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Brașovu. 9 Noemvre v.
Viceșpanului dela Făgărașă, care 

în cjilele trecute a dată alarmă, că 
patria este în periculu, dedrece Ro
mânii stau se-o înghită, îi dă acuma 
organulu stăpâniloru sâ-i o țepenă 
lovitură cu piciorulu.

Firesce, puternicilor^ din Buda
pesta nu le pdte conveni, că câte 
unu viceșpană obscură din Ardelu 
se crede chiămată a le da sfaturi 
cum să salveze țera, când ei, după 
a loru părere, nu făcu alta c|i ȘÎ 
ndpte decâtă a lucra pentru sa- 
lutea ei.

A și trebuită se și audă grele 
imputări viceșpanulu Kapocsanyi 
Mor, care în zelulu seu de a scăpa 
Ardelulu din ghiarele Româniloră, 
a mersă pănă a deveni colaborato
rul fâiei estreme „Egyetârtes". I-o 
spune „Pester Lloyd" claiu și lim
pede, că politica de naționalitate 
nu-i de nasulă lui, că are se-șî vedă 
de trebă și să nu s’amestece în po
litica celoră dela guvernă, căci aceș
tia sciu mai bine ce au să facă, de
câtă se aibă lipsă de sfatulu func- 
tionariloru unguri administrativi din 
Ardeală.

Pănă aici tulburarea stăpâni- 
loru, din causa zelului neoportună, 
ce-lu desfășură slugile loru de prin 
comitate, este o cestiune de certă 
casnică între ei și îi privesce numai 
pe ei. Der „Pester Lloyd" mai atinge 
totodată și alte cestiuni, ce ne in- 
tereseză directă și pe noi.

F6ia guvernamentală vine și 
constată înainte de t6te, că moti- 
vulă de căpeteniă, care îndemnă pe 
puternicii comitateloră din Ardelu 
de a ațîța în contra Româniloră, de- 
clarâudu-i de elemente suspițiâse, 
este considerafiunea la „pânea, ce 
ară voi mai bine se-o mănânce ei 
înșiși “.

Acesta este ună adeveru, la 
care n’avemă să adaugemă nimicu. 
Numai conclusiunile, ce le face fbia 
guvernamentală, nu le putemă nici
decum admite. Căci a presenta ces- 
tiunea română ca o cestiune de func-

țiuni p6te sâ fia espedientulu ceiO 
mai comodă pentru cei dela putere, 
der nu corespunde realității.

Dovadă că nu este așa, cum 
pretinde „P. Lloyd" suntă însăși 
espunerile acestei foi, care recu- 
nosce, că poporulă română e nemul
țumită și că căușele acestei nemul
țumiri suntă multe și varie; recu- 
nbsce că una din căușele principale 
este, că administratorii nu sciu limba 
celoră administrați și nu se potă în
țelege cu ei.

Ei bine, întrebămă, cine părtă 
vina, că lucrurile stau astfelă, nu 
sistemulu de guvernare însuși? Nu 
mai este der cestiune de funcțiuni.

Se mergemă însă mai departe. 
Totă „P. Lloyd" recunosce că mas- 
sele poporului română suntu nemul 
țumite din motive economice. Nu 
se face nimică pentru a veni în aju
toră agriculturei, ce se luptă cu mari 
miserii, și țăranii români se vedă 
scurtați, apăsați și nedreptățiți pe 
totă linia.

Este și acesta o cestiune de 
funcțiuni? Și „P. Lloyd" n’a atinsă 
nici măcară a cjecea parte din cău
șele nemulțumirei, cari tdte suntă 
neaternătăre de cestiunea decă Ro
mânii suntă seu nu admiși la pos
turile administrative.

Din însăși espunerile lui „P. 
Lloyd" resultă der tocmai contra- 
ruin dela ceea ce susține în privința 
caracterului cestiunei române.

Mai resultă din ele, că guver- 
nulă n’are de gândă a Introduce 
provisorică administrația de stată 
mai întâiu în Transilvania. N’o vo- 
iesce acesta din motive de oportuni
tate politică, căci atunci ar ave se 
porte în doue rânduri aceeași luptă 
cu municipaliștii și măsura escep- 
țională pentru Ardelă ar mâna apa 
numai pe măra Româniloră ardeleni 
separatiști.

In fine mai relevamă o mărtu
risire importantă a făiei guverna
mentale, care i a scăpată din con- 
deiu și la care ne vomă provoca la 
timpulă seu, de câte ori va fi vorba

de resolvarea cestiunei române. Ea 
constată adecă, că „mulțumirea Ro
mâniloru din Ardelu este iârte bine 
compatibilă cu esistența statului ro
mână vecină".

Quod bene notandum!

„Pest. L!oyd£S despre adu
narea dela Făgărașu.
Nu putemă trece cu vederea 

ună articolă de fondă ală lui „Pes
ter Lloyd" de Duminecă, 19 Noemvre, 
în care își dă părerea sa asupra is- 
prăviloră vice spânului Kapocsâryi 
Mor în congregațiunea comitatului 
Făgărașă. Eată ce cjdce uumitafdiă:

...Unanimă și cu mare însuflețire s’a 
luată de curendă, în sala comitatului din 
Făgărașă, hotărîrea, că patria este în pe- 
riculă, pentru-că toți Românii nutrescă in- 
tențiunl de înaltă trădare, și că prin ur
mare acelă municipiu, după ce a așteptată 
înzadară dela guvernă și dela parlamentă 
o acțiune de scăpare, vine acuma și-și în
carcă umerii săi slabi cu greaua problemă 
de-a delătura pericululă amenințătoră. Po
liticii scurtă vădătorl dela Făgărașă înce
pură a trage clopotulă de alarmă: „Patria 
este în periculă! Și pentru ca să nu ne 
perdemă totă curagiulă față cu acestă scire, 
ne-au liniștită marii politici din Făgărașă : 
„der decă veți fi isteți, se va pută delă
tura încă totă nenorocirea". Și gândulă 
loră salvatoră a fostă, ca administrația de 
stată, cu care cei din Ungaria n’au să se 
grăbescă, să se introducă imediată în Tran
silvania.

Insu-șl viceșpanulă a eșită în publici
tate și a arătată, cum își închipuesce elă 
și soții săi opera de scăpare, care din par
tea celorlalți Unguri de sigură că numai 
din lipsă de pricepere n’a fostă destulă de 
aprețiată. Românii în Ardeală, clise elă, 
suntă de totă molipsiți de ideile irreden- 
tiste și vina o pârtă numai regatulă inde
pendentă ală României, care prin nisuin- 
țele sale de unificare națională, irită mereu 
și sistematică poporațiunea de dincoce. In 
Transilvania fiă-care Română tinde pe față, 
ori în ascunsă, de a răsturna urgisitulă jugă 
maghiară, și de aceea cestiunea română 
nu se mai pote resolva prin concesiuni pe

tăremulă administrației, ba nici chiar prin 
încuviințarea întregului programă dela Si- 
biiu. De aci deducă marii politici dela Fă
gărașă, nu că statulă română ar trebui să 
fiă ștersă de pe fața pământului, ci că pen
tru Transilvania trebue imediată să se de
creteze administrația de stată.

Acesta păte să fiă' disă cu ințențiune 
forte patriotică, dâr lucrulă este cugetată 
în modă fărte nelogică: Mai întâi nu este 
adevărată, că Românii din Ardeală ar fi 
încurcați în mrejele irredentiste. Ceea ce 
se spune despre puterea absolută a Ligei 
culturale române în Transilvania, este o 
minciună neghiobă; acesta Lse scie fdrte 
bine aici în Budapesta la guvernă și și în 
alte locuri, și decă nu o sciu cei din șa
lele comitateloră ardelene, ei ar trebui să 
se informeze înainte de-a se decide dea 
mâna, prin lățirea acestei fabule, apa pe 
mâna irredentei române. Adevără este, că 
în sînulă poporațiunei române din Ardeală 
domnesce o nemulțumire, ba în parte chiar 
și amărîciune ; dâr trebue să se deosebâscă 
între malcontenții țărani și între aceia din 
classele inteligente. Ce privesce pe cei din 
urmă, isvorulă amărîciunei loră este, că se 
sciu eschișl și suspiționațl de societatea 
maghiară a patriei loră restrînse. Se pre
tinde dela ei, ca să se apropiă în privința 
socială de rassa domnitore, ba să se amal- 
gamiseze cu acesta, dâr tot-odată ei se 
vădă respinși prin suspițiune și prin defa- 
voruil. Ca orl-ce nedreptate, așa și acesta 
deșteptă o adâncă nemulțumire, care din 
ce în ce trebue să se desvblte mai inten
sivă, precum și estensivă. Acestă con
trastă socială-națională se mai înăspresce 
prin aceea, că o asemenea proscriere este 
sinonimă cu eschiderea inteligenței ro
mâne din servițiulă administrativă.

Domnii oficiali din Făgărașă negă, 
ce-i dreptă, că adl cestiunea română ar 
mai fi o cestiune de posturi. Der ore în
tr’asta nu este cuprinsă implicite mărturi
sirea, că ea și după ideile făgărășene a 
fostă mai ’nainte o cestiune de posturi? 
Și putemă să adaugemă cu bună cosciință, 
că ea este pănă în c£iua de astădt o asemenea 
cestiune. Puternicii comitateloră din Ar
deală negă, firesce, acesta — din conside
rare la pânea ce voescă să-o mănânce ei în- 
și-șl. Este mai comodă de-a respinge pe

FOILETONULU „GAZ. TRANS." se pote înșela omulă în cine-va de care-i 
place — și apoi i s’a socotită furtulă lin- 
guriloră și ală inelului, ca o singură faptă. 
Eu, ce-i drepții, n’am fostă înțelesă în 
acesta, dâr am trebuită să cedeză cole- 
giloră mei".

„Ca o singură faptă, ce însemneză 
asta! “

Elă i-a esplicată conceptulă juridică 
și ea l’a ascultată cu atențiune. Iritațiunea 
ei dispăru într’aceea și ea putu să-lă sărute 
rîdândă.>

*
Trecură câte-va luni. Judecătorulă se 

afla într’o după amedă încă în sala de șe
dințe a juriului, când unulă din servitori 
îi anunța, că d-lă Helbings este afară în 
coridoră și ar dori să vorbescă urgentă 
într’o causă importantă cu d-lă jude- 
cătoră.

Fridrichs cunoscea pe d-lă acesta după 
nume. Elă era proprietarulă unuia din cele 
mai mari magazine de modă ale orașului, 
a căruia mușterii se recrutau numai din

cele mai distinse cercuri ale societății. Elă 
porunci să-i spună acestuia, călamomentă 
îi va sta la disposițiă.

Când se afla față în față cu proprie
tarulă magazinului de modă, îi bătu la 
ochi iritația vedită a acestora și purtarea 
lui straniă. Negustorulă nu voia să iasă cu 
vorba și-lă ruga să mergă cu elă într’o 
odaiă separată, ca să potă vorbi împreună 
neconturbați și fără martori.

Judecătorulă îi împlini dorința și-lă 
duse într’o odaiă separată, ce servea pentru 
consultare judecătoriloră. Nici aici d-lă 
Helbings nu scia cum să începă vorba, 
elă se scusa mereu înainte de a veni la 
obiectă.

„Vreu să dică, că în prăvălia mea s’a 
întâmplată ceva. Puteți să vă închipuiți, d-le 
judecătoră, că ună stăpână nu pote să 
aibă ochi pentru t6te, și calfele, precum și 
ținerile fete din prăvăliă — ei, nu pote 
omulă să jure totdeuna pe cinstea loră".

„Ți s’a furată, deră ceva ?“ întrebă ju- 
1 decăturulă nerăbdătoră.

„In adevără, așa este, d-le judecătoră. 
Mi s’au furată mai multe obiecte, și astădl 
ârășl o dantelă prețiosă. Mai întâiu aveam 
propusă pe două dintre ținerile mele fete 
de prăvăliă".

„Eu credă, d-le Helbings, că te-ai în
dreptată la o adresă falsă", îi dise Fridrichs. 
Nu voiescl mai bine să faci arătare procu
rorului despre acesta? Servitorulă de tri- 
bunală te pote conduce la elă. Scusă-mă, 
nevastă-mea m’aștâptă acasă."

Dâr neguțătorulăJ îlă apucă deodată 
cu vigore de brață. „Te conjură, d-le ju
decătoră, să mă asculți. Iți spusei, că am 
avută prepusă asupra feteloră mele. N’am 
fostă în dreptă. De câtva timpă sciu cine 
a săvârșită faptulă. Eu și prima mea calfă 
amă observată totulă prin oglindi — nu 
potă să-ți descriu acuma aparatulă, d-le ju
decătoră, dâr este așa cum îți spună."

„Der tâte acestea se țină de procu- 
rorp și de judele instructoră, “ replică Fri
drichs, năcăjită că nu mai pote scăpa de 
neguțătoră. „Eu numai ,1a pertractare am 
de-a face cu de aceste".

Nevasta judecătorului,
(3) Narațiune, de H. Milke.

(Urmare).

Intr’adevără, că calfa giuvaergiului 
Brimboni a fostă condamnată de tribuna- 
lulă penală pentru furtă. Fridrichs a pre- 
sidată însu-șl la pertractare. Când sosi 
acasă îlă întîmpinâ Alice iritată și nervosă.

„Cum a fostă? l’ai condamnată ?“ în- 
trebâ ea cu voce slabă.

„Șese luni în închisore. Da, draga 
mea, legile suntă severe. A călcată în
crederea1'.

„Șăse luni!" Se părea că cuventulă 
acesta i-a apăsată greu sufletulu, păre 
c’o mișcare mare se petrece în interio- 
rulă ei.

„Liniștecse-te!“ dise elă în tonă cal
mantă, căci a scăpată încă ușoră. Elă a 
fostă adecă, cum s’a constatată numai acum, 
deja odată pedepsită pentru furtuvedl cum


