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Abonamente centru Austio-Uugaiia. 
Pe un ană 12 II., pe șiso luni 

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

Pentru România și străinătate: 
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tele cătu și inserțiunile a unt ti 

a ae pl&ti înainte.
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Căsătoria civâiă șe guvernulu 
ungurescu.

Brașovfl, 29 Octomvre.
Ministru-președinte Wekerle s’a 

reîntorsu alaltăeri sâra dela Viena 
aducândă cu sine în cele din urmă 
și resoluțiunea prea înaltă, prin care 
monarchulă își dă consâmțemântulu 
ca să se presenteze dietei și proiec- 
tulă de lege privitoru la căsătoria 
civilă.

Guvernulă unguresefi a rapor
tată o victoria, der a raportatfo în 
nisce condițiuni forte nefavorabile 
pentru elă.

Era de prevecjutu, că în aceste 
momente, când Austria se află în 
plină crisă ministerială, monarchulă 
va face totă posibilulu ca să încun- 
jure, acum celu puțină, isbucnirea 
unei asemeni crise și în Ungaria și, 
deși cu greu, s’a hotărîtă a nu primi 
demisiunea cabinetului Wekerle și 
a-șl da învoirea pentru presentarea 
proiectului din vorbă.

Guvernamentalii au primită pe 
șefulă loră cu mari ovațiunl, der se 
vede din t<5te că bucuria loră nu 
este deplină. Ei presemtă adecă, că 
s’a lungită vieța ministeriului We
kerle, însă numai pe scurtă timpă, 
căci de aici încolo se voră ridica 
furtunele cele grozave în parlamentă 
și afară de parlamentă în contra ac- 
țiunei sale, ce ’i s’au arătată orga
nului guvernamentală în epua, când 
a plecată monarchulă din Pesta, lă- 
sândă pe guvernă în cea mai mare 
nedumerire.

Faptulă, că Maiestatea Sa nu
mai în momentulă supremă, așa 4i_ 
cendu, șl-a dată învoirea, nu este 
nicidecum încuragiatoru pentru par
tisans căsetoiiei civile, er adversa- 
riloru ei, oposițiunei catolice conser
vative, îi va insufla nou curagiu 
pentru lupta în contra guvernului.

D lă Wekerle s’a mulțumită și 
cu mai puțină și n’a mai ceruta o 
manifestațiâ deosebită a Corânei în 
favbrea căsătoriei civile. A ascultată 
așader ministrulă-președinte de sfa- 

tulă lui „Pester Lloyd". Face prin 
urmare o impresiune ciudată, decă 
totă acestă 4’ai’u, care eri vorbea 
de „garanțiile" amintite, le găsesce 
astăcjl în simplulă faptă ală preala
bilei aprobări prea înalte, susțiindă 
în contra usului constituțională, că 
acestă aprobare prealabilă ar fi iden
tică cu-o sancțiune prealabilă.

Până la sancțiune se potă în
tâmpla multe. Proiectulă de lege 
ală guvernului va ave se trecă mai 
întâiu prin cameră și după aceea 
prin camera magnațiloru și acesta, 
o prevedă bine cei dela cârmă, nu 
va fi lucru ușoră.

De acuma se va începe marea 
mișcare în contra căsătoriei civile 
din nou. Contrarii ei își voră con
centra puterile, și în frunte cu cle- 
rulă și cu magnații catolici, voră 
face totu posibilulă spre a amări 
4ilele câte îi mai suntă date cabi
netului Wekerle.

Der pe lângă oposiția celoru ce 
mergu alături cu Curia romană, mai 
trebue se se țină semă și de atitu
dinea partideloră oposiționale din 
cameră, cari, la rândulu loră, de si
gură că nu voru contribui a ușura 
guvernului acțiunea de reformă.

Peste acesta mai vine și ne
mulțumirea adâncă, ce au manifes- 
tat’o popârele și confesiunile nema
ghiare față cu reformele politice-bi- 
sericescl ale guvernului.

Greutățile, ce va ave de aici 
încolo să le întîmpine guvernulă 
ungurescă suntu der așa de mari, 
încâtu succesulu ce l’a dobândită 
elă acum, după ce a amenințată cu 
demisiunea sa, apare în fața acestoră 
greutăți aprâpe ilusoriu.

Uneltiri și atentate.
Corespondentulă din Aradă ală 

lui „Budapesti Ilirlap“ raporteză ur- 
mătârele:

Varjassy Arpad, iuspeotoră școlară alu 
oomitatului și orașului Aradă, descopere 
stările precare din ceroulc său de activi
tate. Iu comisiunea adnnărei administrative 

din Aradă și-a oetită raportulă asupra stă- 
rei învățământului.

In raportulă său 4'°®> conformă 
ordinațiunei ministeriale a înoepută visita- 
țiunea șoolelorO, ca să facă raportă, că 6re 
ou oe suooesă se eseoută în șcOlele popo
rale de pe teritoriulă administrativă art. 
de lege XVIII, din 1879.

Iu urma acesta raporteză, oă în șed- 
lele poporale greco-orientale române din 
Szbllds, Gyarmat, Morova, Kurtaker, Ter- 
nova, Boroș-Iueu, Rep^zeg, Algyest, Radna, 
Cuvină, Oovasințl și Șiria-vechiă a aflată 
negligența cea mai mare și in partea cea 
mai mare a acestor A școle a aflată stări scan- 
dalose. La șodlele din Szdllos și Repszeg 
nu s’a începută instrucția nici in săptă
mâna a opta dela începutulă anului 
școlară.

La școlele aoeste, «fio® raportulă ins
pectorului, nici nu pote fi vorba despre ese- 
cutarea legei privitore la învățarea limbei ma
ghiare. In contra repețiteioră circulare răulă 
se pronunță din ană în ană în forma oea 
mai de nesuferită.

In ședința de după amâdl a oomisiunei 
administrative, inspectorulă Varjassy a ra
portată, oă în șodlele gr. or. românești și 
serbescl de pe teritoriulQ oomitatului Aradă, 
a esperiată cele mai scandalose resultate de 
învățămentu.

Școla gr. or. română de fete de pe 
lângă internatulă din strada Deâk Feroncz 
din Aradă, nu corespunde pretensiuniloru le
gale, din care oausă propune ea să fiă re- 
cercată scaunulă episcopescă gr. or. din 
Aradă, ca până în anulă viitoră, să trans- 
formeze organismulă șcdlei oonformă pre- 
tensiuniloră legale referitore la șodlele su- 
periore.

Acesta este, pe scurtă, acea 
parte a raportului inspectorului șco
lară dela Aradă, care se referesce 
la șcdlele române. Cine nu vede, că 
aici este vorba de uneltiri și aten
tate bine combinate contra învăță
mântului românescu din comitatulu 
Aradului?

Victoria lui Wekerle.
Amt adusă ieri soirea, că ministrulă 

președinte Wekerle s’a dusă ia Viena, ca 

să stdreă dela monarohă învoirea pentru 
proiectulă căsătoriei civile obligătore.

Wekerle a plecată cu frioa în sînă 
și s’a reîntors ou „viotorian în proțapă. Ma- 
jestatea Sa monarchulă și-a dată învoirea, 
ca proieotulă să fiă presentată dietei spre 
desbatere, așa cum l’a codificată ministrulă 
de justiția Szilâgyi. Și nime nu. pote nega 
acum, oă aoesta este un mare „succesă" ală 
cabinetului Wekerle. Suooesulă acesta se 
pare ou atâta mai însămnată, oând ne gân
dim, oă lui Wekerle i-a „suoceeă" a învinge 
mari greutăți: piedeoile, ce i-le punea în 
oale aristoorația și olerioalii, presiunea dela 
Roma, și îngrijirile Curții din Viena.

Foile UDgureaoI, mai alesă oele gu
vernamentale, cântă osanale lui Wekerle 
și buouria este așa de mare In tabăra gu
vernamentală, înoâtă Wekerle a fostă în- 
primită în Budapesta cu cele mai mari 
ovațiunl. La gară elă a fostă întâmpinată 
de olubulă guvernamentalilor^, oare l’a 
condusă la clubă, unde strigăte de buouriă 
au isbucnită din șirurile număroșiloră ade
renți, cari erau de față. Aoi ministrulo-pre- 
ședinte a raportată pe scurtă despre euo- 
oesulă său dela Viena. Deputății mai sano- 
vinicl au și începută să vorbesoa despre 
ună conductă cu torțe, ce ar fi să i-se facă 
lui Wekerle, der acesta, 4ic®*se) când a 
înțelesă oe se plăuuesoe, a rugată pe ade
renții săi, să se rețină dela o astfelă de 
manifestațiune. Elă să fi cjisă, că în ces- 
tiunea acesta meritulă principală îlă are 
Corona, care o’o obiectivitate fără semănă 
a dată espresiă sentimenteloră sale consti
tuționale, apoi este meritulă și alu acelora 
număroșl membri ai oposiției, cari au iua'ă 
posițiă pentru acestă reformă.

Tbtă pressa unguresoă, fără osebire 
de nuanță politică, aduce omagii de mul- 
țăm tă și reounoseință monarohului, care 
prin învoirea sa „a pecetluită garanția 
pentru sortea proiectului, bind-ca a oestă în
voire ouprinde în sine voința regelui. Celă 
ce se opune voinței națiuuei, se opune acum 
și voinței regelui."

Maghiarii au o’o „învingere" mai mult!

Adresa Unguriloru Clușenî. 
(Urmare).

A doua măsură, ce este a se lua în 
scopulă de a sădi în poporă spiritulă pa-

FOILETONULO „GAZ .TRANS."

Catârulu Papei.
De Alfons Daudet.

(Fin e.)

Aoesta o vă4ură 200,000 de provin
ciali. Se pâre înohipui spaima animalului, 
când după potionirl prin întunerecă. de
odată se vădii pe-o înălțime de unde pala 
tele Avignon-ului se păreau colibl, 6r bmenii 
mici furniol. Câtă de multă s’a înfiorată 
animalulă ! Spaima lui isbueni într’ună sbie- 
rătă așa de teribilă, înoată păreții paliste- 
loră tremurară.

— Ce s’a întâmplată ? întreba Papa 
eșindă pe coridoră.

Vedene Tistet deja se afla în curte 
și prefcoea plânsă: Oh, oelă mai sfântă 
părinte, ce b’u întâmplată? C&tîrulă... Oh, 
Dumnezeule, ce va fi de noi! Catîrulă e’a 
uroatii in clopotniță.

— Singură s’a suită aoolo ?
— Da, sfinte părinte, singură. Poftiți 

și priviți eusă Urechile lui se vâdă ca o 
păreohe de rânduuele. Oh, sfinte părinte, a 
nebunită elă; își va frânge grumazii.

— Nu te dai josă îndată, creatură 
hâbSuoă? strigă Papa.

— In susă a mersă ușoră, der în josu 
șl ar pute frânge gâtulă și de o miie de 
ori și-ar sfărîma tbte dsele.

Bietulă animală era nemângăiată! 
Deja amețâla luă putere deplină asupra lui, 
când își plimba înoă-odată oohii pe de-asu- 
pra ade .cimei, ce se întindea înaintea lui. 
Ii veni minte Vedene Tistet. Oh, mișelule, 
numai decă ași scăpa de-aiol, oăcl soiu, oă 
ți-așl da eu o lovitură. Ideia râsbunărei îlă 
umplu ârășl de ore-care speranță.

In fine s’a hotărîtă, oa să fiă soobo 
rîtă din clopotniță, Der acâsta nu era lu- 
oru ușoru. Trebuia scoborîiă pe-o scândură 
cu funia. Se pote înohipui oe dejosire este 
acesta pentru catiruiă Papei. IntregăAvig- 
non-ulă era de față. Din eausa acesta bie
tulă catîră nu putu durmi de locă peste 
nbpte. Elă se închipuia încă totă în înăl

țimea amețitore și cu nesfîrșită buouriă se 
gândia la âra de râsbuuare a 4^®’ urmă- 
tore, când va ouloa la pământă c’c lovi
tură pe mișelulă Vâdene Tistet. Oh, oe lo
vitură de catîră fi aceea! gândia în sine 
favoritulă animală ală Papei.

Și 6re oe făoea Vâdene Tistet în tim- 
pulă acesta? Cântândă veselă naviga o’o 
luntre a Papei pe rîulă Rhone și oălâtori 
îu Neapolă, dimpreună o’o sooietate de ti
neri nobili, la regina Johanna, oa sâ se ca
lifice în diplomația și sâ studieze modulă 
mai fină de viâță. Tistet, se’uțelege, nu 
era nobilă, dâr Papa a voită să răsplătescă 
prin aoesta bunătatea ce-o arăta Tistet față 
de favoritulă său animală și mai alesă me
ritele. ce și-le-a câștigată la mântuirea 
animalului din situațiunea critioă.

In 4]ua următâre animaiulă se înșela 
amară în speranța răsbunării sale. — Mi- 
șelulă, bănuesce ceva, de aoeaa nu se arată, 
gândia catîrulă. Der nu-i nimioă, răsbu- 
narea întârZi® numai, der nu piere, aoușl o 
să-țî capeți tu porția. Ou gândulă acesta 
se liniștea catîrulă.

După depărtarea lui Tistet reaăriră 
erășl pentru animală 4*1®]® vechi și bune. 
Și-a oăpătatu erășl vinulă cu duloețurile, 
își purta erășl ou demnitate stăpânulă, și 
numai publieulă se răci puțină față de elă. 
De obioeiu băieții arătau asupra turnului. 
Ba însuși Papa se sgudui încâtva în în
crederea față de animală, temându-se de 
aoeea, oă decă va ațipi DÎțelă în spatele 
lui, pâte să se deștepte în turnă. Catîrulă 
observa aoesta și suferea în tăcerea; nu
mai când au4ia amintindu-se numele lui 
Vedene Tistet, i-se lungiau ureohile și privia 
suri4endă la picidrele de dindărătă.

Astfelă treoură 7 ani. Atunci se reîn- 
torse Vedene Tistet dela ourtea din Nea- 
pole. Nu se împlini înoă timpulă, care tre
buia să-lă petreoă acolo, der venindu-i la 
ounoscință, că a murită unulă dintre cei 
mai buni consilieri ai Papei, grăbi să se 
reîntorcă, ca să câștige postula ce era 
împreunată cu venite așa de ademenitore. 
Oând eminentulă prefăoătoră păși în sală, 
sâatulă părinte abia îlă recunoscu, într’a- 
tâta s’a schimbată. Naturală, că și Papa a 


