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Oposîțâunea magnațsBoru.
Brașovu, 30 Aprilie v.

Mini steri ului Weckerle i s’a 
dată unu votă de neîncredere, la 
care nu s’a așteptată seu celă pu
tină nu s’a așteptată așa curendă. 
Magnații au părăsită de-odată ro- 
lulă loră de simplii contemplatori 
și înregistratori ai acteloră guver
nului și ai camerei deputațiloră și 
și-au luată unu aventă energică 
spre a pune stavilă politicei bise
ricesc! a guvernului.

In ședința de alaltaeri a ca
merei magnațiloră fu primită pro
punerea contelui Greza Szapary, 
prin care se desaprobă acestă pro
gramă, precum și procederea ca
binetului Weckerle în cestiunea 
politică-bisencâscă.

Propunerea fu primită cu o 
maioritate de 25 voturi, der nu 
împrejurarea acesta este, care dă 
o deosebită însemnătate oposițiu- 
nei magnațiloră, ci faptulă, că ei 
s’au grăbită a lua positiune în 
contra reformeloră proiectate încă 
înainte de ce s’a pronunțată ca
mera deputațiloră printr’o votare 
în favorulă loră.

E învederată, că prin acțiunea 
loră timpuriă magnații au avută 
de scopă a crea unu precedentă 
fatală pentru guvernă, slăbindu-i 
astfelă posițiunea și față cu par
tidele din camera deputațiloră. 
Căci or! câtă de vitejescă ar fi 
limbagiulă guvernamentaliloră și 
ori câtă de desprețuitoră s’ar pro
nunța organeleloru asupra Influen
ței magnațiloră nu pote fi indo- 
ielă, că proiectele de lege biseri
cesc! trebue se cadă în cele din 
urmă dq»că nu voră întruni și con- 
simțementulă camerei magnațiloră. 
Adevărată, că dintre 350 magnați 
n’au fostă de față alaltaeri, decâtă 
cu totulă numai 137, der împre
jurarea, că în sînulă maiorității 

celoru de față, cari au votată ne
încredere guvernului, se află cei 
mai de frunte magnați face să se 
prevedă, că și în momentulu de
cisivă ală votării asupra proiec- 
teloră de lege din cestiune maio- 
ritatea va fi în contra loră.

Ministrulă președinte Weckerle 
declară, ce e dreptu, înainte de 
votare, că guvernulu nu va vede 
nici o consecență într’ună Even
tuală votă de neîncredere ală ca
merei magnațiloră. Der e între
bare, decă consecenfele nu se voră 
manifesta în altă privință în de- 
favorulu guvernului; decă mai 
alesă nu va fi încuragiată pe tbtă 
linia oposiția prin atitudinea mag
națiloră.

Organulă contelui Apponyi 
vorbesce deja de posibilitatea, ca 
oposițiunea din camera deputați- 
loră se nu sprijinescă programulă 
bisericescă' ală guvernului. Se în
țelege, că numai cu scopă, ca 
se’lu lase se cadă și să vină apoi 
ea la cârmă se esecute „reformele 
liberale."

In ori-ce casă posițiunea gu
vernului s’a agravată multă prin 
votulă de neîncredere ală camerei 
magnațiloră și șansele proiecteloră 
de lege bisericesc! au devenită 
fdrte problematice. Multă va aterna 
dela atitudinea corânei și în cu
rendă va trebui să se dovedescă, 
decă monarchulă înclină mai multă 
spre vederile camerei magnațiloră 
ori spre ale cabinetului Weckerle.

— 30 Aprilie.
O generală sensațiă a făcută în Ger

mania vorbirea împăratului Wilhelm, ți
nută generalilor!! ermatei din inciden- 
tulă unei reviste militare. Etă ce scrie 
„Nordd. Allg. Ztg.": Pe câmpia dela 
Tempelhof, după revista militară, împă
ratule șl-a esprimată mulțumirea sa cu 
ținuta armatei, apoi a disă următorele: 

„De când nu ni-Hmă vădută, proiectulă 
m’litară a trecuta prin fase deosebite. 
Nam sperată, că elă va fi respinsă, ba 
din potrivă am așteptata dela sentimen- 
tulă patriotica ala parlamentului, ca ne
condiționata să-la primescă. E tristă însă, 
-‘Ar m’am înșelata! Minoritatea constă- 
tătore din bărbați ou idei patriotice, n’a 
putut’o s’o duoă la nimioâ cu majoritatea. 
Intr’aeestea s'au accentuată cuvinte păti
mașe, cari nu se prea audă între omenii 
culțl. Am trebuita să recurgă la disol- 
vare, și aștepta dela viitorulu parlamenta 
primirea proiectului. Dâoă mă voiu în
șela și în acestă speranță, am de găndu, 
să facă totă ce-mt stă în puterea mea, spre 
ajungerea scopului, dedre-ce sunt pe de
plina convinsa de necesitatea proiectului 
militară pentru susținerea păoei gene
rale. Ași vorbi despre iritația masselorO, 
der eu nu credo, oa poporulO germana să 
se lase a fi sgitatâ de cei nechiâmațl. 
Din potrivă, în ce privesoe proieotulO 
militarO eu sciu, că sunt una cu principii 
federativi, cu poporulO și cu armata. 
Primiți, dloră, mulțumită mea! Am voita 
să mă declara și acum înaintea D-V5stră, 
oum am făcut’o înainte de ivirea aoestui 
proieotă".

*
In timpu'0 din urmă s’a pornita în 

Francia o mișcare latentă în favorula 
unei schimbări a situațiunei politice și 
adecă în două direcțiuni, UDa cu privire 
la dieolvarea oamerei și alta ou privire 
la chiămarea în fruntea republicai a unei 
persone militare, în looula unei persane 
politice. In Paris a apăruta de cureuda 
o broșură, în care s’a stabilita candida
tura generalului Saussier pentru preșe- 
dința republicei. Acâsta broșară de opta 
pagini descrie viața generaiissimului ar
matei fraucese și asigură, că Saussier va 
întemeia ună guvernă tare și respectata, 
care e fârte necesara ou privire la îm
prejurarea, că fracțiunea demagogică îșl 
ridică capulO. Generalele e lăudate și 
ca amica alG poporului și ca soldata vi
teză, care va sci să-și apere patria atâta 
față de dușmanii esternl câtă și față de 

dușmanii interni. Prin cercurile politice 
se ventileză cestiunea disolvărei camerei, 
care însă întîmpină resistență din par
tea aceloră deputațl, oarl se temă, că nu 
voră mai fi aleși.

Votu de neîncredere.
(Camera magnațiloră.)

Guvernula unguresoă s’a luata de 
furcă ou boerii din camera magnațiloră 
și — a pfițit’o ! In ședința dela 10 Maiu 
a. c. s’a dată cabinetului Weckerle ună 
votă de neîncredere în tâtă forma. Mag
nații unguri, n’au refusata guvernului 
bugetula, der au primita ou 81 contra 
56 voturi următdrea propunere a lui 
Geza Szapary ;

Camera magnațiloră nu aprobă pro
gramulă bisericescă politică atu guvernului 
care atacă în esența și în basele sale sta
tuia și societatea, și prin cave se legalisGză 
și se nutresce ireligiositatea*.

Ședința, în care s’a dată acestă 
votă de neîncredere guvernului, a ținută 
5 ore întregi. A fostă fârte agitată. 
Magnații oatolicl, formați într’o falangă 
puternioă, s’au îndreptată cu totă pu
terea contra ideiloră „liberale", ce gu
vernula ungaresoă a depusă în multă 
agitatele reforme bisericesol.

Celă dintâiu a luata cuventuld oon- 
tele Szechen Antal, oare declara încă la 
începute, că politica biserioescă a gu
vernului 1 a silita să iese din reservă. 
Elă recundsce statului dreptulă de-a 
stabili pănă la o margine âre-care anu
mite reforme ale căsătoriei, der căsăto
ria are și o altă parte, de oare statuia 
n are drepta sg se atingă : partea morală. 
Elă îșl sfârși cuvântarea dicândă, oă spe- 
reză că va sosi ună timpu, oând na
țiunea îșl va aduce aminte de aoeia, oarl 
au semnalată perioolulă și că guvernultt 
însuși va esolama odată: mulțămită ce
rului, că amă avută o oameră a mag
națiloră !

Gajzago Salamon a vorbită în spi- 
rită „liberală". Elă a polemisată ou epis- 
copulă Schlauch, accentuând oă casa mag-

FOELETONULU „GAZ TRANS."

La timpii potrivită.
Schiță de Carol Zastroiv.

Era în anulă 1815. în cjilele ocn- 
gresului din Viena. Napoleonă I ședea 
în Elba și studia complicațiunile din 
Europa, curiosă de modulă cum se vorC 
descurca fără dânsulă.

In Viena însă erau adunați repre- 
Bentanții oabinetelelora din Austria, Pru
sia, Rusia, Anglia și Francia, precum și 
a stateloră mici germane, și nu se pu
teau înțelege.

Și la aoesta nu putea ajuta nici 
presența personală a diferițiloră suve
rani.

Nici vorbă nu era, ca să între în 
desbaterea intereseloră generale. Fiecare 
voia să câștige ceva pentru dânsulă său 
pentru statul0 său.

In prima liniă era împăratulă Ru- 
Biei Alexandru, care dorea să vedă res
taurarea regatului Poloniei. Spre sco- 
pulă acesta Prusia avea să cedeze pro
vincia Posen. Acâsta se declară gata, 
în schimbulă regatului Saxoniei. Prusia 

mărită ar fi fosta ună rivală prea peri- 
culosfi în președenția Germaniei. Pe 
lângă aoeea Prusia credea, că pâte do
vedi, că și fără ași mări teritoriulă e 
capabilă, ca să conducă afacerile ger
mane. Depuse ună plană, după care fie
care țeră germană se primesoă o cons- 
tituțiune, în care ca ideă fundamentală 
figura o putere centrală în Germania. 
Plănuia era oportuna, dâr nu afla resu- 
netO în regatele din Germania sudică, 
cari voiau să rămână independente.

Sosi o representațiune de trei-cjecî 
de principi miol. Și aceștia erau să fiă 
atrași în pertractările privitore la vii- 
torea oonstituțiune a Germaniei. Din 
tâte acestea credea Papa, că pâte de
duce restaurarea sfântului imperiu ro
mană. Anglia cerea să fiă unica pose- 
sâră a mărilor!), Gustav Adolf IV oorona 
Svediei pentru fiulă său. Și Talleyrand, 
fărmeoătorula diplomatică, scormonea fo- 
culă, punendă în perspectivă, unuia îm
plinirea datorințelorii sale pe contula 
celuilaltă, zugrăvindă în colorile oele 
mai negre oonsecențele, ba lansă și o 
amenințare despre cei 700,000 răsboiaicl 
ai Franciei,

Mai înainte de tâte căuta elă să 

împedece nisuințele de unitate ale sta- 
telorfi germane. Scopulă său prinoipală 
era să încurce interesele și să prelun- 
gâscă pertractările. După ce spiritele 
voră fi fostă obosite, era mai lesne a 
influința asupra loră și supremația Fran- 
oiei în ooncertulă stateloră europene era 
asigurată.

Nu lipseau âmenl, cari pătrundeau 
planulă lui Talleyrand și între aceștia 
se afla Clemens Wenzel, prinoipe de 
Metternich, ministrulă de esterne ală 
Austriei.

In genere atitudinea lui Metternich 
era mijlocitâre. Ela nutria prinoipiulO, 
oă tote vorbirile, discursurile și decisiu- 
nile nu folosescă nimioC. „Evenimentele 
se întrepuna și risipesoa ori oe decisiune. 
Atunci aoeia câștigă, oare a vorbită mai 
puțină".

Când congresulă era pe sfîrșite, 
Franoia înoheiase o alianță secretă cu 
Austria și Anglia în contra Prusiei și 
Rusiei.

Acesta a fostă resultatulă politicei 
lui Talleyand.

Era în nâptea de 6 spre 7 Martie, 
când nici unulă dintre plenipotențiari nu 
se mai îndoiă, că răsboiula e inevitabilă.

Conferența ținu pănă la 3 âre di- 
mineța. Metternich părăsi indispusă și 
obosită oabmetulă său, în care se ținu 
conferența. Ela porunci oamerierului său 
să nu-l(i deștepte sub niol o împrejurare, 
niol chiar atunci, decă ar sosi curieri ou 
depeșl importonte.

Ce soiri importante aveau să so- 
sescă ?

Iritarea ținu deșteptă înoă multă 
vreme pe Metternich.—Ei se întruniră cu 
scopă oa să asigure pacea. Acum des- 
ptrțițl în partide se împrăsciau.

In gândurile aoeste adormi.
Der se buourâ numai de două ore 

de somnO. Camerierulă său întră în ca
mera sa.

„Serenissime!“
„Ce eBte?" întrebă prinoipele.
„O depeșă! Ea e însemnată ou „ur

gentă". Ună ourieră a adus’o."
Metternich se ridică în pată și ceti 

la lumina unei luminări.
„Dela consulatulă generală o. r. din 

Genua".
„Ce soiri importante potă veni de 

acolo?" murmură ministrulu, punândă 
depeșa pe masa de alături și întorcâudu- 
se pe cealaltă parte.


