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Nr. 97. Brașovii, Lunl-Marțl, 4 (16) Mai

Brașovii, 3 Mai v.
Pregătirile pentru desvelirea 

monumentului honvecjiloru, ce se 
va face în Buda în 21 Maiu £. c., 
s’au terminata. S’a luatQ o deci- 
8iune și în privința participării 
camerei deputațilorfi la festivitate 
și foile guvernului suntil fdrte mul
țumite cu hotărîrea, ce a luat’o 
camera, în urma compromisului 
încheiată între căpeteniile diferi- 
teloră partide, de-a se representa 
la serbare printr’o deputațiune, 
care să depună pe monumentu o 
cunună.

Ca se înțelegemu importanța 
acestei hotărîrl, trebue se ne revo- 
cămfi în memoria ceea ce s’a pe
trecută mai înainte.

Scimă, că se plănuise ca deo
dată cu desvelirea monumentului 
honvecțiloră să fîă încununată și 
monumentulă generalului împără
tesei Hentzi și ca prin acesta 
onorare simultană a lui și a hon- 
vecjiloră căcfuți în lupta cu elă se 
se demonstreze înaintea lumei, că 
ranele trecutului s’au vindecată și 
că Maghiarii trăescu în cea mai 
bună armoniă cu armata comună 
și vice-versa.

Când s’a publicată însă acestu 
programă astă tămnă, s’a ridicată 
o furtună înfricoșată în contra lui, 
a căreia victimă a fostă însuși 
ministru-președinte de atunci. Săr
bătorea desvălirii a trebuită prin 
urmare să fîă amânată.

După cele petrecute, și în deo
sebi față cu reaua impresiune, ce 
au făcut’o ele asupra curții, se 
părea, că guvernulu și partida lui 
voră evita a mai înăspri conflic- 
tulă printr’o participare oficială 
la serbarea desvălirii monumen
tului honvecțiloră. Oposiția la ren- 
dulă ei de abia aștepta să i-se 
dea ocasiune de a sări asupra gu
vernului și a majorității într’ună 
asemenea casă. Din situațiunea 
acesta penibilă a eșită guvernulu 

prin b jtărîrea amintită mai susu, 
care se crede, că nu s’a luatu 'de- 
câtu după dobândirea consemță- 
mentului monarchului, pentru care 
sco-pu au căletoritu ministrulu Fe- 
jevâry- și președintele camerei Br. 
Banffy la Viena.

Se crede că ministrului-preț:^- 
dinte Wekerle i-a succesu, în fața 
agitațiuniloru oposiționale, a face 
plausibilă la curte participarea 
partidei guvernului în modu ofi
cială la serbare, mai alesu pe mo- 
tivulu, că ea numai așa se pdte 
susține la putere, decă se va pre- 
senta ca partidă națională.

Astfelu s’a pregătită hotărîrea, 
prin care s’a stabilită modulă de 
participare ală camerei deputa- 
țiloru la serbare. Dor bucuria de-a 
se fi aplanată printr’unu compro
misă acestă delicată cestiune n’a 
durată nicî 48 de 6re, -căci din 
nou ea a fostă scormonită printr’o 
circulară a comandantului de corpu 
principe Lobkowitz.

Pe temeiulu unui ordină alu 
ministrului comună de resboiu, co- 
mandantulu de corpu interzice 
oficeriloru din armata comună de 
a lua parte în uniformă la ser
barea desvelirei monumentului hon- 
vecjiloru, tțicendii, că ea „are unu 
caraeteru demonstrativă politică". 
De aici se pbte deduce, că nici 
oficeriloru de honvezi nu le va fi 
permisă participarea.

Circulara acesta a produsă cu 
atâtă mai mare sensațiune, cu câtă 
ministru-președinte Wekerle decla
rase tocmai cu-o di înainte că la 
serbareadesveliriinu pâte fi vorba 
de politică.

Oposițiunea estremă maghiară 
va ave deră din nou ocasiune de 
a pune la ordinea d^ei cestiunea 
militară, care se părea aplanată, 
și ea se va și folosi cu prisosă de 
ea. Circulara prințului Lobkowitz 
va contribui numai ca neînțele
gerile ce au isbucDÎtă în sînulă 

stângei estreme, tocmai din pricina 
compromisului în cestiunea repre- 
sentarii camerei la festivitate, se 
se delăture mai curendă.

Deja pe astacți a fostu anun
țată o interpelare „urgentă" din 
partea partidei „independențiloru" 
privitbre la circularea genera
lului Lobkovitz. Hârțuielele cu 
armata se voru continua așa dâră, 
er „cestiunea militară" va rămâne 
și de aici încolo o rană deschisă 
pe corpulu acestei împărății.

CRONICA POLITICA,
— 3 (15) Maiu.

Cumpănindfi însemnătatea votului 
camerei magnațiloru privitorii la pro- 
gramulu bisericescu ala guvernului un- 
guresofi, „Politik" din Praga (fi06. 
guvernulti a suferită unfi desaBtru mo
rală, care oompromite politioa lui bise- 
ricâscă și pe elă însuși față ou oorâna. 
Se soie, oă toomai corona fârte cu greu 
s’a deoisă a lua în considerare postula
tele politice-bisericescl ale guvernului și 
a întâmpinată cu neîncredere propune
rile lui despre necesitatea concesiunilor!! 
auti-catolice. Aoum Weckerle toomai din 
acâstă parte e desavuată, corona soie 
sigură acum, că proiectele bisericesol- 
politice nu potă dobândi aprobarea 
oorpuriloră legiuitâre, decâtă numai ou 
prețuia unei violentări a oamerei mag- 
națiloră. E întrebare, dâcă Weckerle e 
destula de tare spre a faoe aoesta. Decă 
a^I foile guvernului ungurescO se silesoă 
în tota chipulfi a micșora însemnătatea 
camerei magnaților^, aoesta este una 
jocă forte oopilăresefi, ce nu se pâte lua 
în serioșii. Tocmai în Ungaria formeză 
camera magnațilorfi cu tradițiunile ei 
mari naționale și Bociale o putere mare 
în stata, ce nu se pote răsturna ou po
lemici îufooate prin cfiare- Guvernulă de 
acjl nu are însă nici puteri și mijlooe 
destule spre a reforma din nou oamera 
magnațilorC. De aoeea sortea proiecte- 
loril de lege biserioesol atârnă dela vo- 
tulă camerei magnațilorfi. Totă acțiunea 

guvernului spre a scăpa totuși aoeste 
proiecte de lege, se pote mărgini numai 
la aoeea, de a influința asupra magnați- 
lorfi, ca maioritatea sfi voteze în viitorfi 
pe partea guvernului. „Politik“ orede, 
oă Wekerle nu va reuși pe acestă oale 
și oă ori oâtft ar arăta elfi pumnulti, nu 
posede mijloce, prin oarl arii pute sili 
oamera magnaților!! sâ cedeze. Și decă 
aoâstă oameră nu va oeda, niol guver- 
nulfi nu-șl va pute susține politioa bise- 
rioâsoă. *

In cestiunea politicei bisericesc! a 
guvernului s’a pronunțată în fine și 
Kossuth. întrebată fiindă în privința a- 
cesta din partea deputatului Helfy Ignâtz 
Kossuth rfispuuse între altele, că elfi nu 
numai găsesce sosită timpulfi de-a se 
lua odată matriculele din mâna oonfesiu- 
nilorfi pentru a-le preda statului, și de-a 
se introduce și în Ungaria, oăsâtoria oi- 
vilă, der elfi ține, oă „e batjocură și 
rușine, că nu s’a întâmplată aoesta mai 
de multă". Kossuth găsesce în totală 
fârte păgubitore pentru stată împreju
rarea, că purtarea matrioulelorfi este în
credințată preoțilorii și de aceea ou hotă
rîrea pledâză pentru introducerea matricu- 
lelorfi civile. Dâcă oleruifi catolică maghiară 
seadresâză după sfaturi laPapa delaRoma, 
fiăîn orl-oe cestiune privitâre la judecarea 
vre-unui faptă ală guvernului, aflător fi sub 
oontrolulă legislațiunei maghiare,— acâsta 
Kossuth o oonsideră oa unfi hotăritfi a- 
tentatfi cu drădarș depatriă. In fine Kos
suth îșl esprimă bucuria, oă Wekerle a 
primită în programulă său introducerea 
matrioulelorfi civile și a oăsfitoriei ci
vile obligătore; îndâmuă pe oei din o- 
posițiă sâ stărue pentru răsturnarea ori 
cărui guvernă, care n’ar lucra pentru in
dependența Ungariei; în oe privesoe insă 
oabinetuiă Wekerle, Kossuth îi mustră 
pe oei din oposifiă, oa sâ nu se mai o- 
pună atâta politicei sale bieerioesol, 
dedreoe deoă din aoesta incidență li-ar 
suooede sâ râstorne pe Wekerle, elă e 
sigură, că „bigota stăpânire dela Viena" 
nu va însărcina ou compunerea noului oa- 
binetfi pe vre-uuQ omfi mai liberalo de 
oum e Wekerle.

FOELETONULU „GAZ TRANS."

Lucrurile nefoSositore.
Povestire de Emile Souvestre.

„Căruța poștei dela Părinți !“ —
strigă unfi chelnerii în ușa salei de mân
care a otelului la „Pelicanului celfl mare*  
din ColmarO.

La audirea acestei soiri, unfi călătorii 
de etate mijlociă, care toomai îșl termi
nase dejunulti, sări iute în susă și alergă 
spre ușa otelului, înaintea căreia tocmai 
se oprise greu încărcata căruță.

In aoelașl momenta unfi bărbată 
june îșl scâse capulfi pe ușița căruței. 
Ambii se recunosoură și erupseră într’ună 
strigătă de bucuriă.

„Tată!4
„Cămile 1“
Imedietă ușa trăsurei se deschise cu 

repeziciune, celfi sosită sări din trăsură 
fără sâ atingă măoarfi scara și se aruncă 
în brațele călătorului mai bătrânu, oare-lă 
strînse la peptulă său.

Tatălă și fiulă se revedeau aoum 
âră-șl pentru prima-dată după o despăr
țire de optă ani, pe cari fiiulă îi petre- 

ouse la ună unchiu ală mamei sale în 
Londra. Mârtea unchiului, ală cărui moș
tenitori devenise, îi permise aoum în 
fine junelui bărbatu sâ se reîntoroă erășl 
la casa părintescă, pe oare o părăsise 
deja ca copilă și avea să o revăcjâ acum 
ca bărbații.

După schimbulă primeloră delica
tețe și întrebări, Isidoră Berton propuse 
fiului său, să plece imediata la moșia sa 
din apropiere de Rappoltsweiler, unde 
loouia. Junele bărbată, care dorea cu 
însătare să revelă casa, în care s’a năs
cută, oonsimți cu bucuriă. Berton dete 
deci ordină să prinjă caii și amândoi 
plecară.

La orl-oe ocasiune de asemenea re
vedere, ambele părți înoercă tot-deuna 
6re-șl care curiositate împreunată ou 
perplesitate, care causâză pause invo
luntare în conversară. DesvățațI de inti
mitatea reciprocă, se studiâză și se ob- 
serveză unulfi pe altulfi și îșl dau silința 
a descoperi schimbările, ce le-a făcută 
timpulu în personă și în vederi; ou âre-șl 
oare îngrijire neliniștită caută a reafla 
în preseDtă trecutulă. Cu deosebire 
Berton îșl da tâtă silința a cunăsce pe 

junele bărbate, oare se reîntorcea acum 
în looulfi copilului, pe care-lfi văc^-se 
depărtându-se. Asemenea medicului, oare 
esamineză pe ună bolnavă, îlă întreba 
din când în oând, observa fiă-oare im
presiune, oare-10 atingea, și analisa es- 
presiunile lui oele mai neînsemnate.

In urmă însâ, cu totă acâstă obser
vare oontinuată, elfi se lăsa a fi sedusă 
de oonversare și înoepu sâ-i vorbâscă 
lui Oamil despre gusturile și îndeletnici
rile sale proprii.

Ce e drepta, Berton nu era nici unfi 
bărbatu erudită și niol unfi artistă, însâ 
deși elfi nu era în stare a crea însu șl 
ceva, totu-șl iubea ceea oe creaseră 
alții pe acesta tărâmfi. Elfi era o oglindă, 
oare fără ca ea sâ oreeze ceva, reflectă 
oreațiunea. Niol o mișcare spirituală nu i 
era indiferentă, nici unfi sentimentfi nu-i 
era străină. Elfi se interesa de tote in- 
vențiunile, lua parte la tote esperimen- 
tele, încuragea tâte silințele. Pentru elă 
viâța nu însâmna numai schînteia, pe 
oare Dumnezeu a pus’o în noi, ci și a-o 
întări și ațîța de alte sohîntei. Grațiă 
independenței, în oare îi da mâna sâ 
trăescă din marea lui avere, aotivitatea lui 

se putuse desvolta liberă de tote grijile 
pentru cele indispensabilă de lipsă. Ne- 
fiindă silită sâ urmeze unfi drumă de
terminată, elfi le peroursese pe tâte ou 
muncitorii, ală oăroră ouragiu elfi îlă 
învăpăiase seu prin remunerare sâu prin 
o inteligentă părtinire. Alsația îlfi vâZuse 
în fruntea unei întreprinderi, oare a fostă 
înființată spre binele sciinței, ală lite- 
raturei seu ală artelorfi ; museele din 
Strassburg de-asemenea au fostă nu pu
țină înbogățite prin donațiunile lui.

Tocmai și acum elă inițiase nisoe 
săpături costisitore în coatele unei co
line, unde se găsiseră uneia hârburi an- 
tioe. In trâcâtQ elă arătă fiului sâu „co
lina romană*  și-i istorisi oum a dată elă 
în schimbă proprietariului de mai înainte 
unfi pogoufi din cele mai bune liveZi 
ale sale, ca sâ ajungă în posesiunea acelei 
coline.

Cămilă părea mirată de acâsta.
„Tu afli, că eu sunt destulă de 

smintită, nu e așa?" întreba Berton, 
oare-lă observa ou mare atențiune.

„Mâ iertă, tată", răspunse junele 
bărbată, „der eu mâ miră numai de 
schimbulă acesta făcută".


