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Nr. 121. Brașovii, Vineri, 4 p ) Iunie 1893.

Brașovă, 3 Iunie v.
Mare aensațiă a produsă î-m 

pressa ungurescă reaultatulă ale- 
gerei de deputată dietală, ce s’a 
săvârșită la 6 Iunie n. c. în Miș- 
colță. Unulu din cercurile electo
rale ale acestui orașă, care din 
timpuri vechi a fostă represen- 
tată în dietă prin deputată guver
namentală, acum a eă4ută în 
mânile Kossuthiștiloră, cari cu 
majoritate de 36 voturi au is- 
butită a alege pe candidatulă loră 
Herman Otto.

In acestă victoria, Kossuthiștii 
vedă unu mare triumfi ală pro
gramei loră, pe care Herman, în 
vorbirea rostită cătră alegători în 
ajunulă alegerei sale, o indigetă 
prin cuvintele: „O Ungaria liberă 
și independentă"; cu acesta îm
preună apoi: representanță esterna 
deosebită, armată națională un
gurescă, bancă națională ungurescă 
etc. etc.

Firesce, ca asemeni aspirațiuni 
naționale unguresc!, fiindă ele iden
tice cu concepțiunea ideei „de 
Btată maghiară", găsescă în sâ- 
nulă cetățeniloră unguri ună te- 
remă cu atâtă mai mare, cu câtă 
mai susă se aventă și șovinismulă 
și netoleranța loră națională. De 
aceea nu ne pbte cuprinde nici o 
mirare, decă vedemu, că partida 
kossuthistă cuceresce din ană în 
ană mai multe mandate în parla- 
n.entulă ungurescă.

Este înse de totă caracteris
tică, că o asemenea partidă, care 
și a luată cu devisă „liberarea și 
independența patriei“, vre să es- 
celeze, mai multă pote ca toți, 
printr’o extremă netoleranță de 
rassă. A umbla se scap! de-ună 
jugă subjugândă pe alții: etă pe 
scurtă programulă Kossuthiștiloră 
maghiari!

Herman Otto a sciută se se 

distingă, în vorbirile sale dela Miș- 
colță, prin cele mai înflăcărate 
pledoarii pentru idependență și li
bertate. Elă a debutată cu atâta 
focă în contra „jugului austriacă", 
încâtă -din partea presei guverna
mentale unguresc! a fostă tim
brată pentru acesta chiar ca re
voluționară. Ba în discursulQ de 
mulțămită, adresată la 11 Iunie 
n. c. cătră alegătorii eei din Aliș- 
colță, deputatulă Herman Otto 
sbiciui cu multă vehemență ne
dreptățile și abusurile de putere 
ale actualului guvernă, cflcendă, 
că acesta a dusă poporulă (înțe
lege poporală maghiară) la irita- 
țiune și l’a predispusă chiar pen
tru o revoluțiă prin aceea, că l’a 
împovărată cu sarcini, omenii stă- 
pânirei l’au desamăgită, l’au ca- 
lumDiată și l’au purtată cu min
ciuni ; și când sub greutatea sar- 
cineloră sale poporulă și-a ridi
cată și elă cuventulă, a fostă dată 
pe ușă afară.

Așa descrie deputatulă Herman 
nemulțumirea poporului maghiară, 
adăugendă, că elă este tractată 
din partea celoră dela cârmă „ase
menea unoră vite de jugă“.

Decă acestea se potă (țice des
pre poporulă maghiară, ce ne 
rămâne de flisă nouă, celoră ce 
stămă sub supremația acestui 
poporă ?

Pledoariile deputatului kos
suthistă pentru dreptate și liber
tate potă să fiă frumdse în felulă 
loră; der cum se împacă aceste 
pledoarii cu marea netoleranță de 
rassă cuprinsă în programa desfă
șurată de elă ?

Oredă dre Kossuthiștii, că 
prin subjugarea și prin suprimarea 
libertății naționale a Nemaghia- 
rilorO din țeră, voră ajunge la 
„independența" visată de ei?

CRONICA POLITICA.
— 3 (15) Iunie.

Deputatulă cehă tânără Dr. Kaizl, 
într’o adunare a alegătoriloră săi, șl-a 
dată seină despre mandatulă său. 
Vorbindă despre politica esteruă a mo- 
narclliei, dlse> câ ÎQ acesta s’a produsă 
o <5re-șl-care sohimbare, pe oare pune 
pondă nu numai densulO, oi și alțl re- 
presentanțl ai partidei. „SoițI fdrte bine, 
dise Dr. Kaizi, că noi toți amă fostă în- 
tr’ună cugetă în contra triplei alianțe, 
întru câtă acâsta însemna intrarea Aus
triei în cohorta Germaniei, întărirea ni- 
suințeloră germane, propaganda germană- 
maghiarâ-olericală în Peninsula balcanică 
și împingerea Austriei la o dușmănia ou 
Rusia. Acum lucrurile începă a se 
schimba și semburile aoestei transformări 
’10 vădă aoolo, că Austria s’a emanci
pată de sub presiunea Prusiei, oă începe 
să jooe în tripla alianță acelă rolă primă, 
care i-se cuvine, ca unei puteri mai iu- 
bitore de pace și mai puțină agresive 
și prin acesta voesoe a întreprinde aceea, 
oe a făcută Germania sub Bismark, 
adecă a oăuta înțelegere și paoe cu Ru- 
,sia. Ministrulă de esterne Kalnoky, ce e 
dreptă, acum de ourendă s’a sousată la 
foia berlinesă „Național Ztg“, der cu 
totă scusa acesta, zăcea o bună dosă de 
malițiă în cuvintele sale. „Noi amă tre
buită mai înainte să privimă în liniște, 
când oăutațl amiciția rusesoă, acum vă 
rogă să ne priviți și voi!“Aoe9tă schim
bare în politica esterna are și pentru 
noi o âre-care însemnătate, dise hlr. 
Kaizl. Nu că d6r vomă schimba vre-o 
iotă din politica nâstră internă, der ne 
vomă pute mișca mai ușoră, oând vomă 
ave să luptămă numai în contra poli
ticei interne a monarchies. Vorbitorulă 
apoi blama ou aspre cuvinte prooederea 
Dr. Plener îu delegațiunl față de Cehii 
tineri. Adunarea vota, în fine ou unani
mitate o resoluțiune, în care li-se esprimă 
înoredere Cehiloră tineri, îndemnându-i 
la o oposițiune orânoenă.

*
piarulă oficiosă „Montags-Revueu 

vorbindă despre Maghiari și armata 
austriacă scrie următorele: Dincolo de 
Laitha ceră deplina validitare a influ- 
inței unguresol în armată, pote ceva și 
mai multă — stânga cere, după oum 
se scie, o armată independentă —- der 
activă elementulă maghiară nu ia parte 
în măsură corăspuncjâtore la luorurile 
militare. ContiDgentulă ofioeriloră uu- 
gurescl stă cu multă îndărătulă preten- 
siuniloră de putere și ale raporturiloră 
de cuote și acâstă împrejurare nu se 
pdte sana prin înființarea unei academii 
militare în statuia Sf. Ștefană. Maghiarii 
nu se facă bucurosă soldați, acesta e 
starea adevărată a lucrului, asupra că
reia nu trebue oine-va să se înșele; ei 
nu servesoă buourosă ca soldați austro- 
ungarl, — pdte au antipatiă față de 
acâstă numire

Din delegațiunî.
Delegația ungurescă a ținută în 13 

Iunie a doua ședință plenară. La ordinea 
cjilei: budgetulă pentru esterne. finanțe, 
oompturl și marină.

Raportorulă Falit Miksa motivă,-într’o 
vorbire lungă, budgetulă. Elă se pro
vocă la vorbirea cu care Majestatea Sa 
a deschisă delegațiile, la declarațiile mi
nistrului Kalnoky făcute în sub-comisiunea 
pentru esterne. Raportorulă aprobă întru 
tdte politica esternă a lui Kalnoky, ce- 
rendă tot odată o deolarațiă de încre
dere față ou conducătorul^ acestei po- 
litiol. Activitatea de 10 ani a lui Kalnoky, 
dise raportorulă, arată evidentă, oă mi- 
nistrulă oomuuă de esterne tot-dâuna a 
fostă în o'ară față ou soopulă la care 
trebue să tindă aoestă politică, adecă 
demnitatea și interesele monarohiei, în 
ori ce împrejurări politioe europene, să 
nu sufere niol o știrbire. Esperiența, că 
mouarchia nu pote să se estindă peste 
marginile indicate, că cu mijloce paol- 
nice, și, decă este de lipsă ou încordarea 
puteriloră materiale, suntemă 'gata a ne 
apăra drepturile, esperiența aoâsta, cjicâ, 
a sporită numărulă amiciloră și a împu-

FOILETONULl) „GAZ. TRANS. “

Codmli la poesia poporală română.
{Studiu literară).

Mai tuturoră popâreloră,—cari tră- 
indă într'o olimă mai blândă își câștigă 
mai ușoră hrana de tdte (filele și au ooa- 
siune, să vedă mai multe îusușirl și fe
nomene naturale, plăoute și frumose, — 
le-a făcută și le fac® natura o dre-oare 
imptesiune plăcută, într’ună gradă mai 
mare seu mai mică, după cum și frum- 
sețile naturei suntă mai multe, seu mai 
puține. Intre aceste popâră să numără 
și poporulă română, asupra oăruia natura 
face o impresiune forte mare și în care 
stîrnesoe ea o admirațiune potențată.

Oetindă ou atențiune literatura po
porală română, care ne presintă fidelă 
caracterulă Românului, vomă afla, în 
fbrte multe pasage din ea. esprimată o 
iubire nemărginită față de natură. Acâstă 
iubire e înăscută în orl-ce Română.

Dintre obieotele din natură, Româ
nulă are o deosebită iubire față de Co
dru „frate cu Românulă*, cum cu adevă
rată a di80 genialulu noflru postă Emi- 
nesou.

Iubirea aoâsta înăscută în Română, 
’șl are căușele sale atâtă naturale, câtă 
și psihioe. In mai t6te locurile, pe unde 
trăesoe, Românulă adeoă este înoon- 
giurată de oodrii deși, la cari e avisată 
de multe-orl, pentru ună lucru seu al
tuia, și astfelo e în continuă atingere cu 
elă. Afară de acâsta, Românulă e do
tată și din partea firei cu simță pentru 
ce e frumosă și poetioă. E naturală deci, 
că elă veniudă fbrte adese ori în ațin, 
gere cu codrulă verde și frumosă, unde 
pasările cântă atâtă de drăgălașă și unde 
e atâtă de poetică primăvara și vara, a 
prinsă o forte mare iubire față de elă, 
oare ou timpulă a devenită oa și ceva 
organică în caracterulă său.

In urma acestei iubiri s’a năsoută 
o mare intimitate și nisce relațîunl fârte 
prietinescl între Română și codru. Ro
mânulă adeoă începe să privescă în 
codru pe ună frate bună alu seu. Petre
cerea în codru verde și desă este o re- 
creațiune forte plăcută pentru elă după 
atâtea osteneli și năcazuri, cu oarl elă 
(jilnioă are să se lupta.

Dâoă e copleșită de năcazuri seu 
nenorociri și e cuprinsă de-o melanooliă 
adâncă, atunol îndată ’șl îndreptă Ro 

mânulă pașii spre codru, unde oulcân- 
du-se pe erbă verde și oântândă doina 
de jale, ’șl află mângăerea. într’o astfelă 
de situațiuna fiindă, orede, că și codrulă 
ia parte la durerea sa, oă și codrulă e 
tristă. Acesta o putemă vede, spre pildă, 
în următârele versuri poporale :

Jelui-m’așI și n’am cui,
Jelui-m'așl codrului.
Codru’i jalnică, ca și mine, 
Că nici frunda nu’i rămâne, 
Numai gâle olomburele,
Să le bacă vânturi grele; 
Vremurile, vânturile,
Ca pe mine gândurile.
Referitoră la aceea, că Românulă 

se duce în oodru, să-și uite supărările 
și să afle mângăere, putemă aduce de 
pildă versurile :

In codru o să mă ducă,
Pe pată de flori să mă pună, 
Durerea mea să i-o spună.

Seu versurile:
Codrule, codruțule,
Desohide’ml cărările,
Să’ml uită supărările!
Căol îu adevără, duoându-se Româ

nulă în codru, acesta cu verdâța lui ’i 
faoe o impresiune atâtă de plăcută, în
oată elă ’șl uită de supărările, ce’lă 
apăsau înainte de a merge aoolo.

Dâcă din contră Românulă e cu
prinsă de veseliă, 'șl esprimă aoestă sim- 
țământă totă fratelui său, totă codrului, 
în care acum cântă doina de veseliă, 
căutândă par’că să inspire și codrului 
aceeași veseliă, de care e cuprinsă su- 
fletulă său. Și’n adevără, elă crede, că 
aoum și codrulă e cuprinsă de ve
selia lui.

Totă astfelă și oând oodrulă pri
măvara înoepe să învercjesoa și când 
pasările începă să ciripescă prin desi
șurile iui, Românulă e plină de veseliă, 
și nu scie, cum să se ducă mai de grabă 
în codru, să-și spună aoolo în liberă voiă 
veselia sa. Acesta o putemă vede d. e. 
din versurile:

Și de delă, de după delă 
Ml-a 'nfruncjită ună făgulenă, 
Cum a-șl faoe să mă duoă 
Frunda lui să i-o sărută/?“

Ce gingașe iubire e esprimată în 
aoeste versuri. Poetulă poporală dise: 
„’w»i a ’nfrunc|ita“, adecă pentru elă, 
pentru plăoerea, lui a înfrunzită făgu- 
lenulă.

Când oodrulă e verde, Românul cântă 
totă doina de veseliă, cum ohiar elă dice, 
spre pildă, în versurile: 


