
&isclK w, iiimiulstiațlusa
i Tlpcgrafla:

BRA80VU, plat mars, TflrQulu 
Inului' Nr. 30.

ns francate hm te pritnetcu. 
manuscripte mu ie retrimită.

Birourile do mnclnri:
StH.ovfi, plata mare, TlrgulH 

Inului Nr. 30.
In.erate mai primesofi In Vlena 
IL Mosie. Hacumsttin & Vogler (Otto 
jțaeu), H. Schalek, Alois Herndel, Ji. 
Dtskee, A. Oppslik, J. Danneberg; In 
Budapesta: A. 7. Goldberger, Bck- 
iletn Bernat; In Frankfurt: O. L. 
Llaube : In Hamburg: A. Staner.

Pzețulu meerțiomloru: o eeriă 
garmond pe o oolână 6 or. ți 
80 or. timbra pentru o publi
care. Publioări mai dese după 

tarifă pi Învoială.
Beolame pe pagina a IH-a o 

senă 10 or. v. a. seu 80 bani.

Z/VZ.

„Garota" ese In fiă-care4i 
Abonamente pentru Austro-Ungaria, 
Pe un anu 12 fl., pe șise luni 

6 II., pe trei luni 3 fl.
N’-rii de Duminecă 2 fl. pe anu. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe ună ană 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol.

Se prenumără la tdte ofioiole 
poțtale din Intru și din afară 

fi la dd. ooleotorl.

Abonamentuln pentru Brasoru 
a administrațiimo, piața mare, 
Tdrgul& Inului Nr. 30 etaglulă 
I.: pe unti ană 10 fl., pe 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou duaulu In cană: Pe unA ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplaru 5 or. v. a. 
s6u 15 bani. At Atu abonamen
tele câtă și inaerțiunile auntă 

a Be plăti Înainte.

Nr. 239. BrajovH, Vineri, 29 Octomvre (10 Noemvre)

Cabinetulti Wekerle în strîmtâre.
BrașovO, 28 Octomvre.

In Budapesta nu se vorbesce de 
două efile, decâtO de crisa ministe
rială, ce amenință a isbucni și în 
Ungaria. Organulă lui Apponyi con
sideră deja cabinetulu Wekerle ca 
și căc[utu, pe când celelalte foi opo- 
siționale se pronunță cu mai mare 
reservă, în așteptarea declarațiunei ce 
se crede că-o va face în ședința de 
acjî a dietei ministrulO - președinte 
Wekerle, după întdreerea sa dela 
Viena, unde a plecatu alaltăeri.

Cumcă situațiunea, creată gu
vernului prin amânarea hotărîrei 
monarchului în cestiunea delicată a 
căsătoriei civile, a devenită critică, 
o mărturisescu mai multă seu mai 
puținu însă și foile guvernamentale.

„Pești Hirlap“ o spune pe față, 
că afacerea căsătoriei civile a pro
vocată pe neașteptate o crisă mi
nisterială. Spune că Wekerle, pe te- 
meiulă decisiunei luate de consiliulă 
de miniștri, a anunțată monarchului 
demisiunea cabinetului, deărece lipsin- 
du-i prealabila aprobare a Maiestății 
Sale, nu pdte să presenteze dietei 
în terminulă, ce i l’a pusă in vedere, 
proiectulă de lege asupra căsătoriei 
civile. Monarchulă, efice mai departe 
„P. Hirlap“, a răspunsă ministrului- 
președinte că va aduce la cunoscința 
guvernului hotărîrea sa în scrisă.

Cumcă situațiunea e critică o 
dovedesce și împrejurarea, că d-]ă 
Wekerle n’a mai așteptată răspun- 
sulă în scrisă ală Majestății Sale, 
ci a plecată la Viena să urgiteze 
în persănă hotărîrea prea înaltă, ca 
astfelă să fiă în stare a se presenta 
înaintea dietei cu declarări positive 
asupra situați unei.

„Pester Lloyd" se silesce a li
niști pe guvernamentali, der concede, 
că s’a ivită o piedecă în cestiunea 
decisiunei coronei cu privire la pro
iectulă de lege asupra căsătoriei ci
vile. Nu scie nimică „positivu" în 
privința acăsta, însă dă cu socotela, 
că păte guvernulă a voită să îndu-

plece pe monarehă de a face o „ma
nifestare hotărîtă" în favărea refor
mei, ca astfelă să se pătă din ca- 
pulă locului paralisa^contra-acțiunea 
oposițiunei conservative.

F6ia guvernului vorbesce de re- 
pețite-ori de luptele grele, ce așteptă 
pe guvernă în camera magnațiloră, 
de grelele furtune față cu magnații 
și este de părere, că guvernulă gre- 
șesce decă de pe acuma vrea să 
prevină acestoră furtune, cerendă 
dela monarehă ca printr’o manifes- 
tațiune neîndoiăsă se creeze garanții 
pentru tote eventualitățile. Din causa 
acesta, cfice „P. Lloyd“, guvernulă 
n’ar trebui să pericliteze garanția 
propriei sale „posibilități de ac
țiune". Cu alte cuvinte, d-lă We
kerle să se mulțumescă deocamdată 
și cu mai puțină.

Tăte dovedescă ășaderă, că în 
adevără esistă o piedecă destulă de 
însemnată, ce se opune planuriloră 
de reformă ale guvernului, și pănă 
ce nu se va aduce lumină asupra 
acestui punctă gravă, nu se păte sci 
ce direcțiune voră mai pute lua lu
crurile.

Caracteristică este, că în fața 
crisei latente de ac|I ministeriale se 
amintesce erășl numele lui Coloman 
Szell, care ar fi de multă predesti
nată a fi succesorulă ministrului-pre- 
ședințe Wekerle. Se pare în adevără, 
că Szell este chiămată a juca încă 
ună rolă însemnată ca șefă ală ca
binetului, ce va urma după cabine- 
tulă Wekerle.

Cumcă cabinetulă de față nu-o 
va duce multă, s’a prevecțutu încă 
de astă primăveră. Chiar și în ca- 
sulă, când va primi preaînalta apro
bare pentru presentarea proiectului 
căsătoriei civile, ministeriulu We
kerle n’are șanse de a se pute țină 
la cârmă timpă mai îndelungată, 
însă și desbaterea legei pentru căsă
toria civilă pote să-i frângă gâtulă 
și temerea cfîcioșiloră de furtunele 
viitdre din camera magnațiloră este 
pe deplină întemeiată.

Altă întrebare este, decă spe-

ranțele contelui Apponyi, că după 
căderea eventuală a cabinetului We
kerle și după numirea unui minis- 
teriu Szell, va sosi timpulu seu, se 
va împlini seu nu. Pdte că Szell să 
nu fiă dispusă a figura numai ca lo- 
coțiitoru pentru d-lu Apponyi în- 
tr’unu ministeriu de transițiune.

In ce privesce națiunile nema
ghiare puținu le impdrtă cine va fi 
la cârmă, pănă când sistemulă de 
guvernare va remâne acelaș. Nu
mai o schimbare radicală a acestui 
sistemă asupritoră ar pute se deș
tepte în sînulă loru speranța într’o 
îmbunătățire a tristei stări politice 
și naționale, la care suntă reduse.

CRONICA POLITICA
— 28 Octomvre.

Situațiunea în Ungaria e câtă se pâte 
de nefavorabilă guvernului Wekerle. îm
prejurarea, că Maiestatea Sa a părăsită 
Budapesta, fără de-a se fi luată o hotărîre 
definitivă în afacerea proieotului căsătoriei 
oivile, a pricinuită mare mișoare în ta
băra op osiționaliloră din parlamentulă un- 
guresoă, și în urma acâsta posițiunea cabi
netului Wekerle este fârte critică, mai alesă 
față ou parlamentulă. Se cjioe, însă că mi- 
nistrulă-președinte ar fi deolarată înaintea 
mai multoră membri din olubulă liberală, 
oă în generală situația nu este îngrijitâre, 
și nu sufere îndoială, oă Corâna îșl va da 
consimțământulă la presentarea proiectului, 
fără de a-se faoe schimbări de formă. „Egye- 
tertes" spune, că în consiliulă ministerială 
dela 6 Noemvre, monarchulă a oomunioată 
guvernului, că n’are nimică oontra proieo
tului, pe oare l’a studiată fundamentală, 
dâr în unele privințe formale, înoă nu este 
în curată, și că în scurtă timpă va împăr
tăși guvernului hotărîrea sa prea înaltă. 
Alaltăieri miniștrii unguri au ținută mai 
multe oonferențe în cestiunea proieotului; 
în cea din urmă s’a hotărîtă, ca Wekerle 
să plece la Viena, ceea oe s’a și întâm
plată. In oerourile guvernamentale se legă 
mari speranțe de acâstă călătoriă și se 
orede, în generală, că Wekerle se va rein- 
torce dela Viena încărcată de succese. — 
Unele efiare au lățită vestea, că deja alaltă

ieri ministrulă-președinte a raportată mo
narchului dimisia eventuală a cabinetului. 
Soirea acâsta însă este lipsită de adevără, 
deși de altmintrelea însuși monarchulă soie, 
oă esisteuța cabinetului actuală atârnă dela 
primirea seu respingerea căsătoriei oivile.

*
Era de prevădută, oă adresa Uiignri- 

lorii dela Clușiu va produce ună puternică 
eoou, mai alesă în pressa popâreloră nema
ghiare din patriă, oarl deși obiolnuite ou 
monstruositâțile fanatioiloră dela Clușiu, 
totuși n’au putută rămâne neimpresionate 
de aoesta nou fătă ală celei mai spurcate 
netoleranțe naționale. Pressa slovaoă și 
boemă de-o potrivă admiră răutatea șovi- 
niștiloră dela Clușiu și condamnă ou totă 
asprimea pe fanatioulă Bartha Miklos, oa 
autoră ală adresei. Astfelă fâia slovaoă 
„Narodnie Noviny*, după ce-i spune Săou- 
iului Bartha câteva bune, (fioe-că în adresa 
presentată de elă numai ună lucru află de 
aprobată: anume ștergerea legei de națio
nalitate, cere și așa nu se eseoută; decă 
voră șterge acâstă lege, (fice fâia slovaoă, 
atunci cela puțină va înoeta și aparițiunea 
liberalismului, oe o presentă aoâstă lege. 
— ^Hlas Narodau diD Praga, (jice, oă într’o 
țeră în oare proieotele lui Bartha au pu
tută fi primite ou aprobări, nu mai are locâ 
stăpânirea dreptului, oi acolo este o veclnică 
revoluțiă. — „Narodny Listy*, fâia Oehiloră 
tineri din Praga, numesoe „caracteristice" 
proieotele lui Bartha, le găsesce însă multă 
mai josnioe și mai murdare, deoâtă să se 
dimită a-le mai lua în discuțiă.

*
Cu data de 7 Noemvre se telegrafiază 

din Viena, oă în oerourile parlamentare a 
făcută mare sensațiă împrejurarea, oă mo- 
narchulu a primită într’o audiență de două 
6re pe oontele Taaffe. După acestă au
diență este generală convingerea, că sfat.dă 
lui Taaffe este înoă hotărîtoră înaintea co- 
rânei. — Sera tânfin s’a lățită faima, oă 
prințulă ~Windischgrătz a renunțată la for
marea noului cabinetă și că monarohulă ar 
fi dată acestă misiune contelui Franoisoă 
Falkehnayn, fratele actualului ministru de 
agricultură. O altă versiune (fioe, că mo- 
narohulă va însărcina din nou pe Taaffe 
ou formare-- ministerului. După „Fremden- 
blatt* îșl dau cu toții multă silință, oa să

FOILETONUL^ „CAZ TRANS." gardiști papali cântăreți. Din oasele, oarl 
înoungiurau palatulă Papei, se aucjiau bătăi 
de ciocane, musică și cânteoile feteloră, 
cari toroeau. Sunau clopotele, sunau și to
bele. Căol deoă poporulă nostru este sa- 
tisfăoută, trebue să joce, dâr fiindcă pe 
timpulă aoesta ulițele erau înguste, tobo
șarii și musioanții stăteau pe poduri. Aoi 
apoi continuau jooulă (fiua și nâptea. Tim
puri fericite, orașă ferioită! Pe atunci în 
închisori se țineau vinuri. Scumpetea și răs- 
boiulă erau cunoscute numai ca din po
veste. Papii au domnită aid așa de paol 
nică, înoată poporulă a plânsă și jelită de
părtarea loră.

Mai alesă la cosoiugulă unuia cădeau 
părae de lacrimi, adeoă la mormentulă bu
nului și bătrânului Bonifaoiu. Aoesta oapă 
bisericesoă rară și venerabilă, sciia să 
privesoă de pe oatîrulă său ou surisă așa 
de marinimosă, oa niol ună anteoesoră ală 
său. Ori și oine trecea pe lângă elă, omulă 
celă mai săraoă seu însuși locțiitornlă ce
tății, elă îi da binecuvântarea cu aceeași 
urbanitate. E;ă nu distingea o’o doosebită

iubire pe nici ună omă, și în privința a 
oâsta făcea esoepținne numai față de pă 
rinții săi, și de-o viiă, depărtare de trei 
ohilometri de Avignon. Elă o cultiva ou 
mâna propriă, în fiă-oere Duminecă tăoea 
câte-o esoursiune aoolo călare pe catîrulu 
său și însoțită de corporația oardinaliloră.

Uneori oatîrulă său agitată de musioă, 
mai oă juoa, pe când elă dimpreună ou 
oardinalulă său, bătea taotulă — ceea ce 
forte multă plăoea poporului. Afară de viiă, 
Papa mai avea dragă și pe catîră. înainte 
de culoare se uita mereu după elă, că âre 
grajdulă este închisă bine, că âre ocolulă 
nu este golă, la prânejă îlă îmbia totdeuna 
o’ună pahară de vină mestecată ou multă 
zabară și alte dulcețuri, ou tâte oă oardi- 
nalii rîdeau de așa oeva.

Dâr animalulă și era vrednică de a- 
oâstă tratare. Elă era ună animală ou co- 
lârea părului negră și luoitâre, ici oolo îm
podobită de pete albe, c’ună mersă sigură 
și-și purta ou superbiă oapulă îmfrumsețată 
cu olopoței Pe lângă aoesta era de o blân
dețe uimitâre, ou privire blândă și ureohile

lungi și-le mișoa mereu. Avignon-ulă în- 
tregă aprope îlă stima, și oând mergea 
prin orașă, i dădeau de tâte cele, fiind-oă 
Boiea totă lumea, oă aoesta este oalea cea 
mai bună de a oadea în grația Papei și că 
nu o iată oatîrulă cu privire blândă a aju
tată norooulă ouiva.

Aoolo era oasulă lui Vedâne Tirtet, 
pe care tatălă său l’a alungată dela oasă, oa 
să nu istrioe uoenioii. El a umblat o jumătate 
de ană întregă prin tâte unghețele Avig- 
non-ului și mai alesă în veoinătatea pala
tului papală, căci flăcăulă țesea deja de 
multă ună plană veohiu față de catîră. Iu- 
tr’o frumâsă, oând Sfiuția Sa se plimba
de totă singura, âtă oă apare lângă elă 
Tirtet, care încruoisându-șl mânile, esolamâ 
în tonă de adâncă mirare: „Oh. atotputer
nice Creatoră, oe oatîră frumosă! Iertată 
este să-lă privesoă puțină? Iubite Papă, 
ună astfelă de catîră n’are nici împăratulă 
germană". Apoi luoiândă ou gingășia ani
malulă, îi (fise, oa și când ară vorbi unei 
fete: „Vino ’noâce oomâra mea, mărgări- 
tarulă meu strălucitoră".

CatîruIu Papei,
De Alfons Daudet.

In Provenoe țăranii se feresoă de 
âmenil răsturnători ou observarea: „Păzes- 
oe-te de elă, căci este oa și oatîrulă Papei, 
a oărui lovitură o simțesol doi anl“. Multă 
mi-am sfArîmată oapulă și amă întrebată, 
de unde vine proverbulă aoesta.

In fine amă aflată, că elă dateză din 
timpulă oând Papii erau nevoițl să resideze 
în AvignoD. Istoria oatîrului Papei este des
tulă de interesantă, fiind-că reiese din ea 
în oe chipă pote ajunge omulă la demni
tate și, printr’ună catîră, cum și-o pâte 
pierde.

Pe atunol nu era orașă, oare să fi 
putută rivalisa cu Avignon în privința vioi- 
ciunei, mișoării, a petreoeriloră sărbătorescl. 
Din <4or£ de cp pknă sera târziu Btradele 
gemeau de prooesiuul și de peregrini îm- 
brâcațl în haine pomțâse, de cardinali și


