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Sîtuatiunea în Boemia.1
BrașovQ, 11 Mai v.

.'Scenele turbulente, ce s’au pe
trecută în septemâna trecută în 
dieta boemă, și scandalurile pro
vocate pe stradele Pragei de mas- 
■sele iritate ale poporului cehică, 
•nu prevestescu nicî unu bine pen
tru pacinica desvoltare interibră a 
imperiului austriacă.

Națiunea cehică, conscie de 
însemnătatea și puterea ei în con- 
certulă popdreloră monarchiei, nu 
mai vre se jdce unu rolă secun
dară; nu se mai mulțămesce cu 
cârpocetile politicei lui Taaffe, po
reclită „politică de împăcare“, ci 
voesce se creeze ună stată boemă, 
în care Cehii se j6ce rolulă de 
căpeteniă și care se nu fiă mai 
pe josu, decâtă statulu ungară de 
astăcpî-

Cabinetulă Taaffe s’a fostă ho- 
tărîtu, precum scimă, se parali- 
seze nisuințele de dreptă publică 
ale Cehiloru, puindă în scenă cu- 
noscutulă pactă ceho-germană. 
Acestă pactă avea de scopu a face 
se înceteze luptele naționale în 
Boemia, stabilindă egala îndrep
tățire între Cehii și Germanii 
Boemiei așa. ca puterile acestoră 
doue națiuni se se echilibreze în- 
tr’ună modă, care se nu permită, 
ca elementulă cehă se devină prea 
preponderantly.

In punctațiunile din Viena s’a 
pusă din causa acesta o deose
bită greutate pe împlinirea postu
latului Germaniloru, ca ei se se 
despărțescă în privința adminis
trativă de Cehi, formându unu 
deosebită teritoriu limbisticu în 
Boemia. Acesta este devisarea 
Boemiei în doue părți, în contra 
căreia protesteză acjl atâtu de ener
gică Cehii.

Era lucru învederată, că rea- 
lisându-se pactulă propusă pe acele 
base, s’ar fi făcută imposibilă, seu 
în casulă celă mai bună s’ar fi 

îngreunată fbrte multă realisarea 
marelui postulată ală restabilirei 
vechiului regată boemă.

Este cunoscută, cum partida 
Cehiloră tineri, inscriindă pe dra- 
pelulă ei restituirea dreptului pu
blică boemă, s’a ridicată. în contra 
punctațiuniloră dela Viena, și cum 
a reușită în cele din urmă a face, 
ca representanții cehi să nu con
simtă la esecutarea pactului dela 
Viena, așa cum a fostă propusă; 
ba li-a succesă chiar astă-tbmnă 
de-a îndupleca și partida mariloră 
•proprietari boemi, cari formeză 
ună deosebită și puternică grupă 
politică, ca se se alăture la ce
rerea de-a se lua cestiunea pac
tului dela ordinea cjilei.

Se părea ună momentă, că 
ari sto erați mea boemă, cedândă cu
rentului națională cehică, va merge 
mână în mână cu partidele ce- 
hice, sprijinindă aspirațiunile loră ; 
der în timpulă din urmă marii 
proprietari boemi și-au schimbată 
tactica și s’au dată erășl mai multă 
pe partea guvernului și a Germa- 
niloră, vrendu se le dea mână de 
ajutoră pentru succesiva realisare 
a memorateloră punctațiuni de 
împăcare.

Ministeriulu Taaffe, în credința, 
că cu ajutorulă Germ anilor ă și 
ală mariloră proprietari, cari îm
preună formeză majoritatea în 
dieta boemă, îi va succede a 
ajunge cu încetulă la ținta, ce și-a 
pus’o, — a ignorată protestările 
Cehiloră și a continuată a pre- 
senta dietei boeme proiectele de 
lege privitdre la separarea admi
nistrativă a celoră doue teritorii 
limbistice.

Ună asemenea proiectă de lege 
fu pusă la ordinea cțilei în ședința 
dietei boeme dela 17 . c. n. Elă 
privia înființarea unei judecătorii 
districtuale germane cu reședința 
în orașulă Trautenau. S’a cerută 
desbaterea acestui proiectă ime
diată, cu întreruperea discuțiunei 

bugetare, și marii proprietari pro- 
miseseră sprijinulă loră.

De-ar fi reușită, sJar fi pusă 
pactulă erășl la ordinea cțilei, în 
contra voinței declarate a repre- 
sentanțiloru cehi. Cehii tineri înse 
erau hotărîțl de-a împedeca acesta 
cu ori ce preță, ceea ce li-a și 
succesu.

Cum s’a petrecută lucrulă, amă 
raportată deja. Deputății cehi ce- 
rură între proteste continue se se 
ia dela ordinea cJUei amintitulă 
proiectă de lege.

Vorbitorulă loră esclamâ: „Po- 
porulă boemă este consciu, că 
prin proiectulu, a căruia desbatere 
o cereți, se introduce o acțiune, 
care are de scopă divisarea patriei 
nbstre, o acțiune, care țîntesce a 
face din limba nbstră o limbă 
subordinată în acestă regată. Po
porală boemă este în urma acesta 
adencă mâhnită și v’ași ruga, se 
nu desprețuițl acestă amărăciune 
a lui!“

Cuvintele acestea, întîmpinate 
din partea Cehiloră cu aplause 
furtunose și nesfîrșite, caracteri- 
seză spiritulă mișcărei de aatăcji. 
Ele au fostă adresate nu numai 
Germanih ră, ci și mariloră pro
prietari, contra cărora a demons
trată cu deosebire poporală pe 
stradă.

Scenele turbulente, provocate 
în dietă cu acestă ocasiune de 
Cehii tineri, aduseră cu sine sus
pendarea ședinței și închiderea 
dietei din partea guvernului. Ast- 
felă le succese Cehiloră de-a îm
pedeca acțiunea de împăcare, ce 
vre să-o forțeze guvernulă cu aju- 
torulă majorității din dietă.

Situațiunea în Boemia este 
der în momentele de față câtă se 
pote de critică. Cu de-a sila Cehii 
nu potă fi împăcați. Acesta este 
evidentă. Și totă așa de sigură 
este, că ei nu se voră învoi nici
odată cu procederea guvernului, 
ci voră continua a se opune cu 

tdte mijldcele, prin obstrucțiune 
etc., planuriloră sale. Germanii de 
altă parte nu voră ceda nicî ei 
nimică din ale loră, er marii pro
prietari boemi au ajunsă între 
doue focuri; atitudinea loră nu 
mulțămesce nici pe Germani, nici 
pe Cehi.

Sci-va contele Taaffe se îesă și 
din acestă încurcătură, și cum? 
Acesta este marea întrebare. De 
nu va disolva dieta e reu; de o 
va disolva pote se fiă și mai reu, 
căci din nouele alegeri va ieși par
tida Cehiloră tineri și mai în
tărită.

Noulă stadiu, în care a intrată 
cestiunea boemă, este de cea mai 
seriăsă importanță pentru întrega 
monarchiă. Acesta o scie guver
nulă austriacă și de aceea sperămă, 
că se va feri a le face pe voiă 
acelora, cari ară dori se se ia în 
contra Cehiloră mesuri represive 
și să se introducă în Boemia starea 
de asediu.

CKON1CA POLITICA.
— 11 (23) Maiu.

Cu privire la situațiune și la niani- 
festulu deputațilorii germani din Boemia 
sorie „Politik“ între altele: ;„Guvernulă 
este, oare a oausată punotatiunile dela 
Viena, sperândă oă astfelă va eși din 
încurcătură; elă este, oare a stăruită și 
stăruie să se eseoute acele punctațiuni, 
ou tdte oă s’a convinsă, oă poporulă oe- 
hioă nu va consâmți nicl-odată cu ele. 
Guvernulă e.ste der și elă responsabilă 
pentru stările din Boomia și și pentru 
întâmplările din dieta boemă. Manifes- 
tulă deputațiloră germani apeleză la 
unirea și solidaritatea Germaniloră și îi 
admonieză să fiă gata de luptă. Aoestă 
apelă, oare află răsunetă în tote foile 
germane, merită cea mei mare atențiune. 
Amă fi așteptată, ca și Cehii tineri să 
adreseze ună manifestă cătră poporă și 
să facă pași pentru înțelegerea tuturoră 
partideloră oehice. Acesta însă nu s’a 
întâmplată... Manifestulă germană anunță

FOELETONULU „GAZ TRAN’S?

Bubirea s Genialu.•
Schiță, tradusă din nemțesce.

Ori în cătrău ne amă arunca privi
rile, în tote domeniile arteloră, a litera 
turei și a sciințeloră esacte, în tote tim
purile și ia tote poporăle, vomă vede, 
oă Iubirea ni-se presintă pretutindenea 
oa celă mai îndemnătoră și spornioă 
elemente, sub a cărei binefăcătore in- 
fluință, Geniulu îșl desvoltă și perfecțio- 
neză avântulă său minunată.

Omenii dotați dela natură ou oele 
mai eminente oalitățl sufletesol, omenii 
cei mai geniali, studiațl sub raportulă 
iubirei, ni-se presantă totă așa de slabi 
și flexibili, oa și oei-lalțl simpli muritori. 
Este tare interesantă, credemă, d’a în
registra o sumă de esemple, pentru oa 
să vedemă, câtă de felurite au fostă și 
suntă operațiunile iubirei asupra celoră 
mai geniali omeni și oâtă de multă dân
șii simțeu trebuința, d’a fi pătrunși de 
racjele ei vivificătore, pentru oa astfelă 
să-și potă asigura adevărata fericire pă- 
mântâsoă.

Ună lungă și instruită șiră de fe
mei ne întâmpină, întru susținerea pă- 
rerei nostre, oarl grațiă relațiuniloră loră 
ou așa numiții omeni celebri, devină ne- 
murităre.

Cine, de pildă, ar pute să aucjă vor- 
bindu se ceva despre Petrarca, faimosulă 
poetă ală Italiei din epoca renascerei, 
fără să nu se gândescă la frumosa sa 
Laura?... Nu de geba o glorifioase poe- 
tulă în nemuritorele Bale versuri...

Elă în totă viâța sa nu conteni ou 
elogiile îndreptate la adresa ei, deși îi 
era inaocesibilă, când începuse a-o cu- 
nosce, căsătorită fiindă ou oavalerulă 
Hugues de Sade și mamă a o mulțime 
de copii. Laura era idealulă, oe-lă con
ducea, inspira și însufleția în tdte crea- 
țiunile sale poetice. Acestă pasiune, de 
oare era predominată, îșl află esplioa- 
țiunea sa doră numai atunci, când vomă 
spune, că Laura era d’o frumseță ma- 
donieă, cu nisce ochi mari și negri, ou 
părulă blondă auriu, cu figura înaltă, oe 
impunea tare multă prin ținuta ei demnă 
și maiestdsă. După datele remase, trebue 
să ne facemă ideia, că fusese o nobilă, 

instruită și spirituală f*meiă. Deși pă
trunsă de mândria, d’a fi fostă idealulă, 
oare însuflețesce pe poetă pănă la es- 
tasă, îșl păst^eză totuși virtuosulă oarao- 
teră pănă la sfîrșitulă vieței sale.

Dante și Beatrice aparțină d’ase- 
menea, păreohiloră îndrăgostite, pe cari 
istoria a voită să le eterniseze. Beatrioe, 
— născută din familia Portinari, er în 
epopea religiosă ^Divina Comedie'1, ridi
cată prin laudele poetului pănă la oer- 
rurl, — era o drăgălașă ființă, pe care 
Dante o cunoscuse pentru prima-6ră la 
vîrsta de opt ani, în vreme oe Beatrice nu 
ajunsese încă vârsta de șepte ani împliniți.

Pe lângă tote sforțările, nu fu no- 
rocosă, oa s’o pâtă ave de soția; și la 
urma urmei, împăcată ou ideia d’a nu o 
poseda în veol, se simte destulă de fe- 
rioită, că pote faoe dintr’ânsa oelă mai 
curată ideală ală său, mulțumită fiindă 
ou ună salută ori zîmbetă ală ei. care-i 
da destulă prilejă de aprinsă inspirația 
și puternioă însuflețire în oreațiunea fru- 
mosei sale epopee.

Beatrioe se oăsătoresce la a. 1287 
cu nobilulu florentină, Signorele Simon 

de Bardi, și trăesce, oum se pare, o fe
ricită vieță conjugală; more însă prea 
repede, la a. 1290, în vârstă abia de 24 
de ani, Dante devine atâtă de sdrobită 
sufletesoe, în urma aoestui neașteptată 
evenimentă, încâtă rudele începură a fi 
îngrijate de viața lui și stăruiră așa de 
multă pe lângă dânsulă, pănă oe în sfîr- 
șită se lăsa a fi îndupleoată, ca să se oă- 
sătorâsoă ou Donna Gemma di Mannetto, 
din celebra și puternioă familiă florentină 
a Donațiloră.

Aoestă proieotă, inventată înadinsă 
cu soopu d’ală tămădui de melancolia 
amorului, pare că a reușită în totă a sa 
perfecțiune. Soția sa, probabilă, oă și-a 
cunoscută în de-ajunsă rolulă său în 
viața familiară și că și-l’a isprăvită în 
modă fericită. Sufletulă lui Dante, obosită 
de împovărătdrea tristeță, se însenineză 
erășl; elă oaută din nou lumea, oăreia 
păn’aoi, sdrobită moralminte, îi întorsese 
spatele ; și înoepe erășl să trăâscă în t6tă 
puterea ouvântului. Resultatulă aoestei 
grabnioe sohimbărl petreoute în sufletulă 
său este, că devine tată a patru băeți și 
două fetițe.

pent.ru

