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Acțiunea guvernului Taaffe.
BrașOViî, 7 Octomvre v.

Niciodată, de când s’a îutrodusu 
dualismulu, nu s’a dată pe tată ne
mulțumirea popdreloru din întrega 
monarchiă în așa mare măsură, nici
odată grava cestiune a naționalită- 
țilorâ nu a bătutu cu atâta vigbre 
la porțile parlamentelor^ din Pesta 
și din Viena, ca acuma.

In dieta ungurescă s’a vorbită, 
precum scimb, multă despre necesi
tatea de a combate „agitațiunile'1 în 
sînulu naționalitățiloru cu mai mare 
efectă ca pănă acuma și despre mij- 
ldcele, ce voiesce se le întrebuințeze 
guvernulu în scopulu acesta. S’a 

disu, că massele popbrelorO nema
ghiare suntu pacînice și că va suc
cede ușoru celorfi dela putere de a 
le câștiga, decă se voru îngriji mai 
multă de interesele loru materiale. 
Der despre drepturile acestoru po- 
pbre n’a fostu vorba de loch, pen-, 
tiu că în dietă nu se află nimeni, 
care se fiă aplecată a intra măcaru 
în discusiune seribsă asupra acestei 
teme, urgisită din partea tuturoru 
partideloru maghiare.

Decă s’ar fi avutu în vedere, că 
cestiunea naționalităților^ este îna
inte de tbte o cestiune de drepturi, 
eră nu o cestiune de pâne, ori de 
administrațiă, celu dintâiu lucru, ce 
ar fi trebuită se-lă facă ministrulă 
de interne Hieronymi, ar fi fostă se 
ceră reforma legii electorale escep- 
ționale, ce esistă pentru Transilva
nia și care este atâtă de asupritbre 
pentru Români. Guvernulu ungu
rescă înse vrendă se suprime ori ce 
mișcare națională în sînulă popăre- 
loră nemaghiare, firesce că nu se 
pdte gândi a lărgi dreptulu loră 
electorală, dându-le astfelă putința 
de a lupta mai cu efectu pentru 
realisarea ^postulatelor^ loră națio
nale.

Ceea ce nu face înse guvernulă 
ungurescă pentru Ungaria și Tran
silvania, face ministeriulă Taaffe 
pentru țerile și poporele din Austria. 
Legea electorală, ce este în vigbre 
în partea de dincolo a monarchiei, 
nedreptățesce în multe privințe po
porele slave din Austria, pe când 
elementulă germană îlă favoriseză 
în modă însemnată. Acesta lege au 
făcut’o Germanii, când erau la pu
tere, de unde se esplică de ce le 
este tocmai loră mai favorabilă.

Contele Taaffe vrea acuma se 
îndrepteze măcară în parte acestă 
reu prin reforma electorală, ce o 
proiecteză și care lărgesce dreptulă 
electorală ală cetățeniloră în mesură 
destulă de mare. P6te că Taaffe 

speră, că pe calea acesta guvernulu 
îșl va pute câștiga mai ușoră o ma
iori tate durabilă în parlamentă, pbte 
că prin lărgirea dreptului electorală 
sperâză a asigura întru câtva mai 
cu succesă interesele puterii cen
trale, destulă că pasulu decisivă l’a 
făcută și a începută de acolo de 
unde trebue.

Cea mai bună dovadă, că pro- 
iectulu de reformă electorală ală 
contelui Taaffe are în vedere intere
sele totalității și nu interesele spe
ciale ale unui singură elementă, este, 
că tocmai partida germană liberală, 
a căreia interese suntă cu deosebire 
scutite prin legea electorală esistentă, 
se opune mai multă acelui proiectă.

Germanii din stânga liberală ve- 
4endu-se așa de multă amenințați 
în nisuințele loră de supremațiă, a- 
firmă susă și tare, că scopulă prin
cipală ală reformei electorale ar fi 
îndreptată chiar în contra esistenței 
partidei loră și ar servi națiuniloră 
slave numai spre întărire.

In strîmtârea loră Germanii li
berali îșl îndreptă privirile asupra 
Poloniloră. Ce voru face Polonii? 
Sprijini-voru ei proiectele guvernului 
ori nu? Aceste suntă întrebările, ce 
se ventileză în cparele liberale ger
mane, a căroră speranță este acji, 
că Polonii le voră veni Germaniloră 
întru ajutoră.

„Cestiunea", cjice „N. ir. Presse", 
„stă așa: Voiescă Polonii se remână 
spectatori indiferenți, când în Aus
tria se restornă posițiunea Germa
niloră, când deputății germani voră 
fi decimați și parlamentulă se va 
schimba într’o adunare a partideloră 
celoră mai estreme? Niciodată Ger
manii nu ară uita, decă Polonii ară 
respinge acestu atacă."

Polonii deocamdată păru a nu 
se grăbi cu hotărîrea loră, ei țină 
mereu conferențe și nu se scie încă 
care va fi resultatulă loră. Mâne se 
va face prima cetire a proiectului de 

lege privitoru la reforma electorală 
în cameră și cu ocasiunea acesta, se 
4ice, voră face tbte partidele decla- 
rațiunl, din cari se va vede ce ati
tudine iau.

Decă înse guvernulu, fiă în des- 
baterea asupra disposițiuniloră de 
stare escepțională în Boemia, fiă cu 
ocasiunea desbaterei reformei elec
torale seu a budgetului, ar remânb 
în minoritate, s’asigură, că este de
cisă a disolva camera.

Punctulă de greutate ală situa- 
țiunei s’a strămutată der acuma în 
Austria și este învederată, că ceea 
ce se va petrece aici va fi multă 
deci4etoră și pentru resolvarea ces- 
tiunei naționalitățiloră în monarchiă.

CRONICA POLITICA.
— (7) 19 Octomvre.

Vorbindă despre festivitățile dela 
Tonlon, fâia rusăscă „Moscovslcija Viedo- 
mosti-1 serie următorele: „Festivitățile dela 
Toulon au întru atâta o însemnătate poli
tică de frunte, încâtă formeză sancțiunea 
apropiărei a două puteri, cari prin simpatii 
reciproce nenegabile și prin interese co
mune suntă strînsă legale între olaltă. Co
munitatea de interese a ambeloră state se 
întemeiază pe nisuința comună, de-a con- 
8trînge la neactivitate ooalițiunea „Grer- 
mania-Austria-Italia,“ oare esistă în centrulă 
Europei și este îndreptată în oontra Ru
siei și a Franoiei. Acestă coalițiune aș
teptă cu nerăbdare isbucnirea unui răsboiu, 
pentru-oă răsboiulă este singura scăpare 
din situațiunea nesuferită, oe s’a creată 
de cătră militarismă, Precândă puterile 
ooalițiunei se apropiă totă mai multă de 
bancruta financiară și socială, Rusia și Fran- 
cia privesoă liniștită și fără de griji în vi- 
itoră. Acum coalițiunea din centrulo Euro
pei e condamnată la neactivitate. Primula 
ouventă ală aoestei sentințe s’a audită în 
Kronstadt, oelă din urmă s’a aurita în 
Toulon. Acestă sentință este definitivă și 
nerevooabilă. Liga de pace nu se mei pâte 
mișca, ea trebue să respeoteze pacea. Fran-

FOILETONULft „GAZ. TRAN8.“

Centenarului morții Reginei 
Marie Antoinette.

In 16 Octomvre a. c. s’au împlinită 
o sută de ani dela mârtea nenorocitei re
gine a Franoiei Marie Antoinette, fiicei 
celei mai tinere a gloribsei împărătesc 
Maria Teresia...

In Ianuarie a. o. când amăsorisă des
pre «filele ultime ale lui Ludovioă XVI, 
amă părăsită familia regală tocmai în aoelă 
momenti), când Regele și-a luată ultimulă 
adio dela ea, spre a merge pe eșafodă. 
Regina s’a fostă aruncată îmbrăcată pe pa- 
tulă ei și în plânsete și în rugăciuni a pe
trecută ârele lungi pănă ce a durată lupta 
soțului ei ou mortea,_în 21 Ianuarie, leși- 
nândă mereu. Strigăte: trăiască republioa, 
bubuitulă tunuriloră i au anunțată Reginei 
momentulă, când săourea gâdelui a despi- 
oată capulă Regelui de oorpă. Ea dorea 
fierbinte de a primi soiri e»aote asupra ul- 
timeloră cugetări și a ultimeloră ouvinte 
ale soțului e’. Ea soiea, oă elă va muri ca 
uuh bărbată și înțeleptă, voia însă să afle, 
deoă a murită ca ună Rege. Vr’o slăbi- 

oiune față ou poporulă și ou posteritatea 
ar fi umilit’o mai multă, deoâtă eșafo- 
dulă.

Consiliulă comunală a refusath Regi
nei acostă mângâiere. Regina a oerută dela 
temnițerii săi voia, de a aduce memoriei 
soțului ei ultimulă tribută de stimă și de 
a-lă pute jăli. Acăsta i s’a încuviințată, dâr 
în nisoe oondițiuul de ecoDomiă vătămă- 
târe. După o sfătuire deosebită, oonsiliulă 
oomunală a înouviințată și fiiului Regelui 
16 oămășl. Dună mârtea Regelui, înohisâ- 
rea oea rigorâsă a principeseloră a mai 
fostă puțină ușurată. In săptămânile d’în- 
tâiu oredeau ohiar oomisarii dela Temple, 
că republioa. aoum satisfăcută, va pune în 
ourendă în libertate pe femei și pe copii. 
Der Regina nu oredea, că în ei se voră 
redeștepta sentimentele umane. Inohisorea 
ei deveni ărășl mai rigurdsă. Der unii func
ționari municipali urziră ună oomplotă, 
6pre a mai ușura închisârea prinoipeseloră 
și spre a le pune în comunicațiune ou lu
mea d'n afară. 0 sobă, oare avea deschi
zături, pe unde se conducea [oăldura, era 
destinată pentru a înoălcji o sală în oatulă 
ală treilea, care servea Reginei și prinoese- 
loră oa anticameră comună ; în țeva aoes

tei sobe punea ună omă devotată reginei 
soirile său bucățile tăiate din cjiare, din cari 
voia să oomunioe prinoeseloră anumite lu- 
orurl oe se petreoeau. Din parte-ie prin- 
oesele asoundeau tetă aici biletele, oe erau 
sorise cu cernelă simpatetică, a cărei oo- 
ldre se ivea numai ținendă hârtia lângă 
fooă. Der situațiunea Măriei Antoinette era 
de aceea așa de grozavă, pentru oă ea nu 
se mai temea de nimioă și numai spera ni- 
mioă. Ea avea paoea desperării. Funcțio
narii primăriei Toulon, Lepitre și oomplicii 
loră au fostă denunțați din partea soției 
păzitorului de temniță Lison, oare servea pe 
Regină. Ei au fostă toți condamnați la morte 
și eseoutațl. Femeia Lison însă avu așa de 
mari remușoărl, înoată a nebunită.

Ce a trebuită să sufere sufletesce Ma- 
ria Antoinette înainte de a se uroa la 16 
Octomvre pe eșafodă, se put ea asămăna ou 
o răstignire, pe lâDgă care mârtea apărea 
ca și o mântuire. La 3 Iulie, la poruuoa 
oonventului, i s’a răpită fiiulă, și fiica ei 
ne desorie în modă adânoă mișoătoră, cum 
bietulă băiată striga și se acăța de mamă- 
sa, pe oare trebuia s’o părăsesoă; oum mama 
ilă aooperea cu trupulă ei în oontra trimi- 
șiloră oonsiliului orășenesoă, oarl o oră în- 

tregă au fustă siliți să se lupte ou densa. 
„In fine ei au amenințată atâtă de hotă- 
rîtă ou aoeea, oă mă voră omorî pe mine 
și pe elă, înoâtă din iubire față de noi a 
oedată. Eu și mătușa mea l’amă ridicată, 
oăol mama nu mai avea nici o putere, și 
îmbrăcându-lă l’amă predată munioipaliloră, 
mătușei i curgeau laorămile șirâie, simțea 
ea sărmana, că nu-lă va mai vede. Bietulă 
micuță ne a îmbrățișată pe tâte, și plân- 
gendă s’a îndepărtată cu munioipalii“. (Me- 
moire8 sur le temple). La 2 Augustă, Ma
ria Antoinette lu despărțită și de fiica sa, 
preoum și de cumnata, prinoesa Elisabeta, 
sora lui Ludovioă XVI, cu soopă, oa să 
fiă oondusă în oonoiergeriă. In mânia urei 
celei mari însă, cu oare o urmăria popo- 
rulă de mai mulțl ani, aousatorii ei numai 
cu mare greutate au putută produce oeva 
oontra ei, ce s’ar fi putută numi o scrisore 
de aousațiune.

Mijlooele oele mai tioălâse s’au între
buințată, ca să suplinâsoă lipsa de fapte, 
pe basa cărora s’o fi putută acusa. La 8 
Octomvre au venită în temple căpeteniile 
oonsiliului comunală, Pache, Ohaumette și 
Hebert, cu soopă să stâroâ dela princesa de 
15 ani, Maria Theresia Oharlotta, mărturi-


