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Răspunsurile monarchului 
și guvernului.

Brașovu, 31 Augusta v.
Judecându după direcțiunea și 

spiritulu, ce se cuprinde în răspun
surile date în Boroș-Șebișă de Ma
iestatea Sa la bineventarea cle
rului românu de amândouă 'confe
siunile, trebue se mărturisimă, că 
ministrulu-președinte Wekerle nu s’a 
distinsă nicidecum prin redactarea 
acestorG răspunsuri", nici ca sfătui
torii ală Cortinei, nici ca ministru 
responsabilă și mai puțină încă ca 
bărbații de stată.

Decă după atâta amarii de timpii, 
în care regimulă ungurescă a tre
buită se facă trista esperiență, că 
n’a fostu în stare se câștige simpa
tiile națiuniloru nemaghiare pentru 
noua formațiune a raporturiloru po
litice din acestă statu, decă, 4icemă, 
după atâta timpii nu scie se stea 
înainte decâtu erăși cu vechiulu cân- 
tecu despre necesitatea celei mai 
perfecte concordii dintre naționali
tăți și despre datoria lorii de-a res
pecta legile și Constituția — atunci, 
4eu, nu ne ptite nicidecum impune 
înțelepciunea de stătu ungurâscă 
și încă și mai puținu ne ptite însu
fleți tactica politică, cu care guver
nulă îșl dă aerulu de-a trece cu ușu
rință peste soluțiunea unei cestiuni 
din cele mai grave câte s’au ivită 
de-o miiă de am în vieța țăriloră 
Cortinei S-lui Ștefană.

Despre bunele intențium ale mo
narchului pentru binele și prospe- 
rarea supușiloru săi, fără deosebire 
de religiă și naționalitate, n’amă statu 
niciodată la îndoială. Decă însă în- 
tr’unu momenta solemnă, când se 
tracteză de-a potoli adânca nemul
țumire, ce domnesce între poporele 
acestui stată față cu regimulă Ma
iestății Sale, ministrulu președinte 
Wekerle vine, și după obiceiulu seu, 
s’ascunde la spatele monarchului, 
vrândă s’acopere cu iubirea lui de 
poptire și cu lealitatea și alipirea

acestora cătră suverană și dinastiă, 
pecatele unei stăpâniri destrăbălate, 
care singură portă vina, că națiunile 
acestui statu suntu astă4î așa de 
departe încă de acea frățâscă ar- 
moniă și bună înțelegere, ce o do- 
resce Maiestatea Sa, trebue se re- 
gretămu adâncă totala lipsă de sin
ceritate, de seriositate și de respectă 
față cu marea și sfânta problemă a 
capului statului, ce o manifestă pri- 
mulă seu consiliară printr'o astfelă 
de apucătură, care numai genială nu 
ptite fi.

In amintitele răspunsuri majes- 
tatice guvernulă apeleză la legi și 
la Constituțiă. Apoi de ce se trac
teză ac|î în procesulă dintre regi- 
mulă ungurescă și naționalități, care 
în timpulă din urmă a produsă atâta 
neliniște în țâră, decă nu și de aceea, 
că în raporturile cu națiunile nema
ghiare, tocmai stăpânirea ungurescă 
este, care calcă legile și constituția 
și tolerâză să fiă călcate cțilnică, sub 
devisa intereseloră mai înalte ale 
elementului domnitoră, cele mai 
sacre principii de dreptate și de echi
tate ?!

„Șovinismulă esagerată și con
damnabilele demonstrațiuni de stra
dă", despre cari făcu amintire Mo- 
narchulu, în răspunsulă cătră Epis- 
copulă Pavelă, nu constitue tire cea 
mai viuă dovadă despre acea culpa
bilă tolerare a guvernului ungurescă 
și nu-șl dă acestă guvernă însuși o 
o palmă, când în legătură cu meri
tata condamnare, ce în casulă de față 
era neîncungiurabilă, se vede cons- 
trînsă a apela la „adevăratele inte
rese ale tuturoră cetățeniloră“?

Ei bine, unde înceteză interesulă 
de predomnire despotică a guvernului 
ungurescă și-a afiliațiloră săi și unde 
se începă adevăratele interese ale 
tuturoră cetățeniloră?

Despre acesta nu ni-se dă nici 
o deslușire! Și fiindcă vedemă ac- 
centuându-se totă numai necesitatea 
concordiei între naționalități și a 
respectării legiloră și constituției,

der nu vedemă nicăiri indicată mo
dulă : cum să se realiseze acestă 
concordiă și cum și pe ce cale să 
se dobendesca sprijinulă și conlu
crarea poptireloră pentru esecutarea 
legiloră și a constituției — trebue 
să credemă, că guvernulă Majestății 
Sale e hotărîtă a stărui și mai de
parte pe cărarea prăspăstitira, pe 
care a apucată în cestiunea națio- 
nalitățiloră; că nu se gândesce a 
face nimică pentru delăturarea rele- 
loră și a plângeriloră reale și legi
time ale majorității cetățeniloră sta
tului, ci crede că sistemulă arbitrară 
actuală ală falsului constituționalism 
ungurescă se va impune și mai de
parte prin forța împrejurăriloră și 
că va pute dăinui sub egida înaltei 
bunăvoințe pentru patriă și poptirele 
ei, de care este condusă monarchulă.

Se vede, că consiliarii Tronului 
se simtă astă4l, din nenorocire, de- 
gageațl de ori-ce responsabilitate față 
cu naționalitățile acestui stată, cari 
n’au nici locă, nici votă în sfatulă 
țării, și se credă a datori conside- 
rațiune și îngrijire numai acelora, 
din sînulă cărora au eșită.

E învederată, că numai acesta 
nu ptite fi calea adevărată, pe care 
să se potă asigura interesele de esis- 
tență ale statului, cimentându-se acea 
armoniă frățescă dintre poporele lui, 
care să-lă facă tare și neînvingibilă 
în vremuri de primejdiă.

A susține, că poptirele ar fi cele 
amăgite și seduse de cătră Dum- 
ne4eu mai scie ce felă de agitațiuni 
stricăciose, ptite fi ună espedientă 
ftirte comodă pentru guvernă de-a 
se subtrage responsabilității ce-i in
cumbă pentru adâncă neliniște și ne- 
mulțămire dintre poptire, der fap- 
tulă Însu-șî ală aceloră „agitațiuni" 
mărturisesce în contra politicei gu
vernului și dovedesce, că este de 
lipsă o radicală schimbare a ei, este 
cu atâtă mai de lipsă, cu câtă mai 
urgentă se semte necesitatea resta- 
bilirei păcei dintre poptire.

Guvernului ungurescă îi place 
se continue fatalulă rolă de acusa- 
toră și prigonitoră ală nisuințeloră 
de dreptate și libertate, ce se mani
festă în sînulă națiuniloră nema
ghiare. In același timpă elă înse 
uită cu totulă, că ptirtă numirea de 
guvernă responsabilă și, că decă 
mâne ttite națiunile acestui stată 
ar fi representate după drep - 
tate în parlamentă, ar pute-o păți 
multă mai rău decâtă ministerul ă 
serbescă Avakumoviol, trebuindă 
să-și dea semă pentru nesfîrșitele 
călcări de lege și constituțiă, de care 
s’a făcută și se face culpabilă față 
cu ele.

In locă de-a pune în gura Ma
iestății Sale imputări netemeinice de 
agitațiuni și amăgire a poporului, 
cum s’a tăcută în respunsulă prea 
înaltă cătră Episcopulă Mețianu, gu
vernulă, decă era pătrunsă de ade
vărata sa chiămare și de marea răs
pundere, ce-o are față cu Cortina și 
cu națiunile acestui stată, trebuia 
să dea pe față intențiunea de-a lucra 
pentru delăturarea releloră și abu- 
suriloră de putere, ce au produsă 
fierberea și neliniștea în țeră.

Faptulă însă, că guvernulă n’a 
manifestată acestă intențiune este 
celă mai întristătoră semnă ală tim
pului de față. Și mângăerea ce ni-o 
causeză repețita asigurare de grația 
nestrămutată și de scutulă bine- 
voitoră, cu care Monarchulă nostru 
e totdeuna gata a întâmpina pe toți 
supușii săi, rămâne astfelă isolată 
de faptele guvernului „constituțio
nală" ală Maiestății Sale, ce au dată 
și dau nascere nesfârșiteloră ntistre 
temeri și îngrijiri.

Procesulă pentru Memorandu. Ungu- 
riloră din Clușiu le oresoe apetitulG mân- 
oândO. SuntG numai câteva dile de când 
s’a pertraotatO proeesulG pentru. „Replică*; 
pe astăcji s’a fixate pertraotarea în proce- 
sulO de prescă alo „Tribunei* și deja în 
ajunulă acestui procesa „Kolozsvăr* rele- 
vează ou satisfacțiă, că în ourendG se va

FOILETONULtT „GAZ. TRANS.u pămentă. Fiă-oare îșl petreoe timpulă aoolo 
cu spionarea veoiniloră căi. In curendă furâ 
în clară, oum avea miculG locotentQ să-și 
întoomesoă vidta. Indigenii așteptau sosirea 
„ooootei parisieneu, despre oare se vorbeau 
atâtea lucruri frumdse, ou o nerăbdare fdrte 
mare. Vicontele n’avea nici o presimțire 
despre flecăriile din orașă, Ia cari dede elO 
însă, tocmai așa, ca cum n’ar fi presimțită, 
că abia călcase în orașG, și-și câștiga o 
inimică înfricoșată în acesta.

Frumdsa ddmnă de chambouy, soția 
oolonelului, oare era cunoscută în armată 
sub numele de Andalusiana, lăsa să ’i-se 
presenteze ohiar în cjiua inteiu noule ofi- 
oerG alG regimentului ei, după cum obiol- 
nuia ea să se esprime, și-lă afla întocmai 
după gustulă ei. In verstă de 24 ani, fru- 
mosO ca o cameliă trandafiriă și blondă ; 
miculă de Iabo avea totă ce-i trebuia 
pentru ca să ouceresoă o frumseță espertă, 
der care se aprindea lesne. Avea o înfă
țișare plăcută cu oobii săi scâuteiătorl și 
ou mustața, oe abia îi mijise. Cinci ori șese 
(file așteptă soția colonelului, sub arme, 
visita inferiorului ei, aflândG tot-deodată,
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că elă nu se prea grăbea a-șl împlini 
datoria.

Iu fine în cjiua a șeptea, ascunsă după 
o perdea, Î10 văcfii ea apăsândo nasturele 
soneriei dela porta de zăbrele; inima ei 
batea marșulă generala, ună obioeiu vechiu, 
de oare nu se putea desbăra, ori de câte- 
orl vedea câte-o uniformă, și pe când mi- 
culâ locotenenta străbăfea curtea, îmbră
cată oorectă cu dulmanulă său, îșl gândea 
ea, oă n’au trecuta opta cjile, de oâud este 
ela în Pont-f-ur-Sarthe, că elă așa-ddră a 
ținuta timpulă prescrisa pentru visite și că 
ea n’are motivă, de a se simți ofensată. 
LuândO o posițiune comodă, ddr îndrăsneță, 
pe fotelula cele lată, care era ou spatele 
spre lumină, aștepta să intre, voindă ca 
chiar dela începută să-i faoă impresiă. După 
oe ea aștepta cinci minute, suna. Ordonanța, 
care la porunca ei era rasa ou îngrijire și 
trebuia, ca dela 2 pănă la 8 dre să jdoe 
rolulă de cameriera, intra aduoendă pe o 
tavă carta de visită a vioontelui. Ddmna de 
Cambouy îlă ocări ou vehemență, oă nu 
l’a întrodush înlăuntru pe visitatoră; la 
aceste bietulO soldata răBpunse cu guraju-

mătate, că d-10 locotenente și-a presentată 
numai cartea de visită și oă imediată „a 
fugită".

Sosirea Blanoei de Chatou o sodse 
cu totulă din fire pe soția oolonelului. De- 
drece miculă vioonte nu ounosoea nici ună 
locă, nu se gena de locă. De dimineța pănă 
sera îlă vedeai ou Blanoa, pe josă, oălare, 
seu în trăsură și ddcă nu o vedeai, atunci, 
după oum (ficeau vecinii, ea oânta, rîdea și 
se amusa și tdte acestea ațîța mânia ddm- 
nei oomandante.

Dâr Blanca nu era din acele amante 
tăcute și sfiioiâse, oa oum suntă aoum. Ei 
îi plăoeau toaletele bătStore la ochi, rîsulă 
și vorbirea sgomotdsă din birturi.’ Blanca 
cu versta ei de 28 de ani era ună esem- 
plară rară ală șodlei dispărute. Era impo
sibilă Bă tăinuiesof absența ei. In teatru, 
oa și la musioa militară, pe stradă, în fine 
în tdte locurile unde se arăta în Pont-sur- 
Sarthe, atrăgea privirile asupra ei; pre- 
sența ei luora ca și o bombă. De repețite- 
orl ddmna de Cambouy vorbise ou colone- 
lulă despre „aoestă scandală“, și adeoă în 
modă atâtă de urgentă, înoâtu bietulă omă

Domna comandantă.
{Oistoriă dela o cursă, de cai)

1.

Când afla elă, că a fostă numită lo
cotenentă în regimentulă 50 de husari — 
oolonelulă Cambouy, garnisona Pont-sar- 
Sarthe — mioulă vioonte de Iabo, oădu 
într’o mare desperațiune. Mai bine ar fi. 
rămasă întrega sa vieți sub locotenentă în 
Versailles, în Saint-Germain, seu chiar în 
Chartres, decâtă să devină chiar generală 
în Pont - sur - Sarthe, de-drece acesta era 
nouă milurl departe de Parisă. Promisiunea, 
ce i o dase Blanca de Chatou, că după 
optă d'le să-lă urmeze, era pentru elă o 
mâDgăere neperfectă, și când ajunse elă la 
regimentă, era în disposițiunea unui dogă 
mârăitoră. Elă făcu visitele presorise și se 
ocupa, cum putu, cu arangiarea locuinței, 
oare era să fiă demnă pentru B!anoa.

Pont-sur-Sarthe, cu fote că avea 45,000 
locuitori, era celă mai mică orășelă de pe


