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Noulu ministeriat austriacâ.
Brașovfl, 2 Noemvre v.

Când amă vecjutG» că contele 
Taaffe a pusă în parlamentulu aus
triacă cestiunea reformei electorale, 
prin care voia se restdrne vechia 
lege electorală și să estindă drep
turile politice ale cetățeniioru și asu
pra claseloră fără de avere, punendă 
astfelu viața constituțională în Aus
tria pe o basă liberală, ne-amti c|i80> 
că o asemenea reformă va trebui se 
aibă cea mai salutară influință nu 
numai asupra desvoltării interibre a 
Austriei, ci a întregei monarchii.

Proiectulu de reformă ală con
telui Taaffe a întâmpinată înse opo- 
siția crâncenă a suprematiștiloră de 
totă soiulă. Scimă cu câtă vehe
mență l’au combătută fcile germane 
din Austria și cum le-au secundată și 
foile maghiare, căci se temeau cu 
dreptu cuvântă, că nimicu nu pbte 
sgudui mai multă interesele egemo- 
niei germano-maghiare ca lărgirea 
dreptului electorală, care odată rea- 
lisată în Austria nu se putea opri la 
rîulă Leita, ci ar fi trebuită se-și 
eserceze puternica sa influință și 
asupra Ungariei.

Centraliștii și suprematiștii stri
gau în gura mare la Viena ca și la 
Peșta, că dându-li-se naționalități
lor slave din Austria prin reforma 
electorală terenă mai largă pentru 
ași valora dorințele și postulatele în 
parlamentă, se amenință dualismulă, 
ba și tripla alianță și se înaugureză 
o eră federalistă.

La corulă centraliștiloru și su
prematiștiloră se alăturară și Polonii 
din Galiția, căci și aceștia vedeau 
amenințată egemonia loră asupra 
Ruteniloră prin lărgirea dreptului 
electorală.

Conservatorii și așa (ți?” auto- 
nomiștl din Austria îngrijațl, că 
printr’o astfelă de reformă s’ar pute 
sdruncina status quo și ar pute se se 
mărescă în măsură însemnată puterea 
elementeloră radicale naționalejjși so

cialiste, s’au opusă asemenea ener
gică reformei electorale proiectate, 
și sub conducerea contelui Hohen- 
wart cele trei partide mari ale par
lamentului austriacă, partida Ho- 
henwart, stânga germană și Polonii 
și-au dată mâna în contra contelui 
Taaffe.

Urmarea scimu care a fostă. 
Contele Taaffe a fostă silită a se 
retrage și a pășită pe arena politică 
prințulă Windișgrastz.

Noulă ministeriu Windișgreetz 
s’a ridicată așader prin coalițiunea 
vechiloră partide ale parlamentului 
cu scopă de-a împiedeca reforma 
electorală liberală a contelui Taaffe 
și a susține starea de lucruri actuală. 
Acesta coalițiune este condusă de 
idea ca fiă-care partidă se-și con
serve posițiunea și influință sa de 
pănă acuma, ea este o coalițiune 
încheiată în sensă conservativă.

Nculă guvernă conține și ele
mente liberale germane, cu tbte 
aceste nu se pâte numi liberală, ci 
este conservatoru. Ceea ce voiesce 
elă cu deosebire să conserve este 
posițiunea și influența partidei libe
rale germane. Să nu-șl perdă Ger
manii rolulă de părtidă susțiităre de 
stată, ce și-lu atribue alături cu par
tida conservativă și cu Polonii. Sub 
acestă condițiune au intrată d-nii 
Plener și Wurmbrand din partida 
germană în cabinetu.

împrejurarea acesta însă este de 
ajunsă spre a caracterisa noua si- 
tuațiune. Cabinetulă Windișgrătz nu 
însemnă ună progresă în vieța po
litică și națională din Austria, ci 
printrînsulă se introduce ună nou 
periodu de stagnațiune pe basa stă- 
riloră actuale.

Reforme nu putemu aștepta dela 
prințulă Windisgraetz nici pe tere- 
nulă dreptului publică, privitoră mai 
alesă la cestiunea boemă, nici pe 
terenulă autonomistă și națională, 
însuși faptulă, că Germanii centra- 
liști jăcă ună rolă atâtă de însem
nată în noulu cabinetă, eschide ori

ce speranță, că situațiunea națiuni- 
loră negermane, afară de Poloni, 
s’ar pute câtuși de puțină îndrepta 
sub ocârmuirea lui.

Luptele naționale în Austria 
voră ^deveni în asemeni împreju
rări totu mai înverșunate. Cehii de 
pe acuma se pregătescă a face nou
lui cabinetu o energică oposițiune. 
Și care va fi resultatulă ?

Coalisații voră conserva ce voră 
mai conserva și câtă timpă le va 
mai fi dată să conserve în interesulă 
partideloră loră, der în cele din urmă 
totu va trebui se învingă principiulă 
liberală ală lărgirei drepturiloră po
litice și alu egalei îndreptățiri na
ționale. Cabinetulă Windișgrătz ori 
câtă silință îșl va da, nu va fi în 
stare a pune stavilă mersului des
voltării firesc! interiăre a monarchiei 
poliglote.

CRONICA POLITICA
— 2 (14) Noemvre.

Foile unguresol ne surprindă o’o soire 
fârte earaoteristică. In ședința dela 11 No
emvre a clubului kossuthiștiloră, partida a 
însăroinată pe deputatulă Hollâ Lajos, oa 
în numele ei se redacteze ună proieotă de 
resoluțiune privitoră la reforma electorală 
în Ungaria. In acestă proiectă guvernulă 
să fiă somată a veni înaintea dietei ou 
proiecte de legi despre: revisuirea legii 
eleotorale, despre o împărțire mai echita
bilă și mai corectă a cerouriloră eleotorale, 
precum și despre reformarea casei magna
ți loră. *

In cerourile parlamentere din Buda
pesta a provocată sensațiă ună pasagiu din 
vorbirea de Sâmbătă a ministrului-preșe- 
dinte Wekerle, în care a <418 0, oă în urma lu- 
crăriloră încordate, unulă seu altulă dintre 
miniștri va fi silită „a-șl întrerupe activi
tatea" — der nu din cause politice. Cuvin
tele acestea ale primă-ministrului ungurescă 
suntă comentate în diferite chipuri. In ge
nerală se crede, că ministrulil Csaky se va 
retrage și va fi numită președinte ală ca
merei magnațiloră. Se ține dreptă faptă 
împlinită, că contele Csaky va părăsi foto

liulă ministerială, îndată ce sârtea proiec
tului despre căsătoria civilă va fi asigurată, 
și în sohimbă va ooupa soaunulă preziden
țială amintită. E posibilă, foile opo-
siționale unguresol, că deolarația de mai 
susă a ministrului Wekerle, se referesoe și 
la alțl membrii din cabinetă.

*
Soimă, că Majestatea sa monarohulă 

a primită lista noului cabinetu austriacă, 
sub președinția prințului Windischgrătz. 
Crisa din Austria s’a sfirșită așaderă și lu
crurile îșl voră lua oursulă normală. Ofi- 
cidsa „ Wiener Zeitung* publioă numirea 
noului guvernă. In 11 Novembre n. Ma
jestatea Sa a primită în audiență pe mem
brii noului ministeriu, după care aoeștia 
îndată au ținută ună consiliu, pentru a 
stabili <jiua redeschiderei parlamentului. Dr. 
Plener a primită o mulțime de telegrame, 
cele mai multe din Ungaria; printre oei 
dintâiu i-a gratulată guveruulă din Buda
pesta în frunte ou ministrulă președinte 
Wekerle. „ Conservative Correspondent11, care 
representă o parte a deputațiJcră conser
vatori, declară, oă partida oouservatăre îșl 
va determina numai din oasă în oasă ati
tudinea sa față ou maioritatea coaliționistă. 
Deolarația aoesta face impresia, că o parte 
a conservatorilor, se pdrta ou gândulă de-a 
eși din olubulă Hohenwart. Desohiderea 
parlamentului centrală se așteptă pe cailele de 
20—23 Nomevrie. Noulă guvernă îșl va 
oeti programulă deja în prima ședință. In- 
tre agendele camerei, se va pune pe ta
petă mai întâia continuarea desbaterei pre- 
ieotului privitoră la reforma electorală a 
lui Taaffe, ou scopă, oa guvernulă să aibă 
ooasiă de-a pipăi pulBulă camerei față cu 
aoăstă reformă. Se vorbesoe, oă guvernulă 
Wmdisohgrătz va veni înaintea parlamen
tului o’o nouă reformă electorală. Gu- 
vernulă intenționeză a introduce acăstă 
reformă prin aoeea, oă va orea 5 oorpo- 
raviunl nouă eleotorale, în cari se voră sus- 
oepe toți aoei alegători, cari nu plătesoă 
dare aireotă. Guveruulă-Windisohgrătz încă 
va cere aprobarea stărei nsoepționale din 
Praga dela dietă, și se orede, oă majori
tatea va primi ordinațiunea referitore la 
acesta. Noulă guvernă are o majoritate de 
2C0 voturi.

FOILETONULU „GAZ .TRANSA

Cheia.
De Ernst Joubert.

Princesa Helena vorbia la o soiree 
despre jooulă de cărți. Fiă-care dintre cei 
presențl îșl spuse părerea asupra jocului.

— Dâr d-ta, d-le doctoră, iubesol jo- 
culă de oărțl? întrebă princesa Helena pe 
ună omă tânără, a cărui față arsă de sdre 
și privire ascuțită, ară fi tradată, că e ma
rinară, chiar și deoă n’ar fi purtată uni 
formă.

— Odată ml-a plăoută a juoa cărți, 
răspunse Dr. Robert Riondel.

— Ar fi indisorețiune, dâcă te-șl în
treba, oă de oe nu-țl plaoe și aoum?

— La niol ună oasă, dâmnă.
Medioulă scdse din busunară o mică 

cheiță fină, și continuă:
— Etă aici este mijloculă meu de pre

venire. De câte-orl ajungă în ispită de 
jooă, atingă toMăuna aoestă cheiță. Amin
tirea ce-mi deșteptă acâstă cheiță, îmi ia 
tâtă plăcerea, de-a mă apuoa de jocă.

— Adevărată! întrerupse mioa oon- 
tesă Aur. Ddr este legată sânge de acestă 
obeiă ?

— Nu rîde, dâmna mea, oăcl istoria 
acestei chei e forte eeriosă.

— Spune-o, (fise princesa Helena.
Membrii societății se așezară mai 

aprope unulă de altulă în jurulă medioului, 
oare nu prea aștepta să fiă rugată.

— S’a întâmplată în Saint-Louis, pe 
malulă Senegalului, începu medioulă, când 
am jucată ultima 6ră oărțl. Iutr’o seră 
frumâsă a anului treoută, s’a dată la olu
bulă franoesă o soiree în ondrea guverna
torului franoesă, oare avea să se depărteze. 
Erau de față ofițerii militari de rangă mai 
înaltă, staționați în coloniă, oomereianțl 
bogațl; o’ună cuvântă, totă oe era oeva au
toritate în coloniă, se afla de față.

Pe unulă dintre comeroianțl, pe Du
rand, îlâ cunosceam mai de aprâpe, de- 
câtă pe ceilalți. Cu trei luni mai înainte 
m’a ohiămată la femeia sa bolnavă. Ddmna 
Duraud — în Saint Louis o numiau, „fru- 
mosa ddmnă Durand“, — era atunol de 
20 ani. Toți ofio^rii marinari se amoreza

ră de ochiul verde, ca marea al d-nei Durand, 
căruia îi da o espresiune naivă, der pro 
vocătore, gâua lungă și întunecată. Apoi 
ne amoresarămă de părulă ei minunată și 
galbenă, oa aurulă, de oolârea obrajiloră 
ei, care chiar și sub sorele arejătoră de 
sudă, rămase curată și desohisă.

La sosirea mea, mă încătușa perfectă 
frumusețea ei teatrală. Zăoea în pată; avea 
friguri moi și aodsta o făcea și mai fru
mâsă. Vălulă ou oare era coperită, lăsa să 
’i-se vadă formele frumâse, oa printr’o ne
gură subțire. Vooea ei suna viu, der ca și când 
în ea ar tremura veolnică o plângere slabă. 
Der de ce să și vorbesoă multe? Farme- 
oulă oohiloră ei m’a încătușată de totă, și 
așa oredă, oă mâna îmi tremura, când am 
prinsă mâna ei, ca să ’i oercă pulsulă. M’a 
costată multă ostenelă a ascunde adânca 
impresiune, ce a făcută asupră-ml frumâsa 
femeiă. Cândă m’am depărtată, devenisem 
pe deplină prada acelei dulci zăpăceli, ce-o 
prioinuesoe primulă amoră.

Aoele relații (filnioe, ce le aveam în 
tote orașele de portă ale oeloră două părți 
din lume, și a căroră durabilitate atârna 

dela eventualitatea plecărei mele, pe mine 
mă lăsau reci. Ele nu lăsară nici o urmă 
în memoria mea. Nu erau alt oeva deoâtă 
visuri, pe cari le țesemă adl, și le uitămă 
mâne. La plecare câteva lacrimi pe podulă 
portului, și clasioe fluturări ou batista; a- 
oeeta era totă. Apoi mă depărtam, spre 
ținuturi nouă, la fețe nouă.

Adeseori mă reîntorceam la villa lui 
Durand. D-na era ou multă mai frumâsă, 
deoâtă ca tot-odată să nu fi fostă și forte 
bună. Iu deoursulă oonversației arăta mare 
cultură; se pricepea la tote artele și avea 
ună gustă nespusă de fină. In sooietatea 
ei mi-am petreoută cu oele mai frumâse 
(file din viața 'mea.

Ea s’a reînsănătoșată ou multă mai 
curândă, de oum ași fi dorită eu. Bărba- 
tulă ei numai ou mare greutate putea să-și 
ascundă gelosia, și din causa acesta eu o 
sfîrșii cu visitele. Niol-odată domnei Du
rand nu mi-am descoperită sentimentele, 
der ea era cu multă mai multă femeiă, de- 
câtă să nu le fi observată. Ce privesce 
simțămintele ei față de mine, pe atunol 
înoă eu nu le cunosoeam, decâtă numai


