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Luptele Boemâloru.
Brșaovu, 21 Septemvre v.

Peste o săptămână se va redes
chide parlamentului central din Viena 
și între cele dintei agende ale lui 
va fi discusiunea asupra stărei es- 
cepționale, ce a întrodus’o guvernulQ 
în Boemia și prin care situațiunea 
politică internă a Austriei a deve
nită atâtu de încordată.

Nu se scie încă ce atitudine voru 
observa deputății cehi în camera din 
Viena. Se vorbesce, că Cehii tineri 
aru fi deciși a face obstrucțiune par
lamentară și a răspunde astfelu la 
proclamarea stării escepționale pen

tru Praga și juru. Unele foi mai lă- 
țescu faima, că deputății cehi din 
cameră aru ave de gându a face 
eventualu și oposițiune pasivă și a 
părăsi cu toții parlamentulG.

Manifestulu Cehiloru tineri, ce 
a foștii de multă anunțată, și dela 
care s’aștepta s’aducă 6re-care lu
mină asupra decisiuniloră, ce le-a 
luatu partida conducătăre a Cehi- 
loră, încă nu s’a publicată, der din 
câte au transpirată despre cuprin- 
sulă lui, nu resultă alta, decâtă că 
ei suntă deciși a face și în viitoră 
regimului de față oposițiune pe față 
și energică.

Acestă manifestă, prin care Ce
hii voiescă să protesteze în contra 
măsuriloră despotice ale ministerului 
Taaffe, se vede, că a ajunsă, mai 
’nainte de a fi publicată, la cunos- 
cința tăiei parisiene „Temps“, care 
îi face o critică nu prea măgulitbre, 
eficendu că nu ar fi destulă de di- 
baciu formulată și că nu indică nici 
o liniă de conduită, care ar pute să 
scotă cestiunea boemă din cerculă 
vițiosă, în care se află de doi ani și 
mai bine.

Numitulă c|’arh constată, că 
contele Taaffe a făcută o mare gre- 
șelă, când la tratările de împăciuire 
din Viena n’a învitată și pe Cehii 
tineri, căci trebuia să scie, că o 
învoire făcută numai între Cehii 
bătrâni și între Germani va fi unu 
copilă născută mortu. Der și Cehii 
tineri, c|ice, au greșită, căci ei tre
buiau să manevreze pe acelașă te- 
renu parlamentară, ca contrarii loră 
germani, să opereze cu înțelepciune 
și cu perseveranță și să fiă cu multă 
răbdare. Ei însă au desprețuitu pe 
contrari, creejendu, că au de a face 
numai cu politica unui ministru.

„Temps“ critică mai departe 
atitudinea Cehiloră tineii, pentru că 
n’au umblată să câștige votulu no- 
bilimei și ală mariloră proprietari, 
dintre cari cea mai mare parte s’au

pronunțată și ei în dietă contra 
punctațiuniloru dela Viena și cari 
suntu forte puternici și ar fi putută 
să afle ascultare la guvernă și la 
împăratulă. Pe aceștia ei iau îns
trăinată și „acestui singură votu, 
care pute fi ascultată, ei au subs
tituită strigătele de stradă“. . „•<**•*

Nu voimă se cercetămu aici în
tru câtă părerea acesta a fdiei fran- 
cese este independentă, seu este in- 
fluințată de informațiunl unilaterale 
ce le-a primită. Amu relevat’o nu
mai, pentru-că ea cuprinde impută
rile capitale, ce li se facă Cehiloru 
tineri și din partea conaționaliloră 
loră din partida Cehiloră bătrâni.

Este tristă, că tocmai în mo
mentele aceste grave se simte așa 
de tare lipsa unei solidarități strînse 
între partidele cehice. Se ridică cu 
dreptă cuventă voci, cari ceră con
centrarea tuturoră puteriloră și coo
perarea tuturoră partideloră pen
tru înfruntarea periculeloru. Acăsta 
ar fi nu numai de dorită, der nea
părată de lipsă, pentru ca cestiunea 
boemă să iesă la limană.

Cum să se facă însă acesta con
centrare și cooperare? Aici e greu
tatea. Cehii bătrâni se plângă, că 
Cehii tineri înțelegă sub cooperare, 
ca toți să se supună dictatului loră 
și acesta nu-o voră cei dintâi una 
cu capulă, susțiindă că direcția po
litică a cestoru din urmă s’ar fi do
vedită a fi greșită.

Cehii tineri, se ’nțelege, nu ră
mână datori cu răspunsulă și așa 
animositățile se continuă între cele 
două partide cehice, ceea ce este ună 
mare rău pentru causa boemă.

Patriotismul Cehiloră însă va tre- 
bui să învingă și credemu că va și 
învinge tdte pedecile în fața pericu
leloru, de cari este amenințată ac[i 
Boemia.

Probabilă că va urma în cu- 
rendă unu regimu poloneză-germană 
în Austria, cum a epsb deputatulă

Eim cătră corespondentulă unui cțiaru 
rusescă, și acesta va fi semnalulă 
celă mai puternică pentru strînsa 
raliare a tuturoră partideloră cehice.

Câtă pentru starea escepți oijală 
acelașă deputată a (fisă, că nu ^’aș
teptă ca ea să aibă acelea-și urmări, 
cari le-a avută starea de asediu dela 
1869, nu s’așteptă că va aduce cu 
sine recunoscerea dreptului publicu 
boemă, der „situațiunea politică în 
Boemia și în Austria se va îmbună
tăți fără îndoielă, decă poporulă 
cehă va suporta acesta nouă încer
care cu demnitate4'.

De acestă părere suntemu și 
noi. Nu se pdte, ca luptele resolute 
ale Cehiloru să n’aibă în cele din 
urmă ună resultată favorabilă pen
tru Boemia și pentru soluțiunea ces- 
tiunei naționalitățiloră în Austria și 
în întrăga monarchiă.

CRONICA POLITICA
— 21 Septemvre.

piarulă „Politik“ publică o corespon
dență din Viena, care se ooupă cu cestill- 
nea trientiuă. Cestiunea acesta — dice co
respondența amintită — în sesiunea viitdre 
se va aduoe în 6re oare formă pe tapetă. 
In oare formă însă, nu sciu nici chiar 
aceia, oarî plănuiesoă a o aduoe în disou- 
siune. Nu e sigură, ba nici nu e probabilă, 
că ore suooede-le-va a aduna'atâtea voturi, 
câte suntă necesare pentru ună proieotă. 
Din Btânga pdte oă va subscrie Dr. Krona- 
wetter și pdte Pernestoffer, er în drepta în 
oasulă oelă mai favorabilă 2—3 Români. 
Contele Taaffe, care însuși a fostă locțiitoră 
în Tirolă, nu vre sâ soie nimioa de o îm
părțire a țării, adu de o autonomia mei 
largă a Trientului. Aoâsta, se înțelege, nu 
eschide împlinirea unoră pretensiunl admi
nistrative ale Italieniloră. De faptă esistă 
deja în Trientă ună despăr.ămentă propriu 
aid looțiitoriei, dâr conoesiuuile administra
tive încă nu suntă autonomia politioă, pe 
oare o oeră Trientinii. Ună Trientă po- 
litioă-autonomă, ou o dietă în miniatură, 
ar conduce numai la oonfusiunl internațio-

FOILETONULU „GAZ TRAN8.“

UnuBu pentru altului.
Narațiune de Franșois Coppee.

înainte ou cjeoe elă Iu întâia dră 
arestată pentru vagabundagiu și elă dise 
la interogatoriu următdrele cătră jude- 
oătoră :

„Mă chiamă Franoiscă Leture și de 
ună jumătate de ană slujesoă la ună oân- 
tăreță de strade, trebuindă să oântă tot- 
deuna împreună ou elă și apoi să strigă re- 
frenulă : „Cumpărați nouăle cântece! Costă 
nu mai două parale !“ Dedreoe însă mă totă 
bătea, am fugită dela elă și așa m’a aflată 
poliția pribegindă prin șanțurile orașului. 
Mama mea a fostă o harnică spălătorâsă 
în Montmartre, unde câștiga mulțl bani, 
pentru că avea să spele pentru ohelnerl. 
Dumineca trebuia să mă culcă de vreme, 
pentru că ea totdduua mergea la jooă, der 
peste săptămână mă trimetea la șoolă la 
surorile de caritate. In urmă mama mea 
s’a măritată după ună polițistă, și atunol 
nu mai mergea nioldeoum, pentru-oă elă c 
ațîța mereu în contra mea. Nu-i mirare 
der, că am fugită de acasă și petreceamă 

tdtă diulica la comedianții de pe piața 
Oliohy. Scurtă timpă după aoeea tatălă 
meu vitregă îșl pierdu postulă, eră mama 
mea mușterii, pănă în oeie din urmă ea 
muri de oftică în spitală. Fi-voiu băgată 
în înohisdre, domnule jude?"

Feciorașulă ou fruntea mică și ou 
ochii împungătorl vorbea cu atâta cinismă, 
oa ună omă mare.

Dedrece nu-lă reclamase DimenI, l’au 
băgată în institutulă pentru tinerii soăpă- 
tațf. Era leneșă, oertăreță, și nedibaoiu, 
și așa n’a învățată alta, decâtă a împleti 
scaune. Din fatalitate elă a trebuită să 
iasă ou 17 ani din acelă institută și cu- 
reudă se întâlni pe stradele parisului ou 
camarazi săi destrămațl, așa că după câ 
teva luni a fostă erășl arestată, pentru-că 
furase dintr’ună gulantară o păreohe de 
ghete. A fostă condamnată la ună ană în
ohisdre și fu internată în St. Pelagie, unde 
trebuia să ourețe oismele arestanțiloră po
li tiol.

După oe șl împlini pedepsa, retăoea 
din nou pe stradele Parisului, fiiudă mereu 
observată de polițiă, oa ună cărăbușă, pe 
care .ună copilă îlă ține legată de ață. Era 
unul din acei fugari rătăcitori și fricoși, pe 

oarî legea aci îi arestdză, aci îi liberâză, cum 
arunoă ună pesouitoră platonică ună pesoe 
în laoult' său, oa să ne se descopuleze. Așa 
o duse Leture, pănă ajunse la milițiă. Oine 
scie, decă ondrea militară și disoiplina nu 
l’ar fi mântuită. Când a fostă aflată în so- 
oietatea unoră vagabuncjl, cari buzunăreau 
pe bețivi, elă susținu energică, oă nu este 
vinovată; der viața lui anteridră mărturi
sea în contra lui și a fostă trimisă pe trei 
ani la Palissy. Aiol era ooupată ou confec
ționarea de juoării pentru copii, așa. oă 
timpulă îi treou iute. Abia îșl recâștiga 
însă libertatea, și fu drășl prinsă la ună 
furtă de nopte cu spargere, care crimă a 
trebuită să o plătdsoă cu înohisdre grea 
de oincl ani.

In Toulon, unde ou-o ghulea, oe i era 
aoățată de ună pioioră, trebuia să săver- 
șesoă muncă grea în portă, petrecu elă 
oinol teribile veri și ierni. Liberată și de 
aid, a luorată câtva timpă la rîu în Ver- 
nau, s’a streourată apoi de sub ochii poli
ției și s’a reîntorsă, ca vagabundă, in 
Parisă.

Avea 45 de franci în busunară și de- 
dreoe în cursulă timpului vechii săi oama- 

| rac}! se împrăștiară, elă a putută intra ușoră 

oa chiriașă la o femeiă bătrână, căreia i a 
spusă, oă este marinară și oă la ună nau
fragiu și-a pierdută tdte hârtiile; aoum îșl 
oaută ună altă oâștigă.

Fața sa arsă de sdre, mânile sale oe 
erau scorțdse de multă muncă preoum și 
anumite espresiunl de marinară, oe le în
vățase la Toulon, oonfirmau adevărulă po- 
vestirei iui. Când, într’o cji, cuteza a face 
o plimbare pe strade, ajunse pănă la Mont
martre și reminisoințele din oopilăria lui 
îlă făcură să se oprdscă la ușa scolii suro- 
riloră de caritate, unde a fostă învățată să 
oitesoă. Findoă căldura era mare, ușa a 
fostă desohisă, așa oă i a fostă ușoră să 
arunoe o privire îd interiorulă șcdlei. Ni- 
mică nu s’a fostă sohimbată, niol zugră- 
vela părețileră, niol cruoifixulă, niol mo
bilele și reouisitele. Deodată oeti sentința, 
oe era cu litere de aură de-asupra ușei:

„Ună păoătosă, oare se pooăesce, face 
mai mare buouriă îu ceriu, oa 99 de 
drepți".

Aouma de sigură era o pausă pentru 
reoreare, căci învățătorulă nu mai șede pe 
catedră, ci la o masă, unde părea oă is- 
torisesoe oeva șoolariloră atențl. Cu oâtă 
bunăvoința privea învățătorulă la școlari și 


