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Lealitatea și frățietatea.
Brașovd, 30 Augusto v.

Pre când scriemG aceste ren- 
durT, încă nu avemu scire despre 
rSspunsulu, ce l’a dată Maiestatea 
Sa deputațiunilorfl clerului romând 
la primirea oficială, ce s’a făcutu în 
BoroșQ-SebișQ. Ne vomu mărgini 
der de astă-dată de-a înregistra numai 
două voci, una din tabăra guverna
mentală, cealaltă din tabăra oposi
țională maghiară, ce caracteriseză 
sentimentele, de cari suntu conduși 
contrarii noștri în fața presenții mo- 
narchului în mijloculu popdreloră 
sale.

„Pester Lloyd“, organulă gu
vernului, se folosesce de ocasiune 
spre a eBploata, cu cunoscuta lui 
vicleniă, sentimentele de lealitate și 
de fidelitate ale popdreloru acestei 
țări, și în deosebi ale Românilor^, în 
favorea politicei militante maghiare, 
înaintea monarchului, 4i°e numita 
făiă, vorQ dispăre tdte divergențele, 
ce despartă cele două elemente, pe 
celb românQ și pe celu maghiară, 
și toți voru apără înaintea părinte
lui popăreloru sale ca frați.

Etă mijloculă celu mai ușoră 
de a lega frățietate cu Ungurii! 
Decă n’ar fi prea tendențiăsă acesta 
esplicare a lealității cătră dinastiă, 
ar trebui să-o numimQ cea mai 
naivă. Der se lasămu să vorbescă 
însuși „Pester Lloyd": ț

„Ținta cea mai de aprăpe a că
lătoriei regelui — (Țce numita făiă 
— este comitatulu Aradului, acelfi 
ținutu, unde se sfîrșesce lanțulu Car- 
pațiloru ardeleni și unde stoculu po- 
porațiunei române a Ardealului, ur- 
mându cursulu Mureșului, ’șl trimite 
cei mai estremi precursori în mijlo
culu poporațiunei neoșe maghiare 
ale câmpiei unguresc!. Ținutulu, pe 
care voru manevra sub ochii Ma- 
jestății Săle contingente însemnate 

ale puterii năstre armate, este o 
bucată din acelu teritoriu, care ser- 
vesce ca câmpu de luptă certeloru 
de naționalitate. Aparițiunea regelui 
în ținutulu dela B.-Sebișu va dovedi 
ărăși odată, câtă de multă -se înșelă 
aceia, cari vădft în mișcarea națio- 
nalitățiloră o scisiune periculăsă în 
organismulă poporațiunei năstre, unu 
conflicts a unoru divergențe neîm
păcate. Români și Unguri, în comi
tatulu Aradului, nu voru cunăsce 
în ărele cele mai de aprăpe, decâtu 
numai o singură emulațiune: rivali
tatea în manifestarea entusiasmată 
a fidelității loru și a alipirei loru 
nestrămutate cătră rege și casa dom- 
nitore. Unite în aceste sentimente 
leale, cele 2 elemente voru lăsa la 
o parte totă ce le desparte spre a se 
înfățișa înaintea părintelui popăreloru 
sale ca frați. Sentimentulu dinastică, 
acesta este marginea tuturoru împă- 
recheriloru politice și naționale în țera 
nostră.... Potu se esiste neînțelegeri 
politice și naționale între diferitele 
elemente ale poporațiunei năstre, 
potu să se ivescă divergențe fugi
tive... cari să le împartă temporală 
în diferite tabere, der chiar și apa
rența desbiuărei face locu unirei cu 
bucuriă simțite și cu bucuriă mani
festate, îndată ce e vorba de a aduce 
omagii regelui, care personifică pa
tria, ce ne este tuturoru scumpă, 
statulu ungară, care pe toți ne îm- 
brățișeză cu egală iubire...“

In fața apucăturei fariseescî a 
celoră dela „P. Lloyd" de a esploata 
lealitatea și patriotismulă poporului 
nostru, pe cari, mirare, nu le con
testă de astădată Româniloră, este 
multă mai sinceră chipulu, în care 
se esprimă organulă oposițională 
apponyistu „Budap. Tagblatt", di- 
cendu între altele:

„Precum se spune, mâne voru 
fi primite mai multe deputațiunl, între 
cari și una a confesiunei gr. or. și 

așteptămă cu încordare enunciațiu- 
nile Maiestății Sale cu acestă oca
siune... In comitatulă Aradului, cu 
tăte însușirile escelente, ce le po
sede poporulă țărână română, este 
totuși representată și acelu elements 
ală agitației române, care în timpulă 
din urmă a dată prilegiu la neliniș
tiri atâtă de seriose. Regele, care 
pune fidelitatea cătră stată peste 
tăte, și care prin neprimirea cunos
cutului memoranda română a ară
tată în modă atâtă de eclatantă, 
cum cugetă asupra unoră astfelu de 
veleități, va stigmatisa, cum se asi
gură din parte guvernamentală, 
acele insuințe și le va caracterisa 
după adevărata loră valăre. Aceste 
nisuințe țintescă numai de a duce 
în rătăcire acea parte a poporului 
română, care este pre de totă acce
sibilă șopteloră agitatoriloră... cari 
voră se turbure pacea cetățeniloră 
și se amenințe interesulă publică... 
Presența regelui va ave fără în- 
doielă efectulă binefăcătoră, de a 
pune stavilă unoră anumite curente, 
oe s’au simțită încă prea tare în 
timpulă din urmă; ea va contribui 
a restabili erăși concordia turburată 
între locuitorii acestei părți a țării, 
abstrăgendă dela marele spectacolă 
militară, care va demonstra puter
nică și față cu țările răsăritului, că 
paza la CarpațI se ține într’ună 
modă, care e aptă a susține intacte 
și de cătră partea acesta granițele 
ca și ondrea monarchies.

Acestă limbagiu este destulă 
de clară, decâtu ca să mai aibă lipsă 
de esplicare, elă ne dovedesce ade
văratele sentimente, de cari suntă 
conduși acjl cei dela putere față cu 
Românii. Nu ne-amă îndoită nici
odată despre aceste sentimente și 
de aceea credemu, că ministrulă-pre- 
ședinte Wekerle va fi redigeată re- 
spunsurile Monarchului cătră depu- 
tațiunile bisericeloră nostre în ade- 

vără în sensulă indicată de fdia 
oposițională.

In orî ce casă însă rămâne faptă 
nenegabilă, că lealitatea poporului 
română față cu Monarchulă său și 
cu dinastia nu păte fi interpretată 
în defavorulă, ci numai și numai în 
favor ulă drepteloră sale postulate 
naționale și că prin urmare nimeni 
pe lume nu p<5te pretinde dela Ro
mâni, er cu atâtă mai puțină Ma- 
jestatea Sa ca părinte alu popăre- 
loră sale, ca de dragulă „concor
diei41 ce-o voiescă cei dela putere, 
aceștia se renunțe la limba și la na
ționalitatea loru!

CRONICA POLITICA.
— 80 Augustfi.

piaruld „Kolozsvâr" se ooupă într’ună 
articula de fonda ou cestiunea română. 
„Tăte esperiențele de 26 dp ani — tjioe 
numita fdiă — dovedesott, oă acesta ele
mente desfrînată, pe oare agitațiunea ultra- 
românâsoă ’lă oonduce și ’iu nutresoe, nu 
se p6te împăoa ou idea de stata maghiara, 
ou organismulă de stata ala Ungariei isto- 
rioe, ohiar niol ou prețuia unora concesiuni 
punibile. Oăol dorințele lorO, nisuințele loră 
suntă nemărginite, oa și fantasmagoriile 
unui orna smintita. In locuia indulgenței 
(?!) de păuă aoum, trebue să fia severita
tea, în looulă capaoitării pedâpsa" (De ce nu 
furoile? R.) După aoeea oodița guvernamen
tală din Clușiu, efice oă „agitatorii" ’șl justi
fică acestă politică smintită ou massele po
porului dela spatele loră ; pe acești submi- 
nâtorl ar trebui să-i separeze, ca pe nisce 
bolnavi infeotațl. „Decă mijldoele ordinare 
de putere nu ajungă, nu trebue să ne te- 
memă niol de mijlooele estra-ordinare. As- 
tătjl este o problemă de stata de rangulă 
înteiu, oa să oprima mișoarea naționalită- 
țilora din părțile ardelene, de a se întinde 
mai departe, er actuala stare bolnavă să o 
saDămO. In urma aoesta urletula și scrâș- 
nirea dințiloră agitatoriloră va fi și m< ve
hementă, — deol înainte cu operațiunea

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.“

Epistole cătră unu amâcu.
IIT.

Dela Pesta — catră Clușiu.

Iubite Amioe ! — De pe insula Mar
gareta m’am întorsă în orașO numai spre 
sără. ’Ml era greu aerulO, mă nădușiamO, 
der trebuia să mai stau aici o nopte. Ce 
să facO, ca să-mi trecă urîtulă ? De-odatft 
audă musică. Intr’o cafenea cântau lăutari 
țigani. Cela mai potrivita mijlocă, oa să mă 
distragfi nițelă.

Lăutarii cântau toomai o melodiă ro- 
mânâscă, când intrasem, erau variaținnile 
doinei ciobanului. Cine nu ounoscq aoestă 
doină? întrebai pe primașa: „Cum se 
ohiamă piesa aoesta?" — ^Repulj Fecslcemlu 
de Remenyi—fu răspunsulă. Așadâră una 
lucru vechiu: marfă românesoă sub firmă 
maghiară. Nu se întâmplă pentru întâia 
dată. Gyarmathy Zsigânâ face propa
gandă până pe la Parisă pentru țăsăturile 
românesol, oărora li-a data numele de 
„kalotaszegi varrottas", âr’ Remenyi pune 
doina ciobanului româna pe note și o bo
teză pe ungureece....

Am locuita în Hotelă, câtă am stata 
în Pesta și m’am convinsa, că nu de geba 
mă aflu în capitala țării paprioașului. — 
Câud am părăsită hotelula am dusa cu 
mine o socotelă atâtă de pipărată în câtă 
și acuma mă ustură, oând mi-o revooă în 
memoriă.

Despre diferitele moduri de a stârce 
bani dela pasageri, am cetită în unele su- 
venirl de călătoria, der modula cela mai 
„genială" a trebuită să-la esperieză eu per
sonală. Acesta este: de a cjIce ° „bună di- 
mineța" și a aștepta ou-o față lingușitdre— 
după bacșisă. La fie-oare ooiță, în fie-care 
etagio stetea câte unO astfelă de cavalerO 
de „pungășia", care te molesta ou binețele 
sale și aștepta bacșisă cu tote oă niol nu-lă 
văcjusei pănă atunol. Eram p’aci să le dau 
o înjurătură, când ’ml veni în minte, oa- 
racterisarea, ce a făcut’o Rosegger despre 
personalvlă de prin oteluri. Aceștia — 4’ce 
Rosegger — nu mai suntă dmenl, oi ma- 
șine. Și apei mașiuele — trebue unse.

A doua <ji dimineța am plecată mai 
departe.

Călătoriile se începă totă-dăuna mo
notona. Pasagerii se oufundă într’ună 
felă de indiferentismă. Nici unulă nu vre 
Bă soie de celă-l’aitO. Fie-care vră să facă 

impresia unei persdne intangibile, vră să 
impună. Cei mai mulțl se îndeletnicescO 
ou oetirea de efiare, cumpărate soumpă, la 
gară. Eu conversam cu mine însu-ml, ună 
noiană de suveniri mă copleșiră, niol nu au- 
cjiam nici nu vedeam ce se întâmplă în ju- 
rulă meu.

Deodată audă afară pe peronulă tu
peului conversândO viu. Erau doi Ovrei, 
oarl vorbiau nemțesoe. Vorbiau despre Ro
mâni. Luoru oe mă interesa. Nu soia ni
meni de oare națiă mă ținO și mă buouramă, 
că așa incognito amă să aflu oe stră
inii despre RomâDl. Etă ce am aflata :

Cei doi Evrei erau: unulă din Ro
mânia, oelalaltă din Pesta amândoi, se’nțe- 
lege dmenii „gheșeftului".

Cela din România venea dela Viena, 
unde cumpărase piei. Când începui ale pe
trece ou atențiune oonvorbirea lord, Ovreula 
din România, pe care-lă vomă numi d-lă 
Hofmann, se plângea toomai „conaționa
lului" său, că ei în România nn au drep
turi. Causa acestei ilegalități, — după d lă 
Hofmann — este, că Evreii suntă ele- 
mentulu civilisatoru, âr Românii nu voră oi- 
vilisațiunea, etă de ce Românii nu împăr- 
tășescă pe Evrei în drepturi egale. La 

congresulO din Berlină — oontinuă d-lă 
Hofmann — ar fi fostă nșora a esopera 
ceva, căci ună ministru Română ar fi pro
misa (!) drepturi egale EvreilorO, a cerută 
însă în schimbă 2 milione de franci dela 
ună banchieră jidova din Iași. Banohierulă 
deși forte bogate, n’a voita să dea suma 
aoâsta, etă pentru oe trebue să sufere și 
aouma elementulă civilisatoră. Nu m’am 
putută răbda să nu întrebă, cine a fostă 
aoelă ministru româna. D-lă Hofmann mi-a 
răspunsa, că n’a fostă română de nasoere, 
oi bulgară și l’au chemată Kogalnioeanu....

Imbogățindu-ml astfelă strașnică ou- 
nosoințele din „istoria" modernă, amă |as- 
oultată cu multă interesă la oelelalte min- 
oiunl oe le înșira d-la Hofmann despre 
România.

La noi — 4i°e elă — este mare oo- 
rupțiă. De pildă pe mine mă costă poliția la 
ană vr’o 8— 900 de franol.

Cum așa?
Apoi trebue să-c oorupă, căci altfelă 

’ml rupe gâtulă.
Cum se pdte așa ceva?
Etă oum. ’Ml dioteză amende pentru 

ori oe nimica. De pildă decă ’ml află gu- 
noiu înaintea casei eto. mă pedepsesoe de


