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Proiectele de lege ale 
guvernului.

Brașovu, 16 Aprilie v.
Intr’una și aceeași ședință a 

dietei unguresc!, s’au presentatO 
trei dintre faimdsele proiecte de 
legi ale guvernului ungurescu, a 
căroru pregătire a produsCi atâta 
neliniște și nemulțumire în tote 
părțile ferii.

Putemu cjice, după ce cunâs- 
cemu acum cuprinsulO «acestorti 
proiecte, că ele suntu mai rele și 
mai periculdse, decâtQ s’a presu
pusă din partea tuturoru acelora, 
car! cu dreptu cuventu se temu 
de urmările lorii.

Vorbindu despre proiectulă de 
lege privitorii la introducerea ma- 
triculeloru civile, una din foile 
guvernului esclamă: „Etă o operă 
mare de liberare a statului ungu
rescu de sub tutela seculară bise- 
ricescă.“

Așa deră acestu nou pasu le
gislativă, este privită de cătră cei 
din tabera guvernamentală, ca în- 
ceputulfi unei revoluțium, ce are 
de ficopu de-a așeița secularele ra
porturi dintre confesiuni și statu 
pe base noue, cu totala absorbire 
a autonomiei celoru dinteiu în 
favorulu omnipotenței celui din 
urmă.

Viitorii conducător! ai matri- 
culeloru civile voru fi organe ale 
statului și astfelu vorfi forma o 
nouă falangă pusă în serviciul)! 
ideii și a nisuințeloru esclusive 
ale elementului, care representă 
ac|i acestu statu. Acești conducă
tor! nu voru fi numiți directă de 
cătră guvernă, ci de cătră fișpanl, 
și ca să apară lucrulă într’o lu
mină mai „liberală“, se dispune, 
ca lista celoră ce voră fi numiți 
pentru conducerea matriculeloră, 
să fiă aprobată și de comisiunile 
administrative ale municipiiloră. 
Par’că nu amă sci noi, că cele 
mai mari volnicii și celă mai mare 

despotismă se comită tocmai de 
cătră fișpanl și de cătră consiliile 
loră administrative, cari stau pre
tutindeni sub directa loră înrîu- 
rință!

Mai e vorba în amintitulu pro
iectă de lege, ca cu purtarea ma
triculeloră să fiă însărcinați func
ționarii administrativi, și numai în 
cașuri escepționale se fiă numiți 
conducători de matricule deose
biți. Intre aceștia însă, în nici ună 
casă, să nu fiă admiși preoții de 
ori ce confesiune. Disposiția acesta 
din urmă caracteriseză în destulă 
tendința de-a delătura chiar și 
umbra unei influințe a preoțimei 
asupra matriculeloră.

Deocamdată se calculeză chel- 
tuelile, ce le va reclama introdu
cerea matri culelor civile, cuaprăpe 
ună milionă florini anuală, deja 
cu câteva sute de mii de florini mai 
multă cu cât se 4icea la începută. Și 
rămâne unu lucru fărte îndoiosă, 
decă pe lângă tăte aceste chel- 
tueli, voră fi 6re conduse matricu- 
lele cu aceeași acurateță și cons- 
ciențiositate, cum au fostă con
duse pănă acum ?

Mai surprmc|etoru este, că gu- 
vernulă vine cu legea pentru ma
tricule, fără a face măcară amin
tire de Introducerea căsătoriei ci
vile, cu tăte că introducerea ma
triculeloră are înțelesu numai în 
legătură cu căsătoria civilă, căci 
și în Germania, Francia și alte 
state ele au fostă introduse nu
mai după introducerea căsătoriei 
civile.

Oposițiunea maghiară va și lua 
de scurtă pe guvernă, că de ce nu 
vine și cu proiectulă asupra căsă
toriei civile, când programulă ca
binetului Weckerle s’a răcfimatu 
mai alesă pe acestă din urmă pos
tulată.

Der acesta este o întrebare, 
ce privesce numai pe partidele 
unguresc!, er pe noi ne intereseză 
mai multă numai cestiunea, că ce 
sărte va ave proiectulă privitoră 

la matricule, precum și celă ce 
privesce recepțiunea religiunei mo- 
saice. Nu încape îndoială, că în 
cameră se va găsi o majoritate, 
care să primescă memoratele pro
iecte de lege. Der ce se va în
tâmpla în camera magnațiloră ? 
— Acesta este marea întrebare. 
Scimă, că magnații suntă fărte 
nemulțămiți cu programulă bise- 
ricescă ală guvernului. Prin ur
mare se crede, că numai așa voră 
pute trece cumva legile amintite 
prin camera magnațiloră, decă 
guvernulă va încheia ună com
promisă, renunțândă la introdu
cerea căsătoriei civile. Și într’ună 
casă și într’altulă însă, situațiunea 
guvernului rămâne critică și ea 
nu se va pute ameliora nici prin 
ală treilea proiectă de lege, ce s’a 
presentatu spre desbatere în șe
dința de alaltăerl a dietei. Ințe- 
legemă proiectulă de lege privi
torii la regularea salarieloră înve- 
țătoresci.

Acesta este proiectulă de lege, 
care conține celă mai mare iperi- 
culă pentru noi, nu pentrucă trac- 
tăză despre îmbunătățirea salarie
loră învățătoresci, ci fîind-că, sub 
cuvântă, că vre să se îngrijescă 
de sărtea învățătoriloră, elă tinde, 
în ce privesce șcălele confesionale, 
la totala nimicire a dreptului de 
liberă dispunere, ce l’au avută pănă 
acum confesiunile asupra școle- 
loru și învățătoriloră loră.

Cea mai mare dovadă despre 
scopulă tendențiosă, ce se urmă- 
resce față cu șcălele năstre prin 
acestă proiectă de lege, este în
săși mărturisirea ministrulu Csaky, 
că bucuroșii ar rîdica minimulă 
dela 3 la 400 fl., der acesta nu o 
pote, pentrucă atunci statulă ar 
trebui să ia asuprăși t6te șcălele și 
să le prefacă în școle de stată, 
pentru ceea ce nu-i ajungă încă 
ac|I mijlăcele. De aceea Csaky 
stărue pe lângă minimulă de 300 
fl. în speranță, că încetă încetă 
statulă va ajunge la același resul- 

tată cu cheltuiala confesiuniloru, 
făcendu-le să credă, că li-se reser- 
văză încă ărecari drepturi auto
nome.

Planulă e bine țăsutu și alcă
tuită, în legătură cu tactica și 
procederea de pănă acuma, care 
a avută ca devisă: succesiva ma- 
ghiarisare și nimicirea tuturoră 
drepturiloru autonome ale confe- 
siuniloră și naționalitățiloră.

CRONICA POLITICĂ.
— 15.(28) Aprilie.

piarulă „Politik“ vorbindă despre 
conferența partideloru cehe, oe s’a ți
nuți! cplele treoute în Praga dioe, oă re- 
sultatulă acestei oonferențe nici pe de
parte nu a împlinita nici cele mai mo
deste dorințe. Acum se pdte afirma, că 
prospectele unei înțelegeri de presentsunta 
mai slabe, ca ori când. In conferență s’a 
discutata mai cu sâmă asupra reorimi- 
națiunilora reciproce. „Am fi dorita, 
oontinuă „Politik“, ca să se fi făcuta o 
înțelegere cela puțina în privința unui 
punota propusa de Cehii tineri, și adecă 
presentarea unei adrese. Acestă adresă 
va desfășura ărășl oestiunea de dreptă 
publica, de 6re-oe dreptulă publica de 
facto formeză punctula centrala a între- 
gei politioe a poporului boemă“. Numita 
foiă apoi împută mariloră proprietari 
boemi, oă de oe aceștia n'au votata pen
tru propunerea Cehiloră tineri în pri
vința adresei. După aceea „Politik“ cfioe, 
că marii proprietari boemi, cari susțină 
că nu formâză partidă guvernamentală, 
oi o partidă independentă de guverna, 
totuși sprijinescă toți pașii guvernului, 
chiar și pe aceia, cari nu sunta pre 
binevoitori pentru poporul boem. Acăstă 
împrejurare silesoe pe deputății boemi, 
nu numai Cehi tineri, să între ou totulă 
în oposițiune. La aoăsta oontribue multa 
și deoisiunea feudaliloră boemi, oa în ces
tiunea odiosă a delimitării cerouriloră 
judecătoresc! după limbă sg se identifice 
ou guvernulă. 11

*
Mare sensațiune a prioinuită în cer

curile din Berlina una artioula apăruta 
în „Deutsche Jahrbuoher“ și sorisă de

FOELETONULU „GAZ TRANS. “

Impresii de căletoriă.
(Fine.)

Dela Hatna, după ce am trecuta în 
șira pe Jângă stațiunile Teodoresol, Ili- 
șescl, Stîgoia, Vama, Gura Homorei și 
alte câteva mai neînsemnate, ajunserăma 
de cătră sără la Câmpu lunga. In gene
rala, oalea ce o faoe omula dela Sui eva 
pănă la Câmpu lunga ofere ochiloră o 
sumă de priveliști variate și încântătbre. 
In drepta și în stânga drumului se în
tinde câte ună șira lunga de coline aoo- 
perite ou păduri ce se întrerupă la in
tervale mai îndelungate pentru a face 
locă altoră ooline mai mari seu mai mici, 
cari prin golioiunea loră facă, ca acestă 
țeră se pară visitatoriloră asemenea unei 
mari și frumose grădini. Cu câta ne a pro 
piemă de Câmpu lungă, pădurile sunta 
tota mai dese și mai mari, terenula se 
ridică tota mai multă.

Der scusați-mă, decă pierduta în 
aceste desoripții și fărmeoata de frum- 

seța peisageloră străbătute, am uitata 
pentru ună momenta a vă mai aminti 
oeva despre tovarășii mei de oălătoriă. 
Este luoru naturală, că ună naratoră în 
descripțiunile sale nicl-odată nu p6te zu
grăvi o scenă, o privelisoe, ori ună ta 
blou ala naturei, după cum o face acâeta 
piotorulă ală oărui tablou privindu lă 
numai, deja ideia nostră despre densulă 
ne este totală formată.

Eram pdte pe la stațiunea Gura 
Homorei oând vădâ de-odată, că dama, 
oe credeama a fi o germană, se uită pe 
ferestră și striga în cea mii ourată ro- 
mânăsoă: Salutare die pretoră! — Cu- 
riosisatea mea devenea totă mai mare. 
In sfirșită aucjendu-o, că vorbesce atâtă 
de bine românesce, îmi permită a-o în
treba, cum de și-a însușită așa de bine 
acestă limbă?

— îmi pare rău, că d-ta mă iei 
drepta o străină, îmi răspunse ea. Eu 
sunt Românoă adevărată de lângă Su- 
ceva, după familia mea mă numescă Țur- 
cană ; tatălă meu a fostă advocată în 
Aradă, er după mortea densului noi co

piii amă venită de ni-amă stabilită la o 
mătușă a nostră. oe loouesce într’o co
mună apropiată de Suceva. Eduoațiunea 
mi-am făout’o parte la oasa părintesoă 
în AradO, parte în șoola superioră de 
fetițe din Sibiiu, unde am terminată our- 
sulă acestei șodle. Sunt măritată acu de 
o lună după judeoătorulă districtuală Ne- 
delcu din Sucăva.

— Și unde călătoriți, dăoă îmi este 
permisa a vă întreba?

— La Câmpu lungă, la o mătușă a 
mea, pentrucă să iau puțin aeră de munte.

— Dăr domnulă pe oare l’ațl agrăită 
din ferestră oupeului, mai înainte, oum 
se numesce?

— Este d-lă Stefanelli, oăpitană 
districtuală ală Câmpu lungului, unuia 
dintre luptătorii noștri naționali oei mai 
bravi, untt Română adevărată, forte in
teligentă și instruită.

— Vă mulțumescă pentru binevoi- 
târele deslușiri și vă mărturisesoă, că nu 
mă așteptamă să am ocasiă de-a călători 
cu o damă atâtă de ou spirits, oum sun
teți d-vdstră.

In sfîrșită ajunserămă la Câmpu 

lungă. Cine n’a petreoută vre-odată, ună 
timpă fiă ori și câtă de scurtă, în vre- 
ună punctă ală Carpațiloră Transilvaniei 
său Bucovinei, aoela de sigură s’a lip
sită de multe plăoerl și impresii frumose. 
Conformă itinerariului meu dinainte sta
bilită, popasulă meu în Câmpu lungă nu 
pută să fiă de lungă durată; pută să se 
întindă oelă multă pănă la 3 cesurl, 
timpă indispensabila pentru recreația 
oălătoriloră oe doresoă a continua dru- 
mulă spre Dorna-Vatra. Diligența nu 
pleoa mai înainte de 9 cesurl săra, prin 
urmare aveama timpa, relativa suficienta 
pentru a da o raită prin orașă și a privi 
ce este mai remarcabilă.

Câmpu lungă este ună orășele lo
cuită în marea lui majoritate de Români, 
populația lui atinge oifra de 5—6000 lo- 
ouitorl. Edificii, afară de Hotela Comu
nală, unde trăsesemă pentru a mă re- 
orea, nu prea are de remaroată. In 
schimbă însă este destulă de extinsă și 
de-o aparență forte ourată. Oasele, iol 
colo, suntă destulă de resfirate după 
obioeiulă locuitoriloră de munte. 

i


