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Nr. 87. Brașovu, Msrcurl, 21 Aprilie (3 Mai) 1893.

Visita monarchului la Budapesta.
Brașovu, 19 Aprilie v.

Astă41 va sosi, conformu pro
gramului stabilită, Majestatea Sa 
monarchulu nostru în Budapesta.

Mai înainte călătoriile monar
chului dela Viena la Budapesta și 
îndăretu nu ofereau nimicQ deo
sebită, seu, cum amu 4ice, neobicl- 
nuitu. Călătoria de față însă se 
face în nesce împrejurări, cari îi 
dau o deosebită importanță, deși 
nu se petrece nimica, ce ar face 
neapărată de lipsă presența Ma- 
jestății Sale la Budapesta. Ba pu- 
temu 4>ce, că tocmai spontana ho- 
tărîre a monarchului, de-a merge 
acum la Budapesta, fără ca mer
gerea sa să fiă neapăratu recla
mată de vre-ună evenimentă, este 
causa, că i-se atribue o deosebită 
importantă.

Bine scimu, că Maj. Sa de-unu 
jumătate de anu n’a mai călcată 
pe pămentu ungurescu și că acesta 
s’a atribuită nemulțumirei și su- 
părărei sale, despre care se for
mase în pressa maghiară o ade
vărată legendă. Se 4iC0a, că unu 
noră negru turbură raporturile in
time dintre Coronă și națiunea 
maghiară și se aduceau ca motivă 
demonstrațiile în afacerea statuei 
lui Hentzi și a monumentului hon- 
ve4iloră, er mai alesă alegerea, în 
modă demonstrativă, a lui Kossuth 
ca cetățenă de ondre de cătră re- 
presentanța orășenescă a Budapes
tei, scurtă timpu după ce acestă 
orașă fusese distinsă de Majesta
tea Sa cu titlulă de „residență re- 
gescă.“

Intru câtă au fostă mai multă 
ori mai puțină fundate diferitele 
faime despre „supărarea regelui 
noi cei din depărtare, care nu cu- 
noscemu secretele Curții din Viena, 
nu putemu 4ice nimicu. Amu vă- 
4ută numai și putemă constata, 
că oposițiunea maghiară s’a sciută 
folosi cu prisosă de presupusa în

cordare a raporturiloră dintre 
„rege și națiune“, atribuindu tută 
vina guvernului și „slăbiciuneiu 
sale; amu vă4ută totodată, că 
oposițiunalii ca și cei din partida 
guvernului păreau într’adevăru a 
fi cuprinși de o orecare neliniște 
și îngrijire pentru eventualele ur
mări neprevă4ute ale acelei încor
dări.

Ori și ce s’ar cjice, nu se pâte 
contesta, că și în statulu ungară, 
cu tâtă constituționalitatea, per- 
sâna monarchului păte esercita o 
influință decisivă asupra mersului 
afaceriloră interne. Dăr atunci 
supărarea monarchului ar trebui 
să privescă nu cutare evenimentu 
incidentală, ci însăși politica gu
vernului.

Intru câtă dâră s’a putută pre
supune, că moDarchulă este în 
contra reformeloră propuse de gu 
vernă și a direcțiunei sale poli
tice, îngrijirile amintite ale Ma- 
ghiariloră erau fundate și la locu. 
Cu totulă nefundate însă și pre
mature au fostă speranțele esa- 
gerate, ce unii din noi voiau cu 
totă adinsulă să le lege de presu
pusa indisposițiă a Curții, în fa- 
vârea dorințeloră și aspirațiuniloră 
națiuniloră asuprite.

Acesta se dovedesce acuma 
destulă de evidentă. Abstrăgendă 
dela faptulă, că atâtă oficioșii, 
câtă și oposiționalii unguri au es- 
ploatată pănă acum cu prisosință 
așa disa neînțelegere dintre Corănă 
și poporulă maghiară în interesulă 
partideloru loră, nu se păte nega, 
că sosirea monarchului la Buda
pesta, tocmai acum când s’au pre- 
sentată dietei cele două proiecte 
de lege bisericesci politice și pro- 
iectulă de lege privitoră la regu- 
larea salarieloru învățătoresci, des
pre cari tote foile ungurescl scriu 
că voră inaugura o nouă epocă a 
statului națională maghiară, păte 
fi nu fără cuvântă interpretată, ca 
ună semnă de aprobare a politi

cei guvernului ungurescă și acesta 
tocmai fiind-ca amintita visita pre 
înaltă nu stă în legătură, cum amă 
disă, cu ună deosebită evenimentă, 
deărece parada militară, ce se va 
ține între zidurile capitalei ungu
resc!, nu păte trece ca unu astfelu 
de evenimentă.

Bucuria ce o dau pe față Ma
ghiarii, în asemeni împrejurări, 
din incidentulă sosirei monarchului 
în Ungaria, nu este der nicl-de- 
cum de natură de a liniști națiu
nile nemaghiare, car! tocmai prin 
noua direcțiă politică a regimului 
maghiară se simtă în celă mai 
mare gradă amenințate în esis- 
tența loră.

In astfelă de împrejurări ar fi 
cea mai mare greșelă a ne hrăni 
cu nisce ilusiuni deșerte asupra 
unei situațiuni, care se presentă 
din nou într’o lumină destulă de 
posomorită pentru noi.

Este înse o ilusiune nu numai 
deșertă, ci forte periculăsă chiar, 
căreia i se dau în momentele aces
tea contrarii noștri politici și na
ționali, când speră, că situațiunea, 
în aparență atâtă de favorabilă 
pentru ei, va pute dăinui și va 
pute duce la țînta imposibilă, ce-o 
urmărescă.

Maghiarii ară trebui se fiă 
mai moderați în bucuria loră și 
se se gândâscă în tâtă seriositatea 
la adeveratulă înțelesă ală cuvin- 
teloră, cu car! ministrulă de in
strucțiune și-a terminată ultima sa 
vorbire privitâre la raporturile cu 
naționalitățile; se se gândescă, că 
pâte veni ună momentu, în care 
superarea popâreloru se le prici- 
nuescămai mari îngrijiri chiar decât 
„superarea regelui“.

SaBarisarea învățătorilor.
9

— Din desbaterile dietei. —
Amă promisa ieri, că vomă da în 

resumată vorbirile lui Apponyi și Csaky, 
ținute în ședința dela 29 Aprilie a dietei 
unguresol.

Albert Apponyi, după ce face o bom
bastică espunere a lupteloră, oe Maghiarii 
au trebuită sâ susțină înăuntru și în- 
afară față ou inimicii statului maghiarOj 
după-oe fice, oă statuia maghiarii nu 
șl-a asigurata în de-ajunsă influența sa 
asupra elementelorO heterogene prin le
gile dela 1848 și prin transaoția dela 
1867 și 1868, continuă astfelă :

Precum s’a dovedita de zadarnică, 
pe târemulă dreptului publica, speranța, 
oă continuitatea apărărei de sine a na- 
țiunei o putemă suplini prin o lucrare, 
tocmai așa de ilusoriă s’a dovedita ea 
față de inimicii interni ai unității na
ționale. Credința, că egalitatea de liber
tate și de dreptă va fi destulă de pu
ternică pentru a forma legătura unității 
dintre toți cetățenii patriei, astăzi este 
privită ca o blândă ilusiune. ReounoscO, 
că nu tocmai din greșela ndstră amă 
ajunsă aici; reounosoă, că față cu agi
tațiunile contra statului guvernele de 
pănă aoum au fostă impotente — ei 
bine, dâr aoolo unde de faptă se află 
puterea inimicului, în provincia, în șoâlă, 
în institutele de bani: deputății din dietă 
nici n’au observata esistența inimicului, 
necum să se lupte contra lui. (Vii apro
bări). Guvernulă trebue să rupă odată 
ou aceste stări, pe totă linia. (Vii apro
bări). In privința aoâsta, pentru asigu
rarea și întărirea unității naționale ma
ghiare la primula locă e de lipsă o po
litică culturală maghiară în tdte ramurile 
învățământului. (Aprobări furtunose) Mi- 
mstrulă de culte a simțit’o aoâsta, oând 
șl-a oompusa proieotula, și a voita să 
deslege problema prin aceea, că dânda 
statultt unO ajutoră de 60 fl. învățăto
rului confesională, guvernulâ să aibă 
dreptulă de întărire și în contra învăță
torului să pdtă introduce cercetare dis
ciplinară, pe care însă o face autoritatea 
confesională, nerămânendă guvernului 
decâtă dreptulâ, că dâcă află uneltiri 
contra statului din partea respectivului 
învățătoră, să revideze sentința. Se soie 
însă, oă suntă mii de șodle, in cari se 
picură în sufletulă copiilorO aversiunea 
contra statului și a națiunei maghiare, 
față cu oarl proiectulă guvernului este

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

Femeia europeană.
de Paulii Mantegazza.

Abstrăgendă dela femeia turcă, care 
este a se privi ca asiatică, trăindă în 
Europa, și de Laplandeză, o nomadă săr
mană și sălbatică, trăindă în regiunile 
ndstre polare, femeile europene suntă 
mai multă seu mai puțină libere, mai 
multă seu mai puțină făpturi oivilisate. 
Ele se deosebescă totuși între sine prin 
posiția loră diferită socială, prin rassă 
și religiuue, ne mai vorbindă despre deo
sebirea individuală, care în cașuri anu
mite pună afară de orl-ce calculă ună 
ooefioientă anumită. Acolo unde indivi
dualitatea se acoentueză puternică, este 
ea în stare să neutraliseze orl-ce influință 
a rassai, a religiunei și a posițiunei so- 
oiale. De aceea aflămO din când în când 
între femeile italiano în privința fisică 
ună țipă englesă său rusesca și între 
Germane ună țipă italiană. Aceste suntă 
însă esGepțiunI. Marea mulțime a femei- 
loră sunta supuse influențeiora țării, în 
cari au născută și au crescută.

O psichologiă comparativă a popd- 
răloră europene încă nu s’a sorisă pănă 
astăzi și probabilă, că ună omă singura 
nu o pâtesorie, de ore-ce viâța omenescă 
pentru ună aBtfelâ de studiu e pre 
scurtă și fiind-oă naționalitatea autorului 
ar fi causa multoră rătăciri personale. 
Niol-odată n’am fostă așa de consciu de 
acestă adevără, decâtă după ce am scrisă 
opulă „Psichologiă amorului“. In Ger
mania, unde cartea aoesta s’a împărtă
șită de rara fericire a mai multoră tra- 
duoțiunl și edițiunl, se împotriviră eri- 
tioii în oontra afirmațiunei mele, că în 
Italia se iubesoe mai multă și mai bine 
ca ori unde. Ună Franoesă șovimstă ar 
putâ răspunde zîmbindă și oam cu drep
tate: „Afon cher, on est un peu chauvin 
partout /“

Dâcă întrebămă bărbați, cari în ti
nerețea loră au călătorită multă și au 
convenită cu femei din diferite naționa
lități, despre părerea loră asupra calită- 
țiioră speoifioe naționale ale celui-l’altă 
sexă. atunol răspunsurile loră ar consta 
din irase convenționale, de cari toți 
aceia, cari sciu câtă de puțină psioho- 

logiă, voră rîde din causa banalității 
loră dogmatice. Italianca, voră fice ei, 
e pasionată, Franoesa ooohetă și amabilă, 
Germana naivă și romantică, Englesa re- 
servată și puțină cam ipocrită, Spaniola 
gelosă și înfocată, Rusoica lesne de iri
tată ș. a.

Și pentru-ca sâ vorbescă numai de 
femeia italiană, despre aceea, pe care eu 
trebue să o cunoscă mai bine, atunci 
trebue sâ mărturisescă, că o astfelă de 
femeiă n’am vădită nici odată. Cunoscă 
Piemontes, Lombardese,Tosoane, Romane, 
Neapolitane, oarl tdte se deosebescă în
tre sine, în tocmai oa și poporâle ita- 
liane, la cari aparțină, între siDe. Și cu 
câtă iubire și devotamentă ca omă, ca 
medica, ca observatoră pasionată ală 
inimei omenesol am studiată eu tot-deuna 
femea, totuși ași fi forte perplesO, decă 
ar trebui sâ descriu caraoterula fisioă, 
resp. morală și intelectuală ală acestora 
surori ale nostre în Christosă și în tri- 
colorulă italiană. Profilele oe le voiu 
descrie mai josă, suntă schițe aproxi
mative a unoră tipuri aproximative.

Despre caraoterulu etică ală femei- 

loră în generală se pâte (fi06, oă ele îlă 
împărtășesoă pe aoesta ou bărbații rassei 
Jorâ, abstrăgendă dela însușirile oarac- 
terului loră femeesoă. Noi însă nu pu- 
temă sâ punemă eovațiunl ca aoeste: 
Italianulă se rapdrtă la Italiancă oa 
Franoesulă la Franoesă. Căol împreju
rimea, în oare se nasoe și oresce fiăoare 
femeiă, în fiăoare țâră este alta, din oare 
oausă raportuld femeiei cătrăî-bărbată se 
formâză mai bine sâu mai râu, după in- 
fluințele din afară. In generală se pâte 
fice, oă acolo unde femeia este mai bună 
oa bărbatulă, societatea este fârte stri
cată. Acâstă influență a împrejurime!, 
care este a se privi oa sumă a multoră 
factori, este în prima liniă dependentă 
de religiune și dela libertatea mai mare 
seu mai mică, care o are femeia. Unde 
aoâstă libertate este mare, oa în Anglia 
și Statele unite, aoolo individualitatea se 
pâte desvolta în modă naturală și pu
ternică și pote modifioa momentulă etică, 
parte întărindu-lă, parte oombătân- 
du 10.

(Va urma.) 


