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Inului Nr. 30.
Inserate mai primesoă In Vlsna 
R. Xosse, Haasenstsin & Vogler (Otio 
Xaas), II. Schalek, Alois Hcmdel, X. 
Hukes, A. Oppelik, J. Sonneberg; în 
Budapesta: A. 7. Goldberger, Eck
stein Bernat : tn Frankfurt : O. L. 

Daube ; In Hamburg: A. Sterner.
Prețulu insarținniloru: o aoriă 
garmond pe o oolână 8 or. și 
JO or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deae după 

tarifă și învoială.
Beolame pa pagina a IH-a o 

senă 10 or. v. a. e6u 30 bani.

„Bazata" eae tu fiă-patecți 
Âbonamenie pentru Austro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fi., pe șăse luni 

6 11., pe trei luni 3 fi. 
N-rii de Dumineoă 2 11. pe ană.

Pentru România șl străinătate: 
Pe ună ană 40 franol, pe șâae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecii 8 franol. 

Se prenumără la tâte oficiala 
poștale din întru și din afară 

și la dd. oolectori.

Aionamentulu pentru Brasorn 
a adminiatrațiuno, piața mare, 
TOrgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe ună ană 10 fi., pe șăae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 11. 50 or. 
Cu duaulâ în casă: Pe ună ană 
12 11., pe 6 luni 6 11., pe trei luni 
3 fi. Ună esemplară 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atâtu abonamen
tele cfttă și inaerțiunile auntă 

a se plăti înainte.

Nu se qrăbescu.
Brașovu, 4 Noemvre v.

Când amfl vc rbitti de progra- 
multi d-lui Hieronymi privitorii la 
politica de naționalitate a guvernu
lui, amu arătatti, că d-sa de când 
a devenitti ministru de interne 9’a 
abătutu chiar și dela principiile sale 
proprii, ce le a desfășurată câteva 
săptămâni înainte de întrarea sa în 
guvernu într’unti discursu ținutu înain
tea alegătoriloru săi.

D-lu Hieronymi a fostu atunci 
de părere, că se cere de urgență o re
formă a legii electorale, că censulu 
trebue să fiă egalu și că nu este în 
interesului statului de a rnai susține 
legea escepțională electorală pentru 
Transilvania.

Abia a trecută unu anu de 
atunci și etă că ministrulu Hiero
nymi se declară gata a esecuta tbte 
reformele, ce i se cerii și ce nu i-se 
ceru, relativu la succesiva introdu
cere a administrației de statti, pen
tru tote găsesce că a sositu timpulii, 
numai reforma legii electorale nu o 
crede a fi o „problemă urgentă".

Deputatulu oposiționalu Hollo, 
sulevându în ședința de Luni a die
tei cestiunea revisuirei legii electo
rale, a silitu pe ministrulu de interne 
să se declare și resultatulu a fostu, 
cum amu c|isu, că d-lu Hieronymi 
nu vede necesitatea de a se grăbi 
cu acesta reformă.

Adevărată, că ministrulă de in
terne n’a negată, că ar fi necesară 
și reforma legii electorale, der, Țise 
elă, acesta mai are timpu, nu e bine 
de-a fi grăbită, căci ea atinge prea
multe interese și pote provoca multe 
turburărî politice. La timpulu seu d-sa 
va încerca să delăture anomaliile 
legii electorale printr’o novelă, der 
deocamdată nu consideră ca o pro
blemă ftirte urgentă presentarea unui 
proiectă de lege și în privința 
acesta.

Suntă aprope cincl-spre-c|ece ani, 
de când la diferite ocasiuni s’au con
statată în dietă anomaliile legii elec

torale și s’a cerută delăturarea lorti. 
Totdeuna însă răspunsulu a fostă, 
că revisuirea legii electorale mai 
are timpu, că deocamdată legea es
cepțională din Transilvania este o 
armă puternică în mâna guvernului 
ungurescă, de care nu vrea să să 
lipsescă. Micșorarea censului și lăr
girea drepturiloră politice ar da nu
mai nutrementă agitațiunei națio
nale a Româniloru și acesta nu eBte 
în interesulă supremației maghiare.

Cam de soiulă acesta erau ar
gumentele, ce se aduceau întotdeuna 
pentru amânarea revisiunei și ni- 
micu nu ne îndreptățesce a crede, 
că astăc[I du se cere amânarea ei 
totti din asemeni considerațiuni.

Ministrulă Hieronymi a vorbită 
numai adevărulti, când a c|ăsă, că re
forma legii electorale atinge prea 
multe interese, ceea ce cu alte cu
vinte vrea să Țică, că ea atinge îna
inte de tote interesele de egemoniă 
maghiare și o astfelu de cestiune deli
cată nu e bine se se resolveze de-a 
ruptulă capului.

Deputatulu Hollo e de altă pă
rere. Celu puțină din vorbele lui 
suntemu în dreptă a conchide, că 
nu împarte vederile majorității în 
privința oportunității revisiunei legei 
electorale. Elă (ți00 cu dreptă cu- 
ventu, că tuturoru reformelor^ ar 
trebui să premergă lărgirea dreptu- 
rilorti politice ale cetățeniloră, care 
este ună postulată alu civilisațiunei.

Este timpulu supremă, Țise 
Hollo, ca să se estinda dreptulă elec
torală. Căci decă dieta, fiă din te
mere, că prin micșorarea censului 
electorală ar întră întrînsa mai mulți 
deputațl ai naționalitățiloră, fiă din 
motive de oportunitate, ar negligia 
datoria acesta, pote se vină unu timpu 
în care elementele, ce suntu adfl escluse 
dela esercitarea drepturiloru constituțio
nale, voru lua mijlocele pentru dobân
direa drepturiloru din isvore, afară de 
cerculu constituției.

Maioritatea dietei însă, adop- 
tându vederile d-lui Hieronymi, a 
respinsă moțiunea propusă de de-

putatulă HoJlo și așa cei cu „mul
tele interese" se potu liniști, căci 
multă vreme încă nu i va amenința 
o revisiune a legii electorale în po- 
siția loră privilegiată.

Astfelă sciu să facă destulă Un
gurii dela putere postulateloră civi
lisațiunei. Căderea contelui Taaffe 
și a proiectului său de reformă elec
torală i-au încuragiată de-a amâna 
delicata cestiune a revisuirei legii 
electorale.

D-lă Hieronymi are deocamdată 
destulă de lucru cu revisuirea legii 
comunale, ce are de scopă a pune 
o mai bună temeliă sistemului cen- 
tralistă-maghiarisătoră. De drepturile 
politice ale cetățeniloră români, slo
vaci, sârbi etc. va ave vreme să se 
ocupe și mai târziu, de va fi de 
lipsă și va mai rămâne pănă atunci 
ministru.

Decă acești cetățeni suntu seu 
nu eschiși dela esercitarea dreptu
riloră constituționale nu impdrtă, 
ceea ce impbrtă este numai ca să 
respecteze constituția și se îmbrăți
șeze limba și cultura maghiară.

Halală de o acțiune de reformă 
ca acesta!

CKONWA POltlTK’A,
— 4 (16j Noemvre.

Foile, oe le am! primita aijl din Bu
dapesta. vorbesoă în serioșii despre diniisia 
ministrului Cstiky. „Magyar Hirlap" spune, 
oă Csâky se va retrage, dâr va lua parte 
aotivă la desbaterile din oamera magnați
lor! asupra proieotului oăsătoriei civile. 
Deja se și faoă oombinațiunl ou privire la 
urmașul! lui Csâky. Se dă, ca sigură, oă 
portofoliul! de oulte și instrucțiune pu
blică îl! va primi contele Iuliu Andrdssy, 
eotuală seoretarO de stat! la ministeriulo 
de interne. *

Se scie, că cardinalului Laurențiu 
Sclllaucll, episoopulii oatoliciî dela Oradea- 
mare, a adresata Corânei una inemorandu 
cu privire la proiectula de lege despre în- 
truduoerea căsătoriei civile. Acesta memo
randa îla găsim! pentru prima 6ră publi

cata aoum în foile unguresc!. In ela se 
arată vederile biserioei catolice față ou că
sătoria oivilă peste tota, pe oare o combate 
cu totă hotărîrea; mai alesă însă căsătoria 
civilă obligătâre eBte combătută ou înver
șunare. Sa arată, oă aoestă proiecta de lege 
vatămă nu numai consciința oredincioșilora 
catolici, oi și a tuturora celorlalți creștini; 
ela nu oorăspunde raporturilor! politice ale 
țărei și tinde la știrbirea vieței religidse- 
morale a poporului, ceea oe și pentru stata 
este păgubitor!.

Ca răspunsa la aoestă memoranda, 
ministrulă ungurescă de justiția, din însăr- 
oinarea guvernului, a presentată Corânei 
una altă memoranda, oare încă nu este 
publioată pănă aoum și în care se arată 
vederile guvernului. Dintre aceste două 
memoranda, Corâna a aooeptată memoran- 
dula în care s’au arătata vederile guver
nului, în timpă ce memorandulă lui Solauch, 
ca și combaterile primatelui dela Strigoniu, 
au fostă respinse din partea Corânei.

*
Din Paris! se telegrafiază, că în 14 

Nov. deschicjendu-se camerele fruucese, 
d-lă Blanc, președinte de verstă ai! Ca
merei, constată, oă noua legislația să des
chide în împregiurărl fericite, după minu
natele sărbărl, în timpul! oărora s’a să
vârșită, în mijlooulă entusiasmului, unirea 
Franciei și a Rusiei. Nicl-odată nu se va uita 
nemuritârea depeșă, in oare ună marini- 
mosă împărată a întărită alianța oeloră 
două țări, afirmând! sentimentele loră paol- 
nioe, Franoia nu e singură, când are lângă 
ea o mare putere n’are de oe să se târnă 
în viitor! și trebuie să-și păstreze tdte spe
ranțele sale (aplause/— D-lă Casimir Perier 
a fostă alesă președinte provisoriu ală Ca
merei ou 295 voturi oontra 195 date d-lui 
Brisson. D nii de Mahy și Lookroy au 
fostă aleși vioe-președințl provisory — La 
Senată d-lă Challemel Laoour a amintită 
visita mariuariloră ruși, oare a fostă acla
mată în totă Franoia. Dec! senatulă ar fi 
ținută ședință, ar fi fostă ierioită s5 uuesoă 
aolamațiunile sale ou aoele ale întregei 
țări. Suntem! încredințați, adause densul!, 
oă simpatiile celor! două țări suntă dura
bile, căci să razimă pe interese, oarl nu 
suntă opuse în niol ună punotă ală glo
bului. Senatulă trimite Țarului și întregei

FOILETONULUI „GAZ TRANS."

devasta judecătoruSuâ,
Narațiune, de H. Milke.

Judeoătorulă Fridrichs s’a fostă lo

Era ună eveniment! pentru oercurile 
juriștilor! din oraș!; nu se aștepta nimeni 
la așa ceva niol dela mire, niol dela mi- 
râsă.

Totul! s’a petreout! în tăcere și în 
eeoretă, ceea oe a contribuită numai a es- 
oita mirarea generală.

Mai multă înoă erau însușirile păre- 
chei logodite, cari oonstituiau obiectul uriticei. 
Mirele trecea oa tip! al unui „burlao juristic", 
oum îi 4ioeau în glumă prietinii lui. Fri
drichs treouse toomai peste 40 de ani și 
colegii lui ar fi jurată, că elă nu va oon- 
trecta nici odată „îndatoriri matrimoniale". 
Mirele era cunosoută ca ună juris-oonsult 
fârte consoiințiosO, puțina pedantă, om! 
cu o înfățișare seriosă și nefățărită.

Și acum n’a făoută numai o partidă 
bună, oi chiar strălucită, în tâte privințele 
străluoită, atât! ce privea posiția sooială a 
miresei, câtă și ce privia însușirile ei fru- 
mâse oorporale și spirituale, și nu în rândul! 
din urmă mijlocele ei materiale.

D na de Werthheim era, ce e drepți, 
văduvă, primul! 6i bărbată fusese ofițeri 
și murise înainte ou 3 ani, după oe timpă 
de 2 ani a avută norooirea a putea cj.ice, 
că una din cele mai bogate și adorate frum- 
sețl ale orașului este soția lui.

Ea după robrtea lui să retrăsese ou 
totul! de societate și acum abia e’a ară
tată tînăra văduvă de 25 ani în cerourile 
de mai nainte, unde îndată și fu înounju- 
rată de pețitori de tot! soiul!, și iată că 
se și logodi deodată cu aoestă holteiu tă- 
oută și seriosă.

Lucrul! acesta nu ’lu prea înțelegeau 
mulți. Elă aduse ou sine, că de-odată (jude
cătorul! era privită ou alțl ochi. Elă să 
prioepea der nu numai de a tracta ou ori- 
minalil înaintea senatului penală, oi avea

și darul! de a mișca o inimă de femelă. 
Aoâsta nu se oredea dela ele.

Critica lumei încă nu amuțise, când 
părechea plecase deja să faoă o călătoriă 
de nuntă. Numai după reintorcerea loră, 
începuse a se deda lumea ou evenimențulă 
aoesta și numai unii pețitori desamăgițl ai 
Alicei preijioeau o căsătoria nenoroctă. „Tî
năra nevastă este o damă de modă nervo- 
să", — 4iceau ei, „care n’are sens! decât! 
pentru giuvaere și rochii strălucite. Bărba
tul! era ună pedantic! om! ce să oufunda 
de dimineța pănă sera între acte; cum ar 
fi putută dâr, să se înțeleg! acești doi?"

Ajunseră și la urechile păreohei nouă 
aceste vorbe, însă ea rîdeau despre ele. 
Căol ei trăiau fericiți. — Ce să 4ice& des
pre ei, era. așa, și totuși nu era așa. — Ali- 
oe nu era numai o damă de societate, că
reia îi ertau mijlâcele să se îmbrace cu 
gustă și bogată, ci ea avea și înclinare 
spre căzniciă și conversa cu soțulă ei chiar 
și asupra afacerilor! lui seriâse. Și judeoă- 
torulă prin iubirea sa, se simțea multă în
tinerit!, așa că, severul! judeoător! crimi

nală niol nu mai era de reounosoută în 
casa lui.

Ast-felă lumea trebuia de ocamdată 
să se mulțumesc! ou aoestă resultată, fiă 
oă avea seu nu, simpatiă pentru noua pă- 
reche.

*
Judecătorul! venise dela tribunal! ve

selă și voios!. Ședința se terminase a4l 
ourendă, pâte-că elă s’a grăbită a4l pu
țină la pertractări, deși de sigură nu în pa
guba dreptății, căci astă4l era 4'ua oasoe- 
rei sale și elă se bucura la după-ame4a li
beră, la mica sooietate ce avea să se iutru- 
nescă din aoestă inoidentă, și mai alesă, oă 
putea să-și petrec! ou Alice.

Ea în dimineța aoelei 4iL îl! înoăr- 
oase ou daruri bogate, masa era plină de 
cadouri, oarl escitară mirarea și ală oăroră 
preț! ’i făcu o impreBiune aprâpe umiiitâre 
Rî4endă ea '1 făou reproșuri, îlă îmbrățișa 
și 4’8e : „Nu sunt eu a ta? Ce e ală meu, 
nu e și ală tău? Nu suntă vrednici aoei 
bani răi, oa să mi-’i totă amintesol".

„Aouma sciu, că am luată de nevastă


