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Nr. 108. Brașovfy Marți-Mercurl, 19 (31) Mai 1893.

Brașovii, 18 Alai v.
Respunsulă monarchului cătră 

delegațiunl a fostă de astă-dată 
forte reservată. Probabilă, că pen
tru a evita susceptibilitățile Ru
siei, în acestă răspunsă nu se face 
amintire nici măcaru printr’ună 
cuveDtă, despre raporturile actuale 
din Peninsula-balcanică; nu se 
amintesce nici despre Serbia, unde 
a întrevenitu crisă de statu ; nici 
despre Bulgaria, unde căsătoria 
principelui Ferdinand, mai alesă 
însă revisuirea constituției a atrasă 
atențiunea puteriloră vecine; ba, 
ce e mai multu, nici despre tripla 
alianță Maiestatea Sa n’a făcută 
amintire.

T6tă vorbirea monarchului cul- 
mineză de-o parte în accentuarea 
raporturiloru „neschimbate11 și 
„amicale“ cu tbte puterile euro
pene, er de alta în stricta nece
sitate de-a se continua înarmările. 
Aceste două contraste ilustreză 
în de-ajunsu nesiguranța situațiunei 
„pacinice“ și „liniștite11, în care 
ne găsimu cu puterile streine.

Și Napoleonu III, în ajunulă 
isbucnireirăsboiuluifranco-teutonu, 
declarase sărbătoresce, că situa- 
țiunea europenă e câtă să pbte de 
pacînică; n’au trecută însă mai 
multu ca două săptămâni și res- 
boiulu a isbucnitu.

Etă ce plătescă asigurările de 
pace, ce c|ilni°ă li-se dau popo- 
răloră din partea domnitoriloră 
loră, pe câtă timpă de altă parte 
preparativele de răsboiu continuă 
în tote statele europene în dimen
siuni totă mai mari și mai nesu
portabile pentru popore.

Ori câtă de multă s’ar sili așa 
dâră domnitorii stateloru europene 
să hniștescă pe supușii loru prin 
asigurări de pace, în actualele 
împrejurări o liniștire a loru e 
imposibilă. Imposibilă este în spe
cială pentru locuitorii monarchiei 
nâstre, pe cari aceste asigurări de 

pace îi costă o nouă sporire a 
bugetului militară cu cinci mi- 
lione florini.

Și tbte ară mai trece, cum 
amarulu loru ară trece, decă în 
urma atâtoru jertfe, li-s’ar da po- 
pbreloru acestei monarchii celu 
puțină liniștea interidră, de-a trăi 
în pace unele cu altele, de-a se 
întări, de-a lucra și de-a se des- 
volta fiă-care în ticnă și inde
pendentă.

Din nenorocire însă, tocmai 
acestă pace interioră la noi lip- 
sesce cu desăvârșire. Dincdce de 
Laita Maghiarii, dincolo Germanii, 
prin tendințele loră de absolută 
suprematisare și desnaționalisare 
au provocată între popdrele mo
narchiei dualiste ună nesfîrșitu 
răsboiu, ale căruia consecențe triste 
și păgubitâre pentru monaichiă, 
anevoiă credemă să se pâta pa- 
ralisa vre odată prin înarmări mi
litare.

Decă e vorba de asigurări de 
pace, atunci neasemănată mai 
mare și mai temeinică bucuriă s’ar 
fi făcută majorității locuitoriloră 
monarchiei nostre, când li-s’ar fi 
dată mai întâiu asigurările unei 
desvoltări pacinice și liniștite a 
raporturiloru interidre dintre națio
nalități căci acesta formeză adevă
ratele base ale consolidărei unui 
stată și dela acesta depinde în 
prima liniă și viitorulă monar
chiei.

Ce folosesce majorității popd- 
reloru asuprite din monarchia nde- 
tră asigurările de pace, pe câtă 
timpă ele aici acasă, în patria loră, 
se găsescă într’ună nesfârșită și 
desperată răsboiu de rassă? Ce 
folosescu continuele înarmări mi
litare, pe câtă timpă sbuciumările 
și luptele interiore depărteză totă 
mai multă țînta unei adevărate în
tăriri și consolidări a statului?

Din considerațiile indicate aci, 
ori câtă de multe ară fi asigură

rile de pace, ce ni-s’ar da, pe 
câtă timpă înlăuntru continuă res- 
boiulă de esterminare între po- 
pore, asemeni asigurări pentru noi 
suntă de puțină valdre practică.

CRONICA POLITICA.
— 18 (30) Maiu.

Dr. Milos StefanovicI, aprigii lup
tătorii alo Slovaoiloră, a trimișii minis
trului de interne Hieronymi o adressă, 
în care protestezi în contra oprirei mai 
multoră adunări slovace. In aoestă adresă 
se presentă oa o imposibilitate psicho- 
logică tendința de a maghiarisa 2 și 
jumătate milione Slovaci. ,E o utopiă a 
desnaționalisa pe Români, Ruteni și 
Șerbi. Decă ministrulă nu crede, atunci 
să întrebe pe Moosary, pe Nioolau Bartha 
și pe Kossuth. Aceea ce cfioft Românii 
în Replica lorii, că mai bine Ruși decâtă 
Maghiari, este și pentru noi ună lucru 
naturală, căci voimă de o mie de ori mai 
bine să devenimă Ruși, decâtă Maghiari, și 
Vă asigură, că Slovacii doresoă să fiă 
mai bine Zuluoafrb, decâtă Maghiari. 
Nu vă înoredețl în Kosztenszky și con- 
sortes, ci pe propria-vă judeoată... Nu 
ne tememă despre aceea ce va eși din 
confusiunea babilonică..."

*
Din Petersburg se anunță, că acolo 

s’a țînută la 22 Maiu n. jubileulă de 
25 de ani ală Reuniunei slave de bine
facere. Sera a fostă o adunare festivă 
unde contele Ignatiev, președintele Reu
niunei, a țînută ună disoursă în oare a 
c|isă următârele: „Noi suntemă urmașii 
acelora, pe cari de comună îi numiau 
slavo fiii, der cari au desvoltată num ei 
idei și dorințe rueesol. Se înșelă cei ce 
oredă, oă noi am voi să ne isolămă de 
cultura apusână și că am fi contrarii 
acesteia. Nu înțelegă de ce ni-seîmpută, 
că purtăm ă grije ooreligionariloră și fra- 
țiloră noștri de aceeași limbă? De ce 
ni se impută de păcată, decă noi Rușii 
ne numimtt Slavi și vremii să ne unim>i 
cu frații noștri de rassă și de limbă ? 
Noi nu ne ingerămă în politica esternă, 

nu ne amestecămă în daraverile ei. Ea 
este încredințată guvernului nostru, oare 
pe basa absolutismului representă întru 
tâte pe națiunea ndstră“. In oontinuarea 
discursului său, Ignatiev fa ou amintire 
și de Maghiari, oarl, cRse elă, suntă 
dușmani de mârte ai Slaviloră pe cari 
îi asupresoă în totă chipulă. In fine ora- 
torulă 4ise, oă scopulă de oăpeteniă ală 
Reuniunei suntă binefacerile. Ea îșl dă 
mereu silința să țină legături neîntre
rupte ou frații Slavi și să promoveze 
iubirea frâțăsoă între Slavii de aoe- 
eașl rassă.

<*

Pressa vienesă se ocupă cu inci
dentală din ședința primă a dolegațiunei 
auslriace. „Neue fr. Presse“ cfice, că 
Cehii tineri îșl voră pune martiriulă unei 
partide proscrise pe nedreptă și din 
acesta voră făuri ună motivă de indig
nare, oare le va asigura anticipative ab- 
soluțiunea alegătoriloră loră pentru orl- 
oefelă de esoesă parlamentară. „Deutsohe 
Ztg.“ se încâroă să justifice procederea 
lui Dr. Plener (Jicendă, oă esohiderea 
delegațiloră Cehi tineri nu a oorespunsă 
numai vederiloră sale personale, dedreoe 
maioritatea delegațiuniloră aparține părții 
drepte a ambeloră camere ale parlamen
tului și aceste au în mâDă alegerea, oo- 
misiuniljră. „Deutsche Volksblatt" cri
tică vehementa vorbirea lui Dr. Plener, 
cjicendă, că aoțiunea fină a aoestuia se 
va termina într’o mare prostiă. Prin 
acâstă eschidere nu se va pută ajunge 
la nimică. Crede d. Plener și soții săi, 
că prin acesta voră pune zăgazuri naiș- 
cărei Cehiloră tineri și-i va lua acesteia 
oaracterulă escesivă? A fostă o mare 
greșălă măsura neparlamentară de a es- 
ohide pe Cehii tineri din oomisiune. 
Der volnicia a Intrată în carnea și sân
gele liberaliloră, căci aceștia când întră 
în vieța parlamentară, aducă ou ei vol- 
niciă și terorismă. Cu procederea lui Dr. 
Plener a întrată clica în delegațiune. 
Dâr va veni timpulă oând partidele par- 
mentare asuprite acum, îșl voră câștiga 
dreptulă loră.... Totă cam în același 
sensă se esprimă și „Vaterland", „Wie-

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

ZoEa cătră tănerîme.
O vorbire ținută la Reuniunea studențiloră 

francesi în diua de Rosalii.

(Fine.)

Astăc}! autjiniă pe fiăoare pasă acostă 
văierare desperată după fericire. Pe mine 
mă pătrunde grozavă glasulă aoesta. Și 
băgați numai de eâmă, că acâstă plân
gere se aude în tâte părțile în ameste- 
culă sgomotosă ală soiințeloră progre
siste. Destulă a fostă din adevără, da- 
ți-ne ohimere! Numai așa vomă ave li
niște, dăoă visămă despre ce nu este, 
dâcă ne oufundămă în necunosoută. Nu
mai acolo se deschidă florile misteriose, 
ală oăroră mirosă adârme durerile nos
tre. Musica și-a dată ală său, literatura 
sa nisuesce a mulțumi setea modei.

Mai înainte am vorbită despre es 
posiția de tablouri. Acolo strălucescă 
tâte florile vechiloră ferestri colorate: 
virginele svelte, fantomele, ce apară din 
umbră, figurile sarbede alo pictoriloră 
primitivi. Acesta este reacțiunea împo

triva naturalismului, despre care se cjice. 
că a murită, ba că l’au și îngropată. E 
sigură, că acâstă mișcare esistă, căci 
deja ea se arată în tâte manifestările gân
dirii și trebue să ne tragemă seriosă 
eema cu ea; e de lipsă să o studiămă și 
espiicSmă, decă nu vremă a despera de 
viitoră.

După mine, domniloră, cure suntă 
ună văjă positivistă, acâsta nu este, de
câtă o fatală piedecă a progresului. A- 
decă nu pote fi tocmai vorbă de pie
decă, căci dâră bibliotecele, laboratoriile, 
auditoriile și șcâlele nâstre nu suntă încă 
despopulate. Mă încuragiază și aceea, că 
încă nu s’a schimbată nici terenulă so
cialistă, care este totă acelă terenă de- 
mooratică, unde a crescută secolulă a- 
cest8. Ca să potă înflori o artă nouă, ca 
âre-care credință nouă să potă schimba 
direcția omenirei, ar fi lipsă de nou te
renă, în care acestă credință să prindă 
rădăoinl și să crescă; fiindcă fără terenă 
nou, nu pâte fi societate nouă. Credința 
nu invie ; din religii vechi, nu se pâte 
faoe, decâtă mytologii. Nici veoulă vi
itoră nu va fi altceva, decâtă oonsolidarea 
vecului nostru, în acea mișcare demo

cratică și sciințifică, ce ni-a răpită pe 
noi și ne ține pururea legați de ea. Con
ced 0, că orisonulă litere turei a fostu 
strimtă. Eu deja am regretată, că am 
devenită revoluționară, voindă ca și 
arta să se alipâsoă de adevărurile con
statate.

Intre adevărurile aflate pe calea sci- 
inței, și între aoele, cari se voră scâte 
din neounoscută, este o meșdiă nehotă- 
rîtă: meșdia îndoelii și a cercetării, care, 
după mine, totă așa de multă aparține 
literaturei, ca și soiinței. Pe oalea acesta 
putemă umbla noi, esplioândă după pro- 
priulă nostru geniu iufluința puteriloră 
neounosoute. Idealulă încă, nu este alt
ceva, decâtă ună oe neesplicabilă între 
puterile neounosoute ale acestei lumi 
mari. Și decă ne este iertată a afla pro
blemele, cari ne esplică neounoBcutulă, 
iertată ne este ore a trage la îndoelă 
legile descoperite, ca să punemă altele 
în locuia loră, ori chiar să negămă cele 
asistente? Este lucru sigură, oă în mă
sura, în care progreseză sciința, în aceea 
regresesză idealulă, și așa credo, oă sin 
gurulă înțelesă, singura bucuriă a vieții 
este cucerirea încetă, chiar și atunci, când 

avemă acele asigurări regretabile, că nici 
odată nu vomă soi totă.

In cjăele nâstre turburate s’au ivită 
păstori sufletescl, oarl sfătuesoă cu multă 
căldură tinerimii, să crădă. Tendința loră 
este frumdsă, der răulă e, că după pro- 
fetă se schimbă și credința. Suntă multe 
feluri de credințe, der în ochii mei nici 
una nu este destulă de limpede, nici una 
destulă de hotărîtă. Vă îndâmnă să ore- 
dețl, der nu Vă spună, oă în ce să ore- 
dețl? D-Vostră dâr, trebue să oredețl, fi- 
indoă a orede, este fericire; și veți crede 
mai vîrtosă, pentruca să învățațl a crede. 
Sfatulă nu e rău: într’adevără e mare 
ferioire, când omulă se pâte liniști în si
guranța ori oărei credințe.

Sfîrșesoă, recomandându-vă și eu o 
credință: credința în munoă! MunoițI ti- 
neriloră! Sciu, că ună astfelă de sfată 
se pare banală, dâr mă rogă să cumpă
niți ceea ce spună. Eu nici odată n’am 
fostă nimică altceva, decâtă muncitoră. 
Der și fericirea întregei mele vieți mi-a 
dat’o numai munca. Am înoepută cu a- 
mară, am cunoscută miseria și despera
rea. Mai târcfiu am trăită în mijloculă 
lupteloră și acolo trăesoă și acum, aoolo


