
iidacUunea, Adiniuistrati/aea 
și Tipografia: I 

liRAȘOVUj piața mare, Târgulii 
Inului* Nr. 30.

însori ntfrancaie nu h primise». 
Manuscripte mm « reirimiiH,,

Birourile de annnciun:
Br.iovfi, plata mare, Tirguli 

Inului Nr. 30.
tolerate mai primesoă tn Vlena 
R. Mosse, Haasenstein & Vogler (Otto 
Haas), H. Schalek, Alois Herniei, AI. 
Dukes, A, Oppelik, J. Donneberg; in 
Budapesta: A. 7. Goldberger, Eck
stein Bernai: tn Frankfurt: G. L. 
Daube ; In Hamburp: A. Stmer.

Prețuia insorțiumloră: o seria 
earmond pe o colână 8 cr. ți 
50 or. timbra pentru o pubu- 
oare. Publicări moi dese după 

tarifă și Învoială.
Beolame pe pagina a IH-a o 

seria 10 or. v. a. său 30 bani.

A V L TT XiTTZ.

wGazeta“ ese în fiă-oare c|i 
Abonamente jentrn Anstro-Ungaila. 
Pe un ana 12 fl., po șăse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl. 
N-rii de JDumineoă 2 fl. po ană.

Pentru România șl străinătate: 
Pe unu ană 40 franol,pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol. 

Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

g£și la dd. ooleotori.

Abonamentul? pentru Braserii: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulă Inului Nr. 30 etaglulă 
I.: pe ună ană 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă In oasă: Pe ună ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplaru 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atâtă abonamen
tele câtă și inserțiunile sântă 

a se plăti înainte.

Nr. 105. Brașovii, Vineri, 14 (26) Mai 1893.

Antonia cav. de Schmerling. -f-
Brașovii, 13 Mai v.

Alaltăerî a reposatu în Viena 
unu bărbatO de state austriacă, a 
căruia nume ne amintesce epoca 
însemnată dela 1860 a inaugurării 
constituționalismului în monarchia 
nostră, epocă, în care se redeș
teptară speranțele popdreloră aces
tei mari împărății poliglote în 
redobândirea drepturilor^ loru și 
a egalei loru îndreptățiri națio
nale.

Antoniu cav. de Schmerling, 
care jucase ună rolu însemnată 
la 1848 ca ministru ală imperiu
lui germană în Frankfurt, er mai 
târejiu ca ministru de justițiă în 
cabinetulu austriacă Scwarzenberg, 
ajunse după căderea sistemului 
absolutisticu în 13 Decembre 1860 
la cârma monarchiei ndstre ca mi
nistru de statu. In timpulă de 
cinci ani alu guvernare! sale elu 
a jucată ună rolă forte însemnată, 
puindu-șl problema de a crea o 
monarchiă austriacă centralistică pe 
base constituționale și sub ege- 
monia germană.

Schmerling spera, că-i va suc
cede a crea ună parlamentă cen
trală, în care sS fiă representate 
t6te țerile și popdrele monarchiei. 
Cu ajutorulă constituției octroate 
în Februarie 1861 elă credea, că 
va pute aduce cu încetulă tdte 
popdrele în „Reichsrath".

Planurilor!! de centralisare ale 
lui Schmerling le opuseră cea mai 
înverșunată oposițiă Ungurii și 
Croații. Cehii și Polonii, cari au 
fostă intrată în parlamentulu cen
trală din Viena, l’au părăsită mai 
târfțiu, făcendă oposițiune ener
gică sistemului schmerlingiană.

Tactica politică a lui Schmer
ling în acestu periodă era tempo- 
risarea. Maxima lui politică era 
„Wir konnen warten“ (Putemă 
aștepta). încetulă cu încetulă, 
credea elă, îi va succede a-i aduce 
pe toți sub o căciulă.

Sistemulă acesta de trăgănare 
l’a practicată Schmerling la înce
pută și față cu Transilvania. Elă 
nu făcu nici ună pasă pentru re- 
solvarea cești unei ardelene aprope 
trei ani de c|ile dela venirea sa 
la cârmă, pe câtă vreme adecă 
sperase, că va pute îndupleca cum
va pe Unguri de a se împăca. Gu- 
vernulă împerătescă ținea deschisă 
cestiunea ardeleană, peDtru ca se 
o pdtă jertfi pe altarulă unei even
tuale împăcări cu Ungurii.

Abia în primavera anului 1863, 
vecțendă, că nu o p6te scdte la 
cale cu Ungurii, se puse în miș
care Schmerling și făcu „esperi- 
mentulu" cu chiămarea Ardele- 
niloră în Reichsrath. Din nenoro
cire „modificările fundamentale1', 
ce erau se se facă în constituția 
Ardealului în favdrea egalei în
dreptățiri a națiunei române, au 
fostă legate de acestă esperimentă. 
Ministrului Schmerling nu-i era 
atâtă de drepturile politice ale 
Româniloră, câtă mai vertosă de 
aceea, ca să-i aducă pe Ardeleni 
în Reichsrath, ca se tacă presiune 
asupra Maghiariloră. Pe când au
tografele împerătescl susțineau, 
că este o cerință imperativă a 
timpului ca și Românii ardeleni 
se între în cadrulă constituției, 
ca națiune egală îndreptățită, 
Schmerlingfăceadependentă acestă 
egală îndreptățire dela primirea 
patentei împerătescl din Februarie 
1861.

Astfelă, cu tote că dieta ar
deleană dela 1863 aduse legile de 
egală îndreptățire a națiunei ro
mâne și aceste fură sancționate 
de Majestatea Sa, le succese con- 
servativiloră unguri do a paralisa 
efectele loră.

Cu măsurile sale luate numai 
pe jumătate și neavendă, din ne
norocire, în fața sa o partidă na
țională română destulă de reso- 
Iută a pretinde deplina garantare 
a drepturiloră de autonomiă și 
de egală îndreptățire națională, 

Schmerling lăsă Transilvania, în 
momentulă retragerei sale dela 
putere, într’o stare politică deplo
rabilă și așa după caderea lui, le 
succese Unguriloră a înscena dieta 
unionistică dela 1865, ale cărei ur
mări fatale le simțimă și astădi 
destulă de amară.

Timpă de 27 de ani dela re
tragerea sa din ministeriu (la 27 
Iulie 1865), Schmerling a trăită 
dedicându-se serviciului justiției ca 
președinte ală înaltei curți de ca- 
sațiune din Viena. In 1891 elă fu 
pensionată, avendă etatea de 86 
ani, recunoscendu-i-se meritele în 
raodu fărte măgulitoră din partea 
monarchului.

Numele lui Schmerling va fi 
cu simpatiă rostită acji de Ro
mânii din Ardeală, căci deși 
resultatele politicei sale n’au fostă 
favorabile pentru ei, nu voră uita 
niciodată, că elă a fost singurulu 
bărbatu de stată austriacă, care a 
încercată celă puțină a fi dreptă 
și față cu națiunea română, atâtă 
de multă urgisită și prigonită.

UJțWNWA politica.
— 13 (25) Maiu.

Din Anglia sosesoă mereu soiri când 
bune, oând rele, despre marea reformă 
Home ruil. O telegramă din Londra, ou dta 
de 23 Maiu, spune, că în cercurile par
lamentare se vorbesoe multă despre o 
convorbire oe ar fi avut’o Gladstone ou 
regina Viotoria cu privire la proiectulă 
home-rulle. Gladstone ar fi tfisO) decă 
se va întâmpla ca camera lorcji-loră să 
respingă proiectulă, elă nu ar privi în 
acâstă causă de-a se disolva camera oomu- 
neloră. Regina însă e de altă părere și 
a dată lui Gladstone să înțelegă, că dâcă 
esistă aevea o așa mare deosebire de 
vederi între membri celoră două oorpurl 
legislative față ou proieotulă home-rulle, 
atunci este neapărată de lipsă ca să se 
apeleze la sentimentulu publică ală țării. 
— De altă parte se telegrafiază din Bel
fast, că lord Salisbury, cu ocasia unei 
întruniri, a cjisU, că bunăstarea lui Ul

ster în viitoră atârnă dela (esistența uniu- 
nei ou Anglia.

*

Din Bordeaux se telegrafiază, oă 
deputatulă Goblet a pronunțată în- 
tr’ună banohetă electorală ună disoursă 
cjioendă, că puterile militare ale Fran- 
ciei reconstituite, pună țâra la adăpos- 
tulă orl-cărei agresiuni. O apropiere s’a 
operată înoă din 1889 cu Rusia, a oărei 
alianță trebuia să dea într’adevără Fran- 
oiei looulă ei în lume. Judecândă, ou 
tote acestea după aparență, pare oă 
Franoia păstreză totă aoelașl locă, nea
vendă a opune triplei alianțe de câtă 
manifestări de simpatie, din oare nu pâte 
resulta decâtă o înoredere relativă. E 
sigură, oă în tote panotele globului, atâtă 
în Asia câtă și în Franoia, întâlneace 
diu partea celorlalte națiuni vrășmășii 
mai multă sâu mai puțină prefăoute, 
care o țină forte adese-orl în looă. D. 
Goblet adăogâ: „Acesta provine din fap- 
tulă, oă avemă actualmeute totă atâtă 
de puțină politică externă pe oâtă poli
tică internă". Oratorulă a atacată apoi 
politica oportunistă și a blamată nouele 
tarife. Elă a preconisată politioa radioală 
și revisuirea Constituției.

«

In urma disolvărei Reichstagului 
germană, ziarulă „Figaro" din Parisă a 
trimisă ună redaotoră la Londra spre a 
întreba pe Frideric Engels, marele teoreti- 
oiană socialistă, ou privire la sitliațiunea 
actuală din Germania, și asupra eventua- 
lităței unui răsboiu. Engels a arătată si- 
tuațiunea aotuală a partideloră politice 
din Germania, în urma respingerei pro
iectului militară și a deolarată oă so- 
oială - democrația germană va raporta 
suooese colosale in lupta eleotorală, din 
oausă, oă populațiunea, e sătulă de chel- 
tuelile enorme oe s’au făcută eu între
ținerea armatei și refusă a mai faoe 
nouă sacrifioii, oarl ar îngreuna și mai 
multă bugetulă Germaniei și dările po
porului. In privința unui rășboiu, Engels 
a deolarată, oă lucrulă e ou neputință 
din oausă oă Rusia treoe aotualmeute 
printr’o orisă finanoiară, oare nu-i per
mite absolută de loou intrarea în vre
una râsboiu.

FOELETONULU „GAZ TRANS."

iubirea si Geniului.■

Schiță, tradusă din nemțesce.

(Fine.)

Nenorocită a fostă în amoră și ves- 
titulă poetă englesă Milton John, însem
nată prin a sa scriere „Paradisul^ pier- 
dutu“ unulă din acei rari omeDl, ce se 
remaroă d’o potrivă, prin firmitatea ca- 
raoterului, oa și prin frumuseța esterio- 
rului său. Se oăsâtori de trei-orl, fără ca 
totuși să pâtă gusta fericirea, la oare 
rîvnise așa de multă. Și nu-i lipsia nici 
una dm însușirile, în virtutea cărora ar 
fi putută cu dreptă pretinde o desăvâr
șită fericire; densulă nu era numai ună 
bărbată nobilă și plină de spirită, dâr— 
în tinereța sa celă puțină—o figură din 
oele mai frumose și simpatice. Prima 
femeiă îlă părăsi din pricina lipsei de 
mulțumiri, a doua muri deja după ună 
anu, a treia oăsătoriă se nimici diu oausa 
grozavei nenorociri, ce-la lovi pe poetă, 

oare orbindă subită, prefera a rămâne 
singură.

Nici Shakespeare nu a fostă ună fe- 
rioitu soță conjugală ; elă trăi cea mai 
mare parte a vieței sale despărțită de 
soția.

Ună labirintă formală de aventuri 
amorose ni-se va presinta ochiloră noș
tri, decă vomă căuta să adurmecămă vieța 
lui Lord Byron. Pentru a soăpa de amin
tirea Măriei Chaworth, fosta sa amantă, 
părăsi Ja a. 1809 Londra; înoheiâ la 
1815 o nenorocită căsătoriă ou Ana 
Isabella Milbank, de care se despărți 
mai apoi. De aici înainte întreținu timpă 
îndelungată relații amorâse ou contesa 
Teresa Guiocioli, oare de hatîrulă său 
îșl părăsi cu necrediuță pe legiuitulă 
soță, fără oa în schimbă să fi aflată mă- 
cară în nnoulh adoratorii'1, o fericire du
rabilă.

Este de netăgăduită, că aceste rela- 
țiunl amorose influințară în modă pu
ternică asupra concepțiuniloră poetice 
ale lui Lord Byron. Cu deosebire Teresa 
Guiocioli îi era musa, dela care se inspira 

și însufleția în creațiunile sale, cari — fiă 
(fisă în trecătă, — purtau pe a loră 
frunte stampila oelui mai rafinată pesi- 
mismă. Și totuși, deși vede lumea prin 
prisma răului, a nenorooirei veoinică de- 
primătâre,... luoru de mirare... femeile 
esercieză o indescriptibilă influință asu
pra lui, și elă la rândulă său nu mai 
puțină asupra loră. Tâte, oâte l’au cu- 
nosoută, suntă d’opotrivă pătrunse de 
magiculă farmecă, ce se restrângea pe 
figura lui. Păcată numai, că caraoterulă 
nu corăspundea, mai de felă, nobilei sale 
infățișărl; egoistică, supărăciosă, sdrobită 
în sufletă, din pricina neputinței d’a mo
difica universulă după prinoipiile și de- 
sideratele sale personali, de sigură, oă 
dânsulă nu era omulă, oare să fericescă 
o femeiă, seu să găsescă o durabilă feri- 
oire în societatea unei ființe femeesoi. 
Elă nu fu născută pentru a sluji păcei 
oasnioe... și atâta totă.

Chiar și la transiția cea singulară 
în felulă său a stărei psihioo-nervose a 
lui Lenau,—multă gustatulă poetă ger
mană, — spre priporulă nebuniei, se 

pare că decepțiunile amorose au avută 
ună rolă nu puțină însămnată.

Neasămănată de mare este influință 
femeei de spirită și inimă asupra băr
batului, decă îșl prioepe rolulă său im
portantă față de tovarășulă ei de viâță. 
Bărbații de geniu decăcjuțl, bună-dră 
oum era poetulă Grăbbe, puteau fi sal
vați și îndepărtați dela abisulă ruinei, 
dâcă la timpulă oportună ar fi fostă în- 
oungiurațl de solicitudinile și persua- 
siunile unoră virtuose și integre femei,

O întregă listă de somități pe tote 
terenele arteloră, litereloră și soiințeloră, 
o sumă de bărbați oelebri au rămasă 
pentru întrega loră vieță neoăsătorițl: 
puțini dintr’ânșii făcuseră acâsta,—după 
oum s’ar orede, păte, din desconside- 
rațiă față de sexulă frumosă ; în marea 
majoritate a oasuriloră motive exteriore, 
ou totulă exteriore, îi îndemnaseră, ca 
să bată amarnica cale a veolnioei bur- 
lăoii. Ca ună casă concretă îlă citămă 
pe Beethoven. O mulțime de inclinațiunl 
amorâse îlă munoiseră în juneța sa, fără 
ca totuși, din prioina împrejurăriloră


