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Nr. 123. Brașovii, Sâmbătă, 12 (24) Iunie

Brașovd, 11 Iunie v.
Earăși avemu de-a face cu unfl 

capu de operă „patriotică", da
torită admirabilului condeiu alu 
contelui Gavriilu Bethlen, preșe
dintele Kulturegylet-ului ardele- 
nescu. Acestu „patriote" uriașu 
debuteză în colbnele cjiarului „Ma
gyar Hirlap“ cu unu nou articulă 
monstru, întitulată „Guvernulu și 
naționalitățile". Fără îndoelă, acest 
articulă va trece în istoria „pa
triotismului “ ungurescă ca o 
mărgea a înțelepciunei, ca unu 
feliu de minune a secuiului, și de 
aceea grăbimă a-lă face și pe 
acesta cunoscută cetitorilor» noștri, 
pentru ca să aibă și ei de ce se 
se mire și cruci.

E lucru de minune, c}ice acestă 
mare „Gagamo" ală Kulturegyletiș- 
tiloră ardeleni, că astăcțl, după 25 
de ani de gloribaă stăpânire un
gurescă, mai pbte se esiste pe 
globulă ungurescă o cestiune a 
naționalitățiloru. Pricina răului 
o găsesce contele Bethlen în îm
prejurarea, că pănă aeji Maghia- 
riloru încă nu li-a venită mintea 
la capă, er guvernulă a fostă 
prostă ca bâta.

Mai întâiu prin aducerea „legei 
de naționalitate'1 Maghiarii s’au 
făcută proverbiaJl de proști în totă 
Europa, er astăcfi ei persistă în 
acestă prostiă a loră prin împre
jurarea, că nu supună acea lege 
la o revisuire, prin care să bo 
ștergă din ea tote acele părți, 
„cari în decursulă celoră 25 de 
ani s’a adeverită, că suntă pă- 
gubitore“.ț|

Acesta este primulă punctă din 
înțelepciunea președintelui Kul- 
turegylet ului ardelenescă, care 
este cu desăvîrșire convinsă, că „în 
decursulă celoră 25 de ani de pace, 
„națiunea", decă ar fi urmată o 
politică națională conscie de sine, 
ar fi putută tace minuni în ceea 
ce privesce transfigurarea țerei".

Acum vine la rendu guvernulă. 
Pe acesta contele Bethlen nu gă

sesce destule cuvinte spre a-lă con 
damna. Cea mai capitală crimă o 
găsesce în împregiurarea, că gu
vernulă „a începută se intre în 
pactărl cu ultraiștii naționalități
lor". Acesta a fostă așa o greșelă, 
încâtă contele Bethlen nu i-o pote 
ierta guvernului nici de câtă. Prin 
asemenea „pactărl", guvernulă și-a 
arătată slăbiciunea, er națiunile 
nemaghiare au căpătată nașă.

Pentru dovedirea acestora, ma
rele „patriotă" se provdcă la ca- 
sulă cu Sașii. Succesu-i-a ore gu
vernului, prin pactările sale, se 
câștige măcară pe Sași pentru idea 
de stătu maghiară? Contele Beth
len află, că nu i-a succesă. Sașii 
totă Sași au remasă, macarcă au 
trecută trei ani de c^ile, de când 
s’a săvîrșită „pactarea" cu ei. Nici 
limba nu și-au uitat’o, nici legea 
nu și-au lăpedat’o, nici pinteni 
la călcâie nu și-au pusă. Apoi 
unde e succesulă?

Adevărată, căpressa săsescă nu 
mai publică acjl articuli „agitatori"; 
ei der marele voivodă ală Kultur- 
egyletiștiloră s’a convinsă, că și 
astă4l acestă pressă „cu- o perfi- 
diă dușmănosă" înregistreză soi
rile apărute prin cfiarMe contrari 
tendințeloră de maghiarisare. Re- 
cundsce de-altmintrelea și contele 
Bethlen, că asemeni sciri pressa 
săsescă le înregistreză „de obiceiu 
fără comentară", der totuși le 
înregistreză, și asta e de ajunsă 
pentru a-lă supera pe contele 
Bethlen.

Mai este apoi și o altă pri
cină, pentru care d-lă conte îi 
face responsabili pe Sași. Anume 
elă îi face responsabili pentru 
acele „informațiunl calumniatdre 
și reu-voitore, ce astăfll se pu
blică în pressa din streinătate 
tocmai așa de desă și din același 
isvoră, ca și înainte de încheiarea 
pactului."

Din tote acestea, contele Beth
len e pe deplină lămurită, că prin 

pactărl nu se pâte ajunge la ni- 
mică cu naționalitățile. Sașiloră 
nu le rămâne, deoâtă se se îngri- 
jescă în timpulă celă mai scurtă 
de pintenii de lipsă, er pressa eu- 
ropenă se nu mai cuteze a scrie 
o vorbă în contra Maghiariloră, 
căci atunci e vai de pielea Sași
loră. Numai în aceste condiții se 
mai pote spera la o mănținere a 
„frățietății saso-maghiare", fără de 
care Sașii la momentă ar cade 
din edenulu fericiriloră, în cari se 
îmbuiba aefi. Decă Sașii n’au sciută 
pănă acum ce însemneză a „pacta" 
cu șoviniștii unguri, apoi deschidă-și 
acum ochii și învețe dela contele 
Bethlen, căci acesta scie se înțelegă 
lucrurile cum se cade.

Mai suntă apoi alte o sută și 
o miiă de crime politice, pe cari 
’i le împută guvernului contele 
Gavrilă Bethlen. Intre alte îi îm
pută, că nu s’a îngrijită se aibă 
printre naționalități unu numără 
suficientă de spioni și denunțanțl; 
n’a esecutată legile instrucțiunei 
cu energia reclamată de intere
sele maghiarisărei, ba încă a nu
mită inspectori școlari chiar din
tre naționalități, în timpă ce anu- 
miți funcționari „bravi" de pe tim
pulă guvernului Tisza au fostă 
strămutați, „mai alesă prin avan
sare" în ținuturi de acelea, unde 
„chiar decă ar voi, n’ar pute se 
strice naționalitățiloră".

Decă acestea și alte asemeni 
„slăbiciuni" ale guvernului s’ar de- 
lătura, contele Bethlen e sigură, 
că în câți-va ani n’ar mai rămâne 
pe „globulă ungurescă" o singură 
suflare necucerită de magica idee 
a maghiarisărei.

Ună lucru însă și-a uitată con
tele Bethlen: elu și-a uitată, că 
în lupta pentru esistență, popo- 
rele rabdă câtă rabdă, er dela o 
vreme sciu și ele să-și scoțe mâ- 
nile din sînă.

CKONICA POLITKJA.
— 11 (23) Iunie.

Mult» sânge rău a produsa în pressa 
unguresoă ună incidență mai nou, oe 
s’a ivita în adunarea orășenăscă din Po- 
juniî. La crd’nea cjilei era între alteia 
și propunerea, de a se vota o sumă de 
60,000 fi. pentru a se ridica statua Ma
nei Teresiei, în amintirea serbărei mile
niului. Membrii germani s’au ridioată în 
contra acestei propuneri. Representantulă 
orășeneeoă, Johann Tsohida, (fise, că ora- 
șulă nu are bani pentru astfelă de lu
cruri ; ridicarea statuai elă o găsesce cu 
totulă de prisosă. Intr’ună fulminaută 
disoursă, rostită în limba germană, elă 
tăgădui Maghiariloră dreptulă, de a se 
lăuda, oă ei ar fi susținută pănă acum 
patria. „De n’ar fi fostă generalulă Lau- 
don și arohiduoele Eugen, — 4lse vor- 
bitorulă — Turcii și astăc}! ar sta pe 
gâtulă nostru." Vorbirea lui a provocată 
mari turburărl între Maghiari și Ma- 
ghiaronl, cari înoepură să facă adevă
rată scandată, strigândă și bătâudă din 
pioiore. La urmă însă propunerea a fostă 
primită și astfeliu, într’ună timpă plină 
de miserii, când poporațiuuea îughenun- 
ohe sub povara saroineloră de totă 
feliulă, cetățenii orașului Pojună tre
bue să numere 60,000 fi. pentru prea
mărirea mileniului unguresoă. N’ai ce-i 
face; asta e voiuța „patrioțiloră" și Ne
maghiarii trebue să plătescă.

*
In qfilele treoute partida dela 48 a lui 

Ugron, din Kecskemet, a oonohemată, 
pentru cfi’ia de 25 Iunie acolo o adu
nare generală a partidei ugroniste, ou 
scopă, oa să se discute desbinarea din par
tidă, „independenței" și—după intențiunea 
oonvooatoriloră — să se ia posițiune în 
defavorulă fracțiunei lui Ebtvbs. Partida 
dela 48 (Ugron) din Kecskemet a dată 
din inoidentulă aoesta o proclamațiune, 
din oare estragemă părțile mai marcante. 
In întroduoere se desorie eșirea din par
tidă a lui Eotvos și a partisaniloră săi. 
Acestă fraoțiune, se (fi00, voesoe să-și 
desfășure stindardulă. Vă avertisămă, să 
nu vă lăsațl a fi ademeniți de acești 
profeți noi, oarl nu suntă de ai noștri.

FOILETONULU „GAZ TRANS."

Din audiențele Bus tosi^u II.
Scene dintr’ună romană istorică*)  de

L. Muhlbach.

După ce se închise ușa după Horia'**')  
’șl îndreptă Iosifă privirile la aceia, cari 
îlă împresurau. Elă îșl întinse mâna aș- 
teptândă să i mai dea oineva vr’o jalbă 
scrisă, nu mai avea însă uime scrisori. 
Trecândă acum pe dinaintea șireloră de 
rugători, postați pe amândouă laturile 
coridorului, se au(fia ici și colo șoptindă : 
Mă rogă, domnule împărată, de o au
diență. Mi-așI spune cu gura durerea.

Și împăratulă făcu semnă din capă, 
că le permite audiența cerută. Apoi ’i 
salută pe toți și se întdree în oabinetulă 
său, lăsândă ușa deschisă.

La ună semnă ală servitorului de 
cameră, Gunther, s’au postată acum toți 

aceia, cărora li-s’a conoesă audiență, 
lângă ușa cabinetului, în vreme ce sceia, 
cari ’șl dăduseră rugările în scrisă, s’au 
depărtată.

Urmă o mică pausă, căci împăratulă 
era ocupată ou sșecjarea rugăriloră în- 
tr’o cutiă, ca să nu le pârdă. Apoi ârășl 
se apropia de ușă și întorcendu-șl 
ochii amioabilî oătră o ddmnă, care era 
lângă ușă, cfise °u o închinare preveni- 
tore: Bioevoesce a întră. Ddmna întră 
în oabinetulă împăratului, oare închise 
ușa cu mâna sa propria.

— Acuma spune-mi, ddmnă, der te 
rogă să-mi spuul dară, precisă și scurtă, 
oe doreso', căol precum veefi mai așteptă 
nouă inși să fiă ascultați. Deoă dau flă
căruia cinci minute ’ml trebuesoe mai 
o oră, oa se mă potă apuca de alte lu
cruri. Te rogă deci să vorbesol sourtă 
și precisă. Mai ’nainte de tote te rogă 
să-mi spui numele.

— Sire, eu sunt văduva presiden- 
tului de Kahlbaum.

— Ah, elă era ună bună servitoră 
ală statului. Ai d-ta fii?

— Da, Maiestate, răspunse ddmna. 
Am două domnișdre și ună domni- 
șoră.

— Așa? D-ta ai două domnișore ? 
întrebă împăratulă. Și io aveam o fe
tiță; durere, a murită. Și ou ce’țl potă 
servi D-tale, domnișoreloră d-tale și dom
nului fiu?

— O, Sire, ordinațiunea nemilosă, 
oare sisteză pensiunile estraordinare în
cuviințate de fie ertata împărătesă, m’a 
atinsă și pe mine ca ună fulgeră, ca pe 
multe alte mii. Te rogă, Maiestate, să-mi 
lași, grațiosă, pensiunea estraordinară, 
ce am avut’o pănă aouma din visteria 
statului.

— D-ta nu soii, că pensiunile es
traordinare 3*au  sistată? întreba împă
ratulă striotă.

— Soiu, Sire, der sciu și aceea, oă 
Maiestatea vbstră veți face grațiă, unde 
e ou putință și vi-țl faoe milă și de 
mine și ’ml veți acorda pensia de o miiă 
de taleri, oe o-am avută pănă aouma. 
O, Sire, numai miia asta de taleri ’ml 

p6te faoe suportabilă încâtva perderea 
soțului meu. Și așa a trebuită să-mi 
vândă eohipagiulă, să-mi dimită servi
torii și trăescă retrasă, numai oa să nu 
ducă Jipsă. Der, deoă perdă aouma oei 
o miiă de taleri, nu-mi mai rămâne, de- 
câtă pensia de cinol sute florini. O, 
Sire, oum e ou putință să trăesoă ou 
oele două fiice din o așa mică pensiă ? 
Dreptatea Maiestății Vdstre ’ml va fi 
spre mângăere.

— Dreptatea ’mi-e unica oinosură a 
fapteloră mele și tocmai de aoeea nu vei 
primi cei 1000 de taleri.

— Sire, sunt nimioită, suspina soția 
fostului presidents, meritele bărbatului 
meu, posiția mea...

— Meritele bărbatului d-tale s’au 
premiată încă în vieță, o întrerupse îm
păratulă seriosă, și pentru aoele merite 
primescl pensia oe o ai. Ce se ține de po
siția d-tale, eu trebue să caută nu numai 
laoposițiă, oi la tote posițiile, oăcl eu nu 
suntă numai în Viena ca împărată și 
n’am supuși numai de posiția d-tale. Să 
pieră celă de josă de fome, oa celă de 


