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Inului Nr. 30.
Inaerato moi primnsofi In Vlona 
R. Kosse. Haatensiein <ft Vogler (Otto 
Maas), H. Schakk, Alois Hemdel, M. 
Dnkes, A. Oppslik, J. Sonneberg; tn 
Budapesta: 1. F. Ooldberger, Eck
stein Bernat: tn Frankfurt: Q. L. 

Danbe ; In Hamburp: A. Steiner.
Prețuia inaerțiumloră: o soriă 
garmond pe o oolĂna 8 or. și 
80 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deae după 

tarifă și învoială.
Beolame pe pagina a d-a o 

aeriă. 19 or. v. a. aău 30 bani.

„Gazeta" eae In fiă-care4i 
Abonamente centru Anstro-Unetaria. 
Pe un ană 12 11., pe șăse luni 

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

Pentru România șl străinătate: 
Pe ună ani 40 franol,pe șăse 
tuni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 frânai.

Se prenumără la tite ofloiele 
poștale din intru și din afară 

și la dd. ooleotorl.

Abonamentnlu pentru Brasuri 
a adminigtrațiuno, piața mare, 
Tfirgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe unu ană 10 fl., pe șășe 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusulî In casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
său 15 bani. At&tă abonamen
tele ofttă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 238. Brașovtt, Mercurl-Joi, 28 Octomvre (9 NoemvreJ 1893.

CoaEâțiunea și poporele 
în Austria.

Brașovu, 27 Ootomvre.
P6te că pe când scriemu aceste 

noulQ ministeriu de coalițiune aus
triacă se fia deja constituită. Soirile, 
ce sosescă din Viena, spună celă 
puțină, că prințulă Windișgraetz nu 
întâmpină dificultăți la formarea nou
lui cabinetă, și că s’ar fi înțelesă cu 
șefii celoră trei partide coalisate 
asupra ocupării celoră mai multe 
portofoliurl.

Pănă mai eri alaltă-erl era lă
țită credința, că în cele din urmă 
totă contele Taafie va fi însărcinată 
cu compunerea noului cabinetă. Der 
se vede, că conservatorii lui Hohen- 
wart suntă firmă hotărîțl a delătura 
orî-ee viitbre combinațiă ministerială 
cu Taaffe în frunte și acesta le va 
și succede, căci coalițiunea Grerma- 
niloru, Poloniloră și a conservato- 
riloră dispune de maioritate în 
cameră.

Altă întrebare este decă maio- 
ritatea popbreloră din Austria con- 
semte cu maioritatea parlamentară 
nefirescă compusă de acesta coali- 
țiune. In privința acesta respunsulă 
nu pbte fi decâtă negativă.

E învederată înainte de tote, 
că Cehii nu potă nici-decum simpa- 
tisa cu noua maioritate, din care nu 
numai că ei nu facă parte, der în 
care voru juca unu rolu principală 
adversarii loru germani. Și neîncre
derea Cehiloră în noua coalițiune 
se estinde mai multă ori mai puțină 
și asupra celorlalte popore neger
mane din imperiu,

Der chiar în sînulă coalisațiloră 
înșiși se manifestă o indisposițiune 
și o neîncredere totă mai mare cu 
mersulă lucruriloră.

Pressa germană din Boemia nu 
manifestă nici cea mai mică bucuriă 
asupra faptului, că acum partida 

stângei germane merge mână în 
mână cu clubulă Hohenwart, care 
a fostă celă mai mare contrară 
ală ei.

Pe de altă parte feudalii și cle
ricalii germani nu vedu cu ochi buni 
alianța cu liberalii și cu francma
sonii germani, er centraliștii se în
spăimântă de coalițiunea cu auto- 
nomiștii.

Slavii de sudu, cari suntă în 
cea mai mare parte represetanți 
în clubulă Hohenwart, nu se potă 
deda cu ideia de a lucra alături cu 
Plener și cu centraliștii germani în 
contra Boemiloră. Ei strigă mereu, 
Țice „Narodni Listy“, că nu se voră 
face slugile lui Plener în contra fra- 
țiloră loră.

Chiar și în sînulă Poloniloră 
din Galiția domnesce mare nelinisce 
din causa mersului ce l’a luată crisa. 
Totă mai multă se ivescă voci, cari 
se opună politicei Inaugurate de con- 
ducătorulă polonă Iavorsky. Se cfi0© 
că și în clubă i s’au tăcută aspre 
imputări, pentru că a dată ajutoră 
Germaniloră în contra contelui 
Taaffe.

Pe câtă de liniștită pare a se des
fășura crisa în Viena, pe atâtă de 
mare este neliniștea ce domnesce 
între popbrele din imperiu, căci a- 
prbpe nimeni n’așteptă o îmbunătă
țire a situațiunei dela viitorulă gu
vernă ală coalițiunei.

„In cjilele aceste41, scrie „Na
rodni Listy“ din Praga, „coalițiu
nea va avâ se se supună la prima 
probă. Se pbte bre, ca dintr’o so
cietate atâtă de pestriță se iesă ună 
guvernă, care se fia în stare a res
tabili liniștea și pacea între popore? 
Marea problemă viitbre este ca se 
se mulțumescă națiunile și țările im
periului prin perfecta egală îndrep
tățire națională... Der ună guvernă 
germano-polonă-feudală nu va fi în 

stare se resblve măcară o singură 
cestiune, se mulțumescă măcară o 
singură națiune.“

CRONICA POLITICA
— 27 Octomvre.

In filele din urmă n’a năsoută vorba, 
oă ministrulă unguresoă de oulte și instruc
țiune publioă, oonte Albin Csaky, ar ave 
de gândii să demisioneze. In privința acea 
tei soiri, „Egyetertesu sorie, că în adeverii, 
Csaky se ocupă ou ideia demisionării, der 
pănă acum elă înoă n’a pășită cu ideia 
aoesta așa, ca să se pdtă fice, că ea ar fi 
acum la ordinea filei. încă mai de multă 
Csaky a declarată, că nu va demisiona, 
pănă nu va vedâ asigurată sdrtea refor- 
meloră bisericesol. Elă a ținută deci sâ-șl 
împlinescă promisiunea; nouăle faime pri- 
vitdre la demisionarea lui stau în legătură 
ou proiectulă despre căsătoria civilă obli- 
gătdre. der nu suntă întemeiate. De alt
mintrelea asigură fdia unguresoă, oă chiar 
dâcă ar renunța contele Csaky la portofo- 
liulii ministerială, acâsta n’ar însemna, oă 
elfi ar ave de gâudă să se retrage de pe 
terenulă lupteloră politioe, deâreoe în acesta 
oa8il elă are să ooupă postulă de președinte 
alu camerei magnațiloru. Aoesta se va în
tâmpla însă numai după ce reformele po
liticei bisericesci voră trece prin desbate- 
rile dietei.

*
Oficioșii unguri lățiseră după „Afd- 

gyar Ujsdg* soirea, că Majestatea Sa și-a 
dată învoirea de a se așterne dietei spre 
desbatere proieotulă de lege despre căsă
toria civilă. In 6 1. c. s’a ținută în adevără 
uuă consiliu de miniștri, sub președinți Ma- 
jestății Sale, care s’a ocupată de aoestă 
oestiune. Clubulă liberală aștepta răspun 
sulă favorabilă, der miniștrii Wekerle și 
Szilăgyi, reîntorșl dela oonsiliu au fostă si
liți să mărturisescă, că guvernulă n’a pri
mită incă invoireapreaihaltă și că Majestatea 
Sa și-a reservată de a da resoluțiunea sa 
în modulă obiolnuită in scrisă. Soirea aoesta 
a produsă o penibilă impresiune în olubulă 

guvernamentală, pentru-oă se prevede, oă 
ministrulă-președinte nu-șl va pută împlini 
promisiunea, oă fără de aprobarea preala
bilă din vorbă nu va pute între în desba- 
terea bugetară. Aoestă desbatere avea să 
reînoepă mâne, Joi, și pănă atunol resolu
țiunea monarohului, oare a plecată la Viena, 
nu pâte sosi. Foile oposiționale oredă. oă 
acăstă trăgănare nu va oontribui nici deoum 
a redica vecfa guvernului.

*
țiiarulă Cehiloră tineri „Narodni Listy“ 

împărtășesoe, că în preeea germană prinde 
totă mai mari rădăcină idea, oa să se dea 
Guliției o posițiă deosebită. E vorba adecă 
de aceea, oa Galiția, Bucovina și Dalma
ția (?) să aibă o posițiă analogă ou aoeea 
a Croației față ou Ungaria. Decă, (fice nu
mita foiă. aoâsta cestiune s’ar resolva în 
sensulă Germaniloră, atunci interesulă 
Germaudoră în Austria ar faoe ună mare 
progresă.

Adresa Unguriloru Clușenî.
(Urmare).

La nutrirea agitațiunilor^ române oferă 
ună bogată isvoră și legea pentru regularea 
posesiunilor», care a trecută prin mai multe 
schimbări.

Procedura pentru regularea posesiu- 
niloră are următdrele patru momente prin
cipale: 1) oestiunea învoelei; 2) măsura
rea teritoriului ce este a se regula; 3) cla
sificarea parțeleloră de posesiune; 4) tă- 
iarea pământului pe basa oombinațiunei câ- 
tățimiloră oonstatate la măsurare și clasi
ficare. Procedura acesta întotdeuna ia de 
basă posesiunea faptică, ignorândă cu to- 
tulă oestiunile dreptului de proprietate oon- 
testată. Soopulă însu-șl la aoestă prooedură 
are în modă esențială natură eoonomioă. 
Din tdte este dară, că aiol ro'ulă mai de 
frunte îlă potă ave singură numai cei ce 
suntă specialiști într’ale ingineriei, eoono- 
miei câmpului și pădurăritului, dedreoe re- 
solvarea ooreotă și dreptă depinde mai ou 
semă dela esactitatea măsurărei, dela price
perea de speoialistă a estimărei pământu
lui și dela combinațiunea oinstită a ambe-

FOILETONULtl „GAZ .TRANS.“

[Inaugurarea bustului lui Kogă.1- 
niceanu.

(Raportă specială ală „Gaz. Trans.“)

Galați, 24 Ootomvre v. 1893.

Astăfi la ora 1 p. m. s’a desvălită în 
modă solemnelă bustulă neuitatului Kogăl- 
niceanu, în admirabilulă parcă municipală 
din mijloculă orașului Galați. Au asistată 
Îs acestă solemnitate, afară de autoritățile 
locale, d-lă colonelă Bereșteanu, represen- 
tantulă M. S. Regelui; representanții pressei, 
delegații universităților^ și a studențiloră 
universitari, preoum și representanții fami
liei Kogălnioeanu.

înainte de desvălire s’a oficiată ser- 
vițiulă divină de oătră episoopulă Partenie 
ală Dunărei de josă, încurgiurată de ună 
numărosă oleră. După terminarea servi
ciului divină, s’a desvălită bustulă în sune- 
tulă imnulni națională și între aplausele 
însuflețite ale imensului publică, ce era 
de față.

Seria discurseriloră a deschis’o d-lă 
V. Al. Urechiă, profesoră universitară, ară- 
tându însemnătatea politică și literară a 

lui Kogălnioeanu. Aici vă alătură intere 
santa d-sale vorbire:

Discursuld d-lui V. A. Urechiă.
Onorată auditoriu !

Noi, cari amă ajunsă în vârfulă dâ- 
lului vieței ; noi, cari îi desoindemă dina 
opusă, ne întrebămă, dela 1891, ou du
rere :

„Unde este elă?4,
Dăr și juna generațiune, care, firesce, 

se grăbesoe a-șl faoe looă largă în câmpulă 
de răsboiu aprigă ală vieței, și ea însa-șl, 
în tâte filele, se întrebă emoționată : Dâr 
oeeste? Cesepetreoe? De oe aoestă confu- 
s'une și inooherență între dmenl, în spirite, 
în fapte?

Golulă lăsată de omenii mari ai națiu
nilor^ produce fenomene morali, cari se 
simtă, dâr nu totdeuna se potă esplioa.

Nedumerirei anxidse a noueloră ge- 
nerațiunl, oa și durerei nostre și a bătrâ- 
niloră, ună singură răspunsă reBpieătoră 
scimă da, ca istorică :

jVw mai este elă!
Nu mai este în vieță acelă bărbată, 

care în esența geniului său a plămădită și 
re’nchiăgată neamulă românesoă. Nu mai 
este între noi acelă bărbată, care în our- 

gere de jumătate seoolă de labdre a oris- 
talisată o bună parte din idealuiă națiunei 
române, prin Unirea Princip» teloră (care 
fără de Kogălnioeanu nu se făoea), prin 
deșteptarea consciinței romanice, prin pa- 
tnotismă, prin aședarea instituțiuniloră po- 
iitioe pe temelii democratioe, prin înarma
rea națiunei ou pușcă și ou oarte!..

Nu mai este acum acelă bărbată, celă 
mai oultă, celă mai învățată dintre oon- 
timpuranii săi.

Unde este aoela, la sodla căruia, de 
istorioft, de publicistă, de naționalistă, s’au 
formată generațiunile, cari sub direoțiunea 
lui ni-audată Unirea, dinastia lui Carolă I 
și independința ? Unde este factorulă de 
căpetenia a totă ce există, steua oonducă- 
tore a Româniloră de sub jugă Btrăină, 
desrobitorulă Țiganiloră, (căci elă a asou- 
țită pena în oare domnii Moldoveni au 
semnată aoea desrobire)? Unde este im- 
proprietorulă țăranului? Unde este apără- 
torulă drepturilor^ țărei la Oongresulă dela 
Berlină, elă, în fața căruia marele Bis- 
mark, după ce-i aBoultâ pledoaria, se ridica 
în pioidre, dândă acestă esemplu tuturoră 
oolegiloră săi din Oongresă, și (fise ou mi
rare: La Rovmanie a ses homes!

Unde este oratoruiă ou graiu răsună- 

toră în Parlamentă, ou graiu respioată, lu- 
minătoră, sfătuitoră și la nevoiă detună- 
toră ? Unde este M. Kogălnioeanu, poddba 
Moldovei și apoi a României ? Unde este 
representantele Galațiloră din Parlamentă, 
acelă representantă, care m’a deprinsă și 
pe mine a servi Galații, nu pentru bene- 
fioii, ce mi-ar oferi, oi pentru-că a fostă și 
oă trebue să redevină organulă de respirare, 
de viâță a Țărei române?,..

Ună orașă, care a avută onorea să 
numere în sînulă său pe uuă Negri, ună 
Cuza și pe ună M. Kogălnioeanu, nu pdte 
să i uite și să nu se întrebe adese oa 
mine :

Unde suntă aoei bărbați?
Unde este M. Kogălnioeanu?
— Unde este?
O palmă de looă, la Eternitatea din 

Iași, a fostă de ajunsă pentru a cuprinde 
oenușile Gigantelui, oare pe umerii lui a 
a ridicată susă, totă mai susă, o națiune 
întregă.

*
Dela 1891, de oând mortea l’a răpită 

din fruntea națiunei sale, mai în fiă-ce (fi 
am cetită în jurnale apeluri la coleote de 
bani pentru monumente, statue, buste ale 
unoră omeni, cei mai mulțl devenițl mar^ 


