oa să-lă însemnă. Pe 
mine nu mă înșălă nimeni! Așa dâră îna
inte, să visitămă luorurile oamara^loră, or! 
dăoă nu, chiemă îndată poliția!"

„Bine dăr“, răspunse stăpânulă casei, 
„vomă căuta împreună cu Maria. Vina va 
fi numai a d-tale, dăcă nu vomă afla ni- 
mică și dăoă zidarii se voră mânia. D-ta 
mai silită la aoăsta".

Francisoă era ou totulă oonsternată. 
Elă îșl aduse aminte de fisionomia sohim- 
bată a lui Savinien și de împrumutările 
sale. Dăr totuși nu voia să oredă într’ună 
furtă. Cu inima palpitândă aucjia oum bă- 
trânulă Auvergnat oăuta priutre lucruri.

„Iatăi“! strigă avarulă deodată, „aiol 
suntă! iubiții mei bani de aură! și unde 
i-am găsită, în bvzunarulă dela giletca aoes-


