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Conferența și problema ei.
Brașovii, 15 Iulie v.

Câteva cjile după prima convo
care a conferinții naționale, orga- 
nulu nostru a caracterisatâ situați- 
unea creată prin urmărirea judecă- 
torescă a comitetului nostru centrală, 
pentru că, la mandatulu conferenței 
naționale din 1892, a esercitatO unii 
dreptu constituțională fundamentalii 
cetățenescu, espunendu într’unu me
moriu cătră capulă statului grava- 
minele naționale și cerendu schim
barea stării asupritore pe cale legale, 
scriindu între altele:

„Este unu lucru de sine înțeleșii 
„că ataculG acesta violentă alu pu- 
„terii publice, ce este îndreptată nu 
„numai în contra persbneloru, carî 
„compună comitetulu și în contra 
„procederei loru, ci se îndreptă tot
odată și în contra drepturiloru fun
damentale constituționale ale par
tidei ndstre naționale, trebue se ne 
„afle pe toți solidari în alu respinge 
„cu tdtă energia și demnitatea.“

Unanima protestare a conferen
ței nostre naționale în contra prigo- 
niriloru și a violențeloru puterii pu
blice a justificată prevederile ndstre 
și a dovedită în modulă celă mai 
îmbucurătoră, că atunci când con
trarii limbei și ai naționalității nos
tre uneltescă în contra esistenței par
tidei ndstre naționale, toți Românii 
suntă uniți în a combate și a res
pinge aceste criminale uneltiri.

Prin acestă protestare confe
rența a mai dată să cundscă con- 
trariloră noștri, că ori-ce încercare 
a loru de a ne divisa și de-a slăbi 
ast-felă reBistența nostră este și va 
rămâne zadarnică.

Acestă parte însemnată a pro
blemei sale, impusă de grava situa- 
țiune și de interesele generale na
ționale, conferența a deslegat’o în 
modă mulțămitoru și astăc|î însăși 
foia guvernului „Pester Lloyd“ vine 

și recunosce, că toți Românii ±ără 
deosebire stau pe basa uneia și ace- 
leia-și programe naționale, că prin 
urmare suntă uniți în cestiunea cea 
mare a postulateloră naționale.

Cea-l’altă parte nu mai puțină 
însemnată a problemei conferenței 
naționale a privită, după cum amă 
arătată și în numărulă foiei ndstre 
dela 10 (22) Iunie a. c., consolidarea 
ndstră interidră, prin utilisarea tu- 
turoru forțeloră naționale cu serio- 
sitate, cu plană și sistemă în inte- 
resulu națiunei române, a libertății 
și a drepturiloră sale.

Amă fi fericiți, decă amă pute 
constata, că și acestă parte a marei 
probleme, ce li-se impunea în mo
mente atâtă de critice delegațiloră 
alegetoriloră noștri, a fostă desle- 
gată de ei în modă pe deplină mul
țămitoru. Der nu numai, că nu sun- 
temă în posițiunea plăcută de a con
stata o astfelă de resolvare, ci tre
bue sS recundscemă chiar cu durere, 
că prea s’a dată pe față și cu oca- 
siunea conferenței trecute spiritulă 
funestă de intoleranță față cu păre
rile și vederile dintre frați, cari pe 
lângă acesta mai suntă și soți de 
principii, spirită, ce a fostă Intro
dusă, nu mai vremă se cercetămă 
cum și de unde, în sînulu nostru, 
de când cu agitarea forțată a ces- 
tiunii Memorandului.

Intoleranța față cu părerile ce- 
loră ce suntă chiămațl și îndreptă
țiți a conlucra la opera comună, 
duce, făr’ de voiă chiar, la esclusi- 
vismă. Pe calea acesta, va recu
nosce ori și cine, nu numai că nu 
se pote ajunge la acea consolidare 
interidră, care este idealulu nostru, 
der se potă compromite chiar forte 
gravă interesele solidarității partidei 
ndstre naționale.

Ne mângăiămă înse cu gândulu, 
că transpirarea spiritului intolerantă 
și esclusivist, de care vorbimă, a fostă 
numai reflexulă unoră retăciri din 

trecută și sperămă, că acuma după ce 
în conferența din urmă s’au curmată, 
prin proclamarea solidarității față 
cu prigonitorii noștri, discusiunile, 
ce priveau nu fondulă, ci numai pro
cedura în afacerea Memorandului, 
va seca și isvorulă, de unde se va 
putd nutri acelă spirită de vrajbă.

Pentru ca se sece acestă isvoră 
cu desăvârșire, e de lipsă conlucrarea 
tuturoră bărbațiloră de inimă și de- 
sinteresațl. Acestă convingere s’a ma. 
nifestată puternică la conferența tre
cută ca ună semnă îmbucurătoră și 
încuragiatoră pentru marea causă a 
consolidării nostre interidre.

Pressa ungurescă despre 
Conferența.

Tdte foile unguresc!, ce ni-au 
sosită astăcfî, publică articol! de 
fondă în causa conferenței ndstre. 
Vomă tace și cetitoriloră noștri cu
noscute espectorările acestoră foi, 
cari în mare parte suntă fdrte ca
racteristice.

Guvernamentalul „Pester Lloyd“ 
scrie în numerulă seu dela 25 Iulie, 
despre „Românii țerei ndstre11, cari s’au 
adunată la Sibiiu)

Venirea mai multora Români la oon- 
ferență, — cj‘oe Lloyd“ — are o altă 
însemnătate, aoum după ce nu suntO nu
mai studenții din Buouresol, oarl faoft fan
faronadă iredentistă, ci suntO dmenl maturi, 
parlamentari de profesiune, senatori, ba 
chiar și foști miniștrii. Este, 4* cei 0 mare 
outezare și nerușinare, deoă ună străinii 
viea să aibă comuniune politică cu oetățe- 
nii noștri în cestiunl curată interne, fiă în 
ori ce formă. Der in fața visitei d lui Oan- 
taouzino și soți, să întrebă „P. Lloydu, 
dâcă 6re considerațiunile de raporturi ami- 
cabile ou statele vecine, nu obligă și pe 
Românii din România? Crede, oă guver- 
nulă română nu ia parte la agitațiunile ire
dentiste, pote, că mișcarea ’16 înoomodeză 
chiar, der ore este de ajunsă în casulă 

*) Diu revista „Heimgarten“ Iunie 1887.

acesta de a se purta pasiva și a lăsa oa 
luorurile să mergă cum voră voi?

ț)ice apoi, oă este ună interesa de esis- 
tență pentru România, de a sta în rapor
turi amicabile cu Austro-Ungaria, și că 
aprețiâudă posiția geografioă politică a țârii, 
guvernulă din România ar trebui sâ ia mij- 
ldoe legale spre a curma o mișoare, oare ar 
putâ fârte, ușoră b6 provdce în Ungaria și 
întrega monarchiă o reaoțiune în contra 
politioei de aijl binevoitore a Austro-Unga
riei față de România.

Reveninda la adunarea din Sibiiu, „P. 
Lloydcțtce, oă deja a constatată, că față 
ou „ultraiștii“ vrea sâ răsbâsoă o tendință 
mai „moderată,“ der ara fi o nebuniă, de a 
privi acestă tendență îutr’ună moda prea 
optimista. Și oeea ce s’a petreouta cu tne- 
morandula eto., suntă numai nori ai anului 
trecute, după cari nu mai voimă b6 ne ui- 
tămă și ori oe s’ar n petrecuta pănăacum, 
este ou totulă irelevaută, numai sâ na afle 
oontinuare. Lucrulă de căpetenia este de a 
se soi, dâoă Românii pentru viitorii voescă 
sâ urmărescă o altă politică, dâcă voesoa 
sâ ae emancipeze odată de apăsarea unui 
programă, oare eschide din capulă locului, 
ori oe înțelegere. Pe câta vreme voră nega 
uniunea Ardealului cu Ungaria, și voră nisui 
a introduce stări federahstice în Ungaria; 
pe câtă vreme se voră pune în oposițiă ou 
idea legala de stată maghiară și pe oâtă 
vreme voră face mai departe passivitate, 
e totă una, dâoă d-lă Rațiu ori d-lă Mo- 
csonyi are oonduoerea, dăoâ se înfățișeză 
oa „ultra-națională11 seu oa „moderată/ o 
pactare pe aoeste base este imposibilă și in
compatibilă ou oondițiunile de esistență și 
ou demnitatea statului ungară. Celă din- 
teiu postulată este, ca Românii să nu mai 
voesoă a figura ca „națiune“ și să reou- 
noscă legile și ordinea statului. Atunci se 
va pute vorbi asupra gravaminelcră lord 
în formule reale. Românii se învertesoă însă 
îmr’ună ceroă vițiosă, nu voră să pără- 
sesoă passivitatea, pănă oe nu li se va sa
tisfac» postulatele loră. Aceste postulate 
voră răsuna în pustiă, pănă când nu voră 
trimite representanțl în dietă. Nu se pote 
faoe ună pactă deosebită ou ei; ei n’au

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

In trenulu de Orîentu. )
De Hans M alser.

\Jd6rtea tragică a unui tîniră Română.')
Intr’o sâră oălătoriam din St. Pdl- 

ten, la Viena. Mă întârejiasemă de tdte tre
nurile și nu-mi rămase alta decâtă să mă 
foloseseă de trenulă de Orientă, oare co
munică directă între Parisă și Constanti- 
nopolO. Din Parisă la Constantinopolă în 
82 de ore. Departe am ajunsă!...

In momentulă, când părăsii pământulă 
Austriei și pusei piciorulă pe scândura va
gonului, am ajunsă într’o lume străină. 
Trenulă de Orienta se pâte asemăna ou 
ună hotelă internațională în miniatură, de 
o eleganță rară, provăcjută ou totă confor- 
tulă. Pe lângă cabinete pentru una, dâuâ 
seu mai multe persone, suntă aici refeotore 
bine luminate, arangiate ou luxă, salone 
de fumată și de jocfi, sale de lectură cu 
cărți și 4iflre< oabinete de toaletă și a. m. 
Gelă mai mare avantagiu ala aoestui trenă 
e, că nu soutură de locă și nu aucjl sgo- 
motulă rdtelord. O trambulare uniformă tra- 

dâză numai, că te sfii pe ună instrumentă 
de comunicațiune. Păreții suntă peste totă 
de sticla massivă de oglindă, și dâoă slo- 
bocjl în josă roletele de tapetă, te afli în
tr’o odaiă fără ferestri luminată ou gază. 
Nu-țl trebue multă fantasiă, casă te ougețl 
acasă, în cabinetulă propriu.

Fiă-oare pasageră — fiind oă nu esistă 
decâtă olasa primă — are la disposițiă tdte 
looalurile, poți sâ te așecjl unde-țl place și 
unde este locă. Timpulă de o dră dintre 
orășelulo numită și reședință e tocmai de 
ajunsă, oa sâ visitezl întregă arangiamen- 
tulă, eventuala se iai la revistă fugitivă și 
pasagerii. Aceștia s’au retrasă mare parte 
în cabinetele loră, unii însâ mai ședu în 
restaurante, beu, mâncă și povestesoă, alții 
jdcă cărți, oetescă ori dormO. EnglesI 
plicticoși, cu favorite blonde, Turol som- 
nuroșl cp fesuri roșii, cei mai mulțl 
suntă însâ FrancesI, cu profiluri adevărata 
galioe și cu o vivaoitate pururea nervosă. 
Suntft mai toți oomeroianțl bogațl, diplo
mat, principi și alțl dignitarl. M’amă pusO 
și eu timpă de o 6ră pe o treptă cu ei. 
In cursă suntă bani franoesl și limba fran- 
cesă. Persoualulă vorbesce râu nemțesoe.

Intr’unQ colță ală restaurantului ședea 

răcjitnată unQ tînâră oam de 20 de ani. 
Nu vficjusemâ în viâța mea o înfățișare 
atâtă de bolnavă, cum avea acestă tînâră. 
Ună oraniu de morta nu e așa îngrozitoră, 
der e oribilă aspectulă unui craniu, învâ- 
lită înoă de pele și perl, în ale oărui or
bite se învertescă a lene nisoe ochi fati- 
gațl. Lângă elă avea unO obiectă aoope- 
rită ou hârtiă dintr’ună cfiarih pe care 
ținâ mâna albă, ca a unui mortă. Din când 
în când ’i oădea capulă pe peptO, apoi 6ră 
și-lă ridica și privia la societatea veselă, 
ee-lă încungiura. ’I era frigâ și trăgea pe 
ureohl gulerulă unui căputașă subțire, ou 
oare era îmbrăoată. Deodată se sodlă ou 
multă trudă și se apropie ou pași nesiguri 
de măsuța isolată, la care ședeam eu. 
„Bivte ist frei?“ întrebă sârmanulă și luă 
flaoonulă cu apă și-lă duse ou mână 
tremurătâre la gură. Eu am lăsată sâ-i 
aduoă ună pahară, în oare turnându-i apă, 
l’amă pusă înaintea lui. — BȚi-e r^u dom
nule ?“

— „Râu, forte râu“, suspină bietulă.
— „Țl-ar prinde bine o înghițitură 

de vină?“
— „Mulțumescă," și făcu cu capulă 

ună semnă negativă.

Unii dintre domni deveniră atențl și 
pe cum am observata, sâ arătau supârațl, 
oă tînârulo bâu din flaoonâ.

— „De unde oălâtorescl ?“ îla în- 
trebaiu eu.

— „Munchenu, îmi răspunse elă.
— „lncătrău?“
— „București* , și adause abia arti- 

culândă : „Zu HaUBe, Morgen naohts zwolf 
Uhr, Vater, Mutter“ și mă privia cu oohl 
strălucitori, ca și cum ar vrea sâ mulță- 
mescă, că în acestă lume streină se află 
cineva, oare sâ-i dea o vorbă bună.

L’am întrebată, ce duce ou sine? „O 
oanarie“, ’ml-a răspunsa și căiju eshauriată 
îndârătă. Peptulă îi se mișca horcăindă. 
Culca nu se putea, căol spațiulă între ușă 
și ferestră era prea îngusta.

Una oonduoteur trecu prin sală și l’am 
întrebată, oă nu este în trenă ună looă, 
unde s’ar pute odihni amărîtulă acesta?

— „Pentru aoeea suntemă noi aici!u 
îmi răspunse bruscă.

— „Der e fdrte bolnavă “, obser- 
vaiu eu.

— „Asta o vedemă și noi“ și trânti 
ușa, lăsândă muribundulă în sooietatea ve
selă, fără de ajutoră, oa și într’ună deșertă.


