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Reproducemti mai josti iu tradu
cere fidela mm articula de fondu 
apărută în foia oposițională ma
ghiară „Pești Naplo “ Nr. 39 de.l.a 
8 Martie a. c., sub titlulă Stafii 
și naționalitate". care este forte ca
racteristică și interesantă, pentru 
că atinge durerosa cordă a situa- 
țiunei, în care se afla de presentă 
atâtă oposițiunea maghiară câtă 
și naționalitățile nemaghiare față 
cu partida dela putere.

Articululu din vorbă este scrisă 
din incidentulu alegerii întâmplate 
în Caransebeșă și a atitudinei de- 
putațiloră aleși d-nii Doda și Po- 
povi ?î față cu dieta ungară, și a 
enunciațiunei d-lui Dr. Alexandru 
Mocsionvi, prin care aprobă acestă 
atitudine.

Vorbesce foia oposițională un- 
gurescă și de pasivitatea Roniâ- 
niloră, pe care neapărată o desa- 
probă din punctulu ei dn vedere, 
der vorbesce și de purtarea națio
nalitățiloră față cu guvernulă și 
cu oposițiunea maghiară, și ajunge 
la resultatulu că, decă oposițiunea 
maghiară nu pote răsturna guver- 
nulu actuală și sistemulă seu rui- 
nătoru pentru întregă poporală și 
pentru totă țera, causa este atitu
dinea politică a naționalitățiloră.

Naționalitățile, flice „Pești Na
plo, alegă totă guvernamentali, 
adauge înse în modă forte semni
ficativă, că mai pună și candidați 
de ai loră naționali, der aceștia 
de regulă cadă ; mai impută apoi 
că o parte din ele facă pasivitate.

La acea înse, că cum se’n- 
templă tote aceste lucruri, „Pești 
Naplo “ nu’și dă nici macar si
lința de a se gândi, așa încâtă se 
pare că voesce se arunce vina totă 
numai asupra naționalitățiloră, fără 
însă a cerceta, decă nu cumva la 
tote acele aparițiuni durerose portă 
vina și oposițiunea ungurescă. Se 
mărginesce numai a susține pe te- 
meiulă fapteloră petrecute, că nu 
naționalitățile suută acelea, care 
nu se potă ferici din causa opo- 
sițiunei maghiare, ci din contră 
acesta nu se pote ferici diu causa 
naționalitățiloră. Despre aceea, că 
c.mn a ajunsă parte mare din ale
gătorii naționalitățiloră la discre- 
țiunea celoră dela putere și a sis
temului loră de guvernare mons- 
truosu, „Pești Naplo11 nu ne scie 
spune nimica, cu tote că era 
aprope de mintea omului de a 
chibzui, decă nu cumva oposi- 
țiunea maghiară, prin aceea că a 
sprijinită totdeuna în modulă celă 
mai fanatică tote măsurile luate 
spre a paralisa desvoltarea de sine- 
stătătore a naționalitățiloră, în 
vieța publică nu mai puțină ca și 
pe tăremuliî culturală, a contri
buită la miserabila stare de lu
cruri. care l'a făcută pe d-lu Tisza 
absolută stăpână peste cele mai 
multe comitate locuite de națio
nalități.

Ridicatu-șl-au vr’odată oposi- 
ționalii unguri din dietă vocea 
întru apărarea dreptății, când a 
fostă vorba de a se introduce și 
în Ardeală legea electorală mai 
liberală din Ungaria și când s’au 

aucțitu plângerile naționalitățiloră 
despre artificiosa împărțire a cer- 
curiloră electorale, făcută cu scop 
de a paralisa alegerea celoră de 
naționalitate nemaghiară ?

Când s’a modificată legea mu
nicipală întroducendu-se sistemulă 
administrativă de adl, care eschide 
în modă artificială cuvenita repre- 
sentare a nemaghiariloră și se des
chide porta maiorisării loră prin 
omenii dela putere, ridicatu-șl-a 
vocea oposițiunea maghiară? Pro- 
testat’a ea în contra nedreptei a- 
rondărl a municipiiloră esecutată 
totă în același scopu ? Făcut’a 
ea câtă de puțină spre a delătura 
căușele cari au dată nascere pa
sivității Românilor ardeleni, pe care 
o regretă așa de multă „Pești 
Naplo ?“

Nici pomenire de tote acestea. 
Din contră amu veflută pe cei din 
tabera lui „Pești Naplo" totdeuna 
alături cu guvernamentalii când 
s’a tractată de vr’o restricțiune în
dreptată în contra loră și când au 
fostă acusate pe nedreptă că ară 
ave nisuințe dușmane esistinții 
statului.

Cum puteu se s’aștepte der în 
asemeni împrejurări oposiționalii 
unguri, ca se se fericescă cu aju- 
torulu naționalitățiloră, când ei au 
lucrată, ca și guvernamentalii, 
totdeuna în contra acestora națio
nalități?

Tristă lucru, decă oposiționalii 
unguri recunoscu importanța spri
jinului din partea naționalitățiloră 
nemaghiare pentru îndreptarea re- 
leloru ce bântue ai|i statulă, der 
nu potă produce altă dovadă de 
comunitate cu ele decâtă asupri
rea ce trebue să o îndure și unii 
și alții din partea sistemului mon- 
struosă de aijl!

Der și în acestă asuprire, de 
care, vorbesce „Pești Naplo“, elă 
însuși recunosce că nu este deplină 
egalitate. Elă cjice adecă într’unu 
locă, că principială guvernului, 
după care „statulă este ală lui și 
ală partidei sale11, și că orl-și-care, 
decă nu e guvernamentală, se fiă 
scosă din vieța publică și se nu 
se împărtășescă de folosele statu
lui nici se se potă valora pe tfi- 
remulă socială, a produsă o amă- 
rîciune, care’i face pe nemaghiari 
se crecță, că ei suntă scoși din mo- 
nopolulă statului numai fii udă că 
suntă nemaghiari și suntu decla
rați de guvernă ca „panslavl11, 
„dacoromâni11 și „ omladiniști11.

Va să (jică este o deosebire 
între Maghiarii din oposițiune și 
între Nemaghiari în punctulă asu
pririi, și „Pești Naplo“ își res- 
tornă numai tbte „ bunele“ sale 
intențiunl, ce păru a licări icl-colo 
printre șire, când recomandă gu
vernului a câștiga pe fruntașii na- 
ționalitățiloru dându-le titluri și 
nemeșugurl, și numindu-i magnați, 
cum dice că ar fi trebuită sC. facă 
cu d-lă Mocsonyi.

Nu’nțelegemă, cum ar pute în 
asemenea casă să se îndrepteze 
greșala de care vorbesce foia un
gurescă și naționalitățile se pbtă 
ferici oposițiunea maghiară, când 
guvernulă ar urma sfatului ei și 

când i-ar succede a câștiga astfelu 
pe toți fruntașii naționalitățiloră, 
cari ară fi chemați a contribui prin 
oposițiunea loră neînduplecată la 
acea fericire.

Noi nu credemă, că „Pești 
Naplo11 n’ar vede paradoxulă în 
care se ’ncurcă cu afirmările sale, 
din contră trebue se credemă, că 
alte sunt durerile sale, der alua- 
tulă din care suntă plămădiți frun
tașii naționalitățiloră e cu multă 
pre bună, decâtă ca se potă servi 
spre alinarea loră.

Demisionarea ministerului Brătianu.

In întrunirea ce au ținut’o 
membrii maiorității camerei și se
natului română Marța trecută, d-lă 
Ionă Brătianu arătă într’o vor
bire căușele ce-lă facă să se re
tragă dela guvernă. Intre altele 
ițise:

....Mulțl m’au întrebatei de ce ml-am 
dată demisiunea.

La rendulă meu dică acestora, că, 
pănă când nu voră purta și ei sarcina 
și răspunderea pe care am purtat’o eu 
doispredece ani în timpulă și în condi- 
țiunile cele mai grele, nu au dreptulă a 
mă acusa, că ml-am dată demisiunea.

Der afară de considerațiunl perso
nale, să judecămă lucrurile omenesce.

Cei cari stau afară din guvernă au 
ilusiunl despre cei ce suntă la guvernă 
și cu timpulă le pierdă. Așa și cei cari 
suută la putere pierdă multe din ilusiu- 
nile ce au avută când au luată cârma 
afaceriloră publice. Lipsa de ilusiunl 
însă face de scadă puterile ce le aveau 
la începută.

Ca cestiune generală voiu dice, că 
de ună omă, care a stată prea multă la 
putere, i se urăsce hunei. Acesta este 
simțementulă generală pentru omenii, de 
altă taliă, cum suntemă noi. Aduceți-vă 
aminte de Aristidă celă dreptă din 
Grecia, care a fostă dată judecăței ca 
să fie espatriată. Espatriarea se făcea 
prin votulă cetățeniloră scrisă pe o 
scoică. Ună omă din poporă înaintează 
cu o scoică spre Aristidă, pe care nici 
nu’lă cunoscea, și’i dice: scrie că să fie 
espatriată. Aristidă îlă întrebă: Der îlă 
cunoscl, și șei causa? Nu, răspunde elă, 
însă mi s’a urîtă de densulă că totă audă 
că elă este Aristidă celă dreptă.

E bine ca după doispredece ani de 
putere să mă retragă. E bine ca lumea 
să se încredințeze, că nu orice ideală 
iute și ușoră se realiseză și că unele lu
cruri se potă face și că altele nu se potă 
îndeplini. Nu e rău deci să vină și alții 
să urmărescă idealulă ce-lă are țera, ca 
lumea să se convingă, că și ei facă gre
șeli, că și ei nu-lă potă atinge pe de
plină.

Am simțită necesitatea de a mă re
trage dela guvernă, căci acei ce-șl pierdă 
ilusiunile își pierdă și puterile și trebue 
se vină să lucreze alțl omeni cu ilusiunl 
nouă.

Ați mai vedută apoi câte pasiuni 
s’au desfășurată în timpulă din urmă.

Căci d-vostră scițl, că atunci, când 
omidă sufere, elă aruncă totă vina sufe
rinței sale pe cei dela putere. Te lo- 
vescl și de o masă și totă îți vine să te 
întorci să dai cu pumnulă în ea, der 
încă când ai înaintea d-tale omeni ? Pa- 
timele au devenită cu atâtă mai înver
șunate, cu câtă la noi ne-amă deprinsă 

în totd’auna de a arunca în tote vina 
asupra guvernului.

Și toți acești înverșunați, toți acești 
pasionați au întreprinsă o campaniă crân
cenă în totă țera în potriva mea, zugră- 
vindu-me ca pe ună jăfuitoră și ună 
tirană.

Bine este ca să facemă să mai du
reze o asemenea stare de lucruri înve
ninată? Nu, de sigură. Nu e bine nici 
pentru interesele generale ale țărei, ca 
străinii să vedă la ce gradă de agita
țiune au ajunsă spiritele în țeră...

Retrăgendu-mă dela putere spiritele 
se voră liniști, er noi ne vomă continua 
a ne face datoria și a nu ne lăsa pe lene.

V’ațI întrunită aci ca să scimă cu 
toții ce trebue făcută în aceste împre
jurări grele. Am luată cuventulă ca să 
vă spună și eu părerea.

Am declarată deja principelui Ghica 
când l’am vedută pierdendă credința în 
formarea unui nou cabinetă; i-am disă: 
să-ți iasă din gândă că nu vei pute al
cătui ună ministeră, căci eu nu mai pot 
reintra. Reintrarea mea ar fi o comedie și 
ași pute lipsi țărei și regelui de bună 
cuviință. Trebue să ajungi la scopă, 
căci ai fostă totdeuna Română bună și 
țl-ai îndeplinită datoria câtră țeră. Noi 
toți îți vomă da sprijinulă. Se nu dicl 
„nu se pote“, căci acestă cuvântă ar 
trebui ștersă din dicționarulă nostru po
litică. De nu vei face totă pentru a reuși 
s’ar pute întâmpla ca minoritatea se vină 
la ministeru. Acesta ar fi ceva cu totulă 
neconstituțională, când majoritatea pote 
guverna. Der decă minoritatea ar veni 
acum la putere, cu tote patimele ei, așa 
nepotolite cum ele suntă, fără ca să 
alegă neghina din grâu, s’ar întempla 
de sigură o catastrofă. Când s’au făcută 
alegeri, cari au dată o maioritate guver
nului, și când minoritatea ar fi chemată 
la putere și ar voi să isbutescă în ale
geri cu ori-ce preță — și o va face — 
nu vedeți ce vărsări de sânge s’ar în
templa ?

Și nu vedeți, că prin acesta s’ar 
compromite regimulă parlamentară în 
România ?

Și bine ar fi, ca acesta să se în
tâmple tocmai în momentulă când pote 
va isbucni resbelulă ? Căci ori-ce ar face 
conducătorii stateloră celoră mari pen
tru a’lă împedeca, resbelulă totă pote 
isbucni dintr’ună momentă într’altulă, 
căci adesea elă depinde de evenimente 
neprevădute.

Ei, bine ar fi ca resbelulă să ne 
găsescă în lupte intestine și desbinări ? 
Puterile de apărare ale țării nu ară fi 
slăbite și chiar nimicite ? O catastrofă 
internă e de ajunsă pentru ca să sdro- 
bescă cu desăvârșire finanțele nostre, 
căci creditulă nostru e constituită abia 
de ieri, și fără finanțe nu pote face nici 
o țeră față în împrejurări grele.

Totulă deci ne îndemnă să ne fa- 
cemă datoria și să dămă sprijinulă nostru 
principelui D. Ghica, după cum elă ni-a 
dată sprijinulă său în timpă de 12 ani...

Putemă ave totă încrederea înl Prin
cipele Ghica, căci elă nu e de erî... Să-i 
dămă deci totă sprijinul ii. Guvernulă 
dispunendă de o maioritate puternică, 
va impune oposiției, ori câtă ar persista 
densa în calea rătăcită pe care a apucat.

Principele. Ghica a răspunsă ur- 
mătorele:

Sciu mulțl din D-v. câtă m'am te
mută de momentulă fatală la care am 
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ajunsă și de câte ort am conjurații pe 
d. Brătianu să nu părăsescă puterea.

Eu credă, că atunci, când ună băr
bate a săvârșită actele cele mari pe cart 
le-a îndeplinită d. Brătiauu, elfi găsesce 
totdeuna in ele o forță de a merge 
înainte. Der din causa împrejurărilor fi 
ce nl-a arătată, d-sa a credută că a ve
nită momentulă psichologică pentru a nu 
întinde mai multă o situația peste mă
sură de încordată.

M. S. Regele m'a chemată să for- 
meză noulă tabinetă. Puteți fi siguri că 
îmi voiu face datoria. Pentru ca să ml-o 
potă face, îmi trebue sprijinulă seriosă 
și energică ală d-lui Brătianu și ală ma
jorității. Din parte-mi, nu am nevoiă și 
îmi facă o profesia de credință, căci nu 
sunt nou în politică, ci stau în arenă 
de mai bine de 50 de ani.

Ce dorescă să facă este să primescă 
cu brațele deschise pe orl-care, din opo- 
sițiă ar voi să ia parte la trebile țării, 
căci scițl, d-loră, ce mari pericule ame
nință...

Speră că cu ajutorulă lui Dumnedeu 
voiu reuși...

D. generală Lrai și Or eseu, în 
numele maiorităței camerei și a 
senatului, au asigurată pe prin
cipele Ghica de concursulă loră.

„Stătu șl naționalitate".
Sub titlulă acesta scrie „Pești Naplou 

în Nr. 39 dela 8 Martie a. c. urmă- 
torele:

Cele 2,403,(X)0 Valahi din Ungaria 
nu au nici ună deputată în dieta ungară 
— dice Traiană Doda — de ce să fiă elă 
singură acolo ? Protesteză și nu se duce, 
și așa face și urmașulă său, și cerculă 
Caransebeșului va alege din nou.

Acestă passivitate o aprobă Alec- 
sandru Mocsony, p oh ti culă valaliu cultă 
și cuminte, și o aprobă massa alegăto- 
riloră severineni, și poporulă valahă, 
pentru că repetă acestă alegere negativă.

Noi nu împărtășimă acestă părere și 
nu o aprobămă. Nu o aprobămă pentru 
că stă în contradicere cu ideea de stată, 
cu constituționalismulă și cu datoria ce- 
tățenescă. Nu negămă credința Vala- 
hiloră cătră stată și iubirea loră cătră 
patriă, sciiudu că e o mică minoritate 
aceea, care e infidelă; der urmarea iu- 
birei de patriă este, ca să recuuoscemă 
statulă, să primimă aședămmtele sale le
gale, și decâ avemă obiecțiunl, plângeri, 
seu dorințe de reformă, să nisuimă a-le 
câștiga valore acestora, precum și con- 
vicțiuniloră nostre politice între margi
nile statului și pe cale legală; nega- 
țiunea e ună păcatu, passivitatea e fără 
scopu. Nu-i iertată, ca cetățenii să rupă 
legătura dintre ei și stată, legătura ce 
o oferă aședămintele constituționale. Cons
tituția e pentru aceea, ca tote clasele 
poporului să se împărtășescă de ea. Celă 
ce nu trăesce cu dreptulă său constitu
țională e însuși de vină, decă interesele 
lui nu se iau în considerare. Les absents 

ont toujours', tort (Absenții totdeuna au 
nedreptă). Parlamentarismulă n'ar pute 
să esiste și n'ar fi libertate, decă fiă
care minoritate ar eși din dietă pentru 
că n'are prospecte de a alcătui lege și 
guvernă. Pentru aceea pote face politică, 
pote esercia influiuță. Și e datoria ce- 
tățeniloră de a trăi cu drepturile cons
tituționale, și care de bună-voiă renunță 
la esercitarea dreptului, să nu se plângă, 
că nu are libertate. Și acestă datoriă nu 
obligă numai pe alegători, ci și pe de- 
putatulă alesă: e ună obligamentă mo
rală ală lui de a se înfățișa în dietă și 
a lua parte la politică.

Passivitatea nu se pote justifica în 
nici ună chipă. der nici cu resultatele 
ei nu se potă lăuda aceia cari o facă 
și o urmeză. Mai multă succesă ară pute 
documenta ei, decă ară conlucra cu cei
lalți cetățeni și cu celelalte partide. E 
ușoră a duce ad absurdum acestă teoriă; 
decă fiăcare naționalitate, decă fiăcare 
elementă nemulțămitu din țeră ar face 
așa, cum îlă învață Doda, constituțiunea 
ar deveni ună paradoxă și statulă’ s’ar 
guverna neapărată în modă absolutistică. 
Să pote că acesta să fiă idealulă lui, 
der poporele europene, fără deosebire, 
preferă constituționalismulă cu greșelile 
parlamentarismului cu totă.

Der pentru ce nu au ‘2,403.000 de 
Valahi nici ună deputată în parlamentă, 
și adevărată e că n’au? Și pentru ce 
n’au deputată 1,855.000 de Slovaci, și 
adevărată e că n’au ? Și pentru ce n’au 
355,000 de Ruteni deputată, și ore în 
adevără nu au? Și de ce au 1,869.000 
de Nemți deputată în dietă și de ce nu 
se plângă că suntă eschișl? Ore adevă
rată e, posibilă e, ca ‘2,840,000 de Slavi 
și 2,403.000 de Valahi, ca prin urmare 
5,243.000 de omeni să fiă scoși din con- 
stituțiune și eschișl din parlamentă, și 
ca 6,403.000 Maghiari se tragă la sine 
statulă și totă puterea lui ? Pe lângă o 
constituțiune a staturiloră și ordineloră, 
acesta s’ar pute închipui, cu tote că 
chiar și atunci n’a fostă așa niciodată, 
pentru că erau nemeși slovaci, valahi și 
șerbi și se împărțiau în privilegiele sta
tului cu Maghiarii, ca nemeși maghiari 
cu drepturi egale; pe lângă sistemulă 
representativă însă, unde alegă cercurile, 
unde adeseori suntă numai alegători slo
vaci, români și ruteni etc. ort suntă celă 
puțină în maioritate ne’ndoiosă, a sus
ține așa ceva și susțiindă a esecuta este 
o imposibilitate patentă.

Unde suntă der deputății Valahiloră, 
Slovaciloru, Sărbiloru și Ruteniloră? 
Unde? Acolo unde au fostă aleși — în 
partida guvernamentală.

Priviți la comitatele Bacs, Torontală, 
Timișă, Carașă. Făgărașu, Alba-inferioră, 
Maramurășă, Trencsen, Arva, Lipto, Tu- 
rocz și altele. Deputății loră suntă totă 
numai guvernamentali, ei dau marea ma
ioritate. Ei susținu regimulă de astădl.

Cea mai mare nedreptate este a în
vinovăți pentru acesta pe Maghiari. 
Tocmai Maghiarii se opună și o mică 
parte a Nemțiloră. Maghiarimea nu e 
unită politicesce. ci se desparte în par
tide și din cercurile Maghiariloră ese 
quint esența și singurile oposițiuul, care 
mai de mai multă de ună deceniu se 
luptă cu tăriă în contra acestui sistemă 
de guvernare și a bărbațiloră lui, pen

tru ca, decă se pote, se-lil restorne. Der 
nu-i succede din causa Slovaciloră, Va
lahiloră, Serbiloră și a Ruteniloră, pe ai 
căroră alegători se radimă guvernulă și 
ai căroră deputațl suntă cei mai adicțl 
credincioși ai guvernului.

Intru atâta nu are dreptate Traiană 
Doda.

Clinică acești deputațl din Ungaria 
de susă, Ardelă, Banată, Baclca nu suntă 
panslavl, daeo-românl seu omladiniștl, 
acesta încă nu dovedesce, că ei nu re- 
presentă pe alegătorii loră, pentru-că, 
bară Domnului, cei necredincioși și con
trarii patriei suntă și in sinulă naționa
litățiloră pretutindeni în minoritate, ei 
dovedesce numai puterea ideei de 
stată maghiară, că adecă simțămentulă 
de solidaritate a pătrunsă întrega nați
une, fără osebire de rassă.

Și acum veniină la partea cealaltă 
a temei nostre.

Pentru ce oposițiunea magliiară nu 
pote răsturna guvernulă actuală și sis- 
teinulă său rău pentru întregă poporulă 
și pentru totă țera.

Din causa naționalitățiloră. Și încă 
în două privințe : una este, că în cercu
rile naționalitățiloră majoritatea alegă- 
toriloră este guvernamentală, alta este 
că oposițiunea naționalitățiloră seu că 
face passivitate, seu că urmăresce o po
litică contrară patriei și maghiarismului 
cu care nici o partidă maghiară nu pote 
întră în solidaritate.

Aceea, că partida guvernului strigă 
ca din gura șerpelui în contra oposiției, 
îndată ce acesta întră în comitatele ei, 
că este gata a se uni cu Panslavii, Daco
românii, Schulvereiniștii și cu mai multe 
suspițiunl deacestea, tote acestea nu sparie 
pe oposițiă. care forte bine scie, că este nu
mai apucătură de corteșl și că totă acei 
domul, cari strigă așa, se tocmescu cu 
agitatorii naționali valahi și slovaci și 

'humpără dela ei voturile naționalitățiloră, 
ceea ce oposițiunea nu o face și nici 
n’are modru de a o face. Decă ar faceo 
guvernulă, îndată ar declara pe oposițiă 
de vendStdre de patriă. Der oposițiă ma
ghiară care vede, că parte din plângerile 
slovace, valahe, serbe suntă adeverate și a- 
cesta, o recunosce, tot-odată declară, că 
de geaba caută candidați în aceste cer
curi, între domnii de acelo abia se gă- 
sescă de aceia, cart aspiră ca să ia a- 
supră-șl sarcina de deputată, și decă din 
centru se trimete vre-unulft, acesta de 
cele mai multe ori cade. Și tocmai ale
gători valahi, șerbi și slovaci suntă a- 
ceia, cari se lapădă de elă, de acela pe care 
l’au primită cu entusiasmă, care a ascul
tată plângerile loră, care s’ar nisui a 
câștiga valore postulateloră loră îndrep
tățite, care se declarase independentă în 
dietă și este pentru răsturnarea guver
nului. Pe astfeliu de candidați alegătorii 
naționalitățiloră ’i lasă mai cu seină să 
cadă. Ei și-eșl au să-și împute der, 
decă guvernulă ’i asupresce.

Amil disă, că este între plângerile 
naționalitățiloră adevără. Cum se nu fiă ? 
Abusurile electorale suntă ună felă în 
județulă Timișă ca și în Somogy. Actele 
de violență ale administrațiunei suntă 
unu felă în Solnocă-Dobeca și în Hontă, 
crescerea nepăsătore a dăriloră și nemi- 
losa incassare a loră nu este astfelă în 
comitatulu Pestei ca în Turotz, corup- 

țiunea e în Carașă așa ca și în Gydrdtt 
modulă celă rău de tractare cu poporulă 
săracă nu este altulă în Neogradă ca în 
comitatulă Ternavei, justiția este scumpă 
și nesigură pretutindenea și neorendue- 
lile suntă în totă țera colosale.

La acestea Maghiarulă dice : Bătaia 
lui Dumnedeu pe capulil nostru este a- 
cestă guvernă, trebue să’lă răsturnămă 
și resistândă baniloră și puterei alege 
pe oposiționalii săi, omulă naționalității 
însă ocărăsce fără causă statulă maghiară 
și națiunea maghiară și alege guverna
mentali.

Așader nu naționalitățile suntă a- 
celea, cart nu potă să se fericescă din 
causa nostră, ci noi nu ne puteniă fe
rici din causa naționalitățiloră.

Marea greșela a guvernului este 
însă, că cu acestă monstruosă sistemă 
și rea economia câștigă statului maghiar 
dușmani între naționalități, în locă ca 
prin o politică bună să adune amici și 
să întărescă unitatea națională.

Repetămă fabula despre ventil și 
sore : ventulă n’a putută spinteca haina 
de pe călătoră, căci cu câtă sufla mai 
tare, cu atâtu i-o aduna mai multă la 
olaltă, radele calde ale sorelui însă l’au 
putută face în scurtă tiinpă ca să-și des- 
brace mantaua.

Decă guvernulă ar fi organisată 
bine statulă magliiară, decă ar face eco- 
nomiă bună, decă ar guverna poporulă 
dreptă, omenesce și cinstită în sensulă 
strînsă ală cuvântului, decă ar nisui a 
câștiga naționalitățile și nu a le speria, 
nu numai ar căpăta deputațl guverna
mentali. ci ar cresce și cetățeni credin
cioși ai statului.

Der principiulă guvernului actuală 
este, că statulă este alu lui și al parti
dei sale, și ori cine, decă nu e guverna
mentală. să fiă în politică sugrumată, 
să fiă scosu din vieța publică, să nu se 
împărtășescă la folosele statului, să nu 
se potă valora pe tăreniulă socială: a- 
cesta a produsă amărăciune, și celă ce 
s’a născută nemaghiară iute o spune, 
că a fostă scosă din monopolulă statu
lui de aceea, pentru că este maghiară 
și guvernulă face din elă pauslavă, da
coromână și omladinistă.

De esemplu guvernulă împarte dem
nități, nobilitățl și titluri spre a distinge 
pe cei vrednici și pe cei cu merite mai 
puțină cunoscute ; cu acesta resplătesce 
serviciile aderențiloră săi de partidă, der 
ca să câștige statului și națiunei aderenți 
prin acesta, niciodată nu i-a venită în 
gândă. Meritulă, decă este oposiționalu, 
să nu se aștepte la recundscere. Nici 
Ștefană Bitto, nici Alexandru Mocsony 
n’au fostă numiți membri ai camerei 
magnațiloră, cu tote că acolo le e lo- 
culă și e forte naturală, că Bitto dice: 
„m’au lăsată afară pentrucă sunt opo- 
sițională,“ Mocsony însă îșl gândesce: 
„m’au lăsată afară pentru-că sunt de 
origine valahă." Este bună acestă po
litică ? Ca politică de naționalitate ea 
este cea mai rea ce se pote cugeta.

Der ce-i pasă lui Tisza. când, rădi- 
mându-se pe naționalități, se provocă la 
aceea, că maioritatea loră este mulțăm5 
cu guvernulă și numai Traiană Doda ,și 
cerculă lui formeză escepțiuue.

Unulă însă nu numără, acesta o 
spune însu-șl Traiană Doda.

FOILETONUL* „GAZ. TRANS.“

Frisa lin sala mare a Ateneului română,
(Fragmentă din conferința ținută de d. A. Odo- 

bescu la Ateneulu română din Bucurescl.
Fine.

Câte alte scene, pline de sufletesc! 
și patriotice aventuri, ne mai presintă 
și urmarea mai apropiată a analeloră 
nostre. Și într'adeveră, etă că am și so
sită la ună momentă capitală, la punc- 
tulă culminantă din mijloculă acestei se
rii, acela, care în astă parte corespunde 
întocmai cu aparițiunea strălucită a lui 
Traiană, pe frisa opusă. Aci vedemă 'a- 
cum pe eroulă nostru dela Călugăreni 
și dela Miri.șleu. ajunsă să cuprindă în 
viteza-i stângăcia totă ce e nearnă de 
Română dineoce și dincolo de CarpațI. 
Etă-lă. etă pe Mihaiu ală nostru Vite- 
zulu, că abia apucă cu vieță ajunulu a- 
celei dile mărețe, în care elă s’ar fi în
vederată lumii întregi ca Rege ală 
Daciei Române ! deci ochiulă lui va căta 
țintă la gloriosulă străbună, care’i înfi
ințase acea patriă română, pe care den- 
sulă, pentru o clipă celă puțină, a strâns’o 
la o laltă și a ridicat'o dreptă în picidre!

Cu mișelesca lui jertfire de cătră 

veclnicii dușmani ai Românimei, nu dis
pară încă cu totulă figurile iinpunătore 
din istoria țării. Pe cumpănitulă și vred- 
niculă unchiașă Mateiu Basarabă îlă 
vedemu hiptându-se cu de-o potrivă suc
cesă în sferele culturei naționale, ca și 
pe câmpurile de resbelă; er între tote, 
mai prejosă nu se lasă rivalulă său din 
Moldova, fastuosulă și impetuosulă Va- 
sile Lupu.

Apoi mai vină și chipurile strălu
cite al unui Șerbană Cantacuzino și ală 
unui Dimitrie Uantemiru. cercându-se și 
unulă și altulă, după puterile sale, să 
deslipescă țările române de tempita bar
baria a Otomaniloră și să le îndrepteze 
spre civilisațiunea Apusului.

Figura mai discoloră și mai șovăindă 
a martirului Brâncovenu prevestesce, în 
modă tragică, umilirea, ce pe timpă de 
ună secolă are să sugrume de aci înainte 
pe bietulă neamă românescu.

Der, până a nu ne confunda în a- 
ceste triste întunecimi, să nu uitămu a 
dice că. prin tote acele tabele ale trecu
tului. au să se prepue cu onore și fisio- 
nomiile caracteristice ale unoră scriitori 
de frunte, ca Urechii și Costinii, ca Năs
turei și Grecenii, ale unoră capi lăudațl 
ai Bisericei, ca Dosoftei și Antimii, ale 

unoră femei chiară, esemple de tărie și 
de blândețe, dulci seu aspre figuri, care 
voră învia și ele cu farmeculă femeiesc 
imaginele traiului națională ală Româ- 
niloră.

Ajungemă însă, ort și,câtă amu voi 
să’lă ocolimă. la momentulă unde tabe- 
lulă se întunecă. Atunci a sosită perio- 
dulă de jale, când țările nostre au căclut, 
slăbite, pradă agențiloră fanarioțl ai 
Turciei... Mă întrebi, cu ce c-ulorl spă
lăcite și sarbede va pute artist.ulă se 
stigmatiseze acele timpuri fatale ?

Câtă despre mine, n așă sci cum se'l 
povățuescu mai bine, de câtă îndem- 
nându-lă să se inspire, atâtă spre a în
josi pe împiolatorî, cât și spre a des
chide o zare mai luminosă pentru cei 
împilați, să so inspire, dic.ă, din câte-va 
versuri scrise, tocmai la anulă 1821, la 
momentulă când răsare din poporulă ol- 
tenescă, erotilă liberatorii Tudoră Vladi- 
mirescu. Acele versuri simtă ale Văcă- 
rescului, poetulă lirică și uneori filosofă, 
Văcărescu cehi cu Primăvera umorului și 
cu Cesorniculu îndreptată. Ele dică, în- 
tr'o isbucnire de dreptă scârbă și măniă:

Aidl, Române! căci e vreme 
De când țera ta totă geme, 
Suferindă rușinl și grdze

Sub cumplirea multoră loze.
Aidl voinice ! te arată
Că totă ești, ce-ai fost odată.
Cu unire și cu minte.
Cu de arme drepturi sfinte.
Cerulă slava ta voiesce !
Aidl, voinice ! Biruesce !

Și într'adeveră Românulă a biruită 
Din ce în ce vedemă orisontulă națio
nală înseninându-se, liinpedindu-se. Cam 
greu o ducă câtva timpii domnii pă
mânteni, încă sfioși, încă umiliți. Der Ro
mânii au prinsă la inimă. Ei pășescă 
încetinelii și cam pe dibuite în palida lu- 
core a primiloră zori ce vestescil o nouă 
di de vieță națională.

Insă, etă lucefăruhl dimineței începe 
a se ivi; sub ale lui sclipiri distingemă 
ună chipă neaoșă românescă, care adună 
în mâna sa îndrăzneță doue crâmpeie de 
sceptru, chil care pregătesce tulpina unui 
regată. Totă elă, ca prin farmecă, face, 
într’o di, din patru milidne de proletari 
clăcașl, o țeră întregă de moșneni, o 
țeră în care totă omulă îșl are partea 
sa din pămentulă patriei.

De aci înainte sorele României pote 
să răsară! Noiuă alesă ală țării, odraslă 
de o miie de ani regală, va afla brațe 
de săteni români, gata a'lă secunda pe 
câmpurile de vitejiă și a câștiga eu voi-
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Crisa ministerială din România.

..Nene Freie Presse‘;, aducendă 
soirea, că combinațiunea ministe
rială cu prințulă D. 'Ghica n’a 
reușită, c|ice :

Din puncttl de vedere aitl raportu- 
rilortl comerciale între Austro-Ungaria 
și România nu ne pote pâre râu de 
acesta, pentru că d-uii Ghica, Aurelianfi, 
Protopopescu și Ferichide, cari aveau s6 
facă parte din noulă cabinetă, nu simtă 
amici ai înțelegerii politice-comerciale cu 
monarchia nostră. Și în ministerul^ Bră- 
tianu, care politicesce este celă mai fa
vorabilă pentru Austria, ședeau numai 
doi contrari ai răsboiului vamală: d-nii 
Brătianu și Sturza. De voră veni acești 
doi la guvernă, atunci celă puțină 
se potă continua încercările de a face 
finită răsboiului vamală. Der așteptări 
saucvinice nu putemă nutri nici chiar 
în casulă acesta.

SCIRiLE pLLEl.
Suntil numiți oficerl la glote în Bra- 

șovă dintre Români: Ioană Afonii, Vic- 
toră Popescu, Laureană Mânu, Simionă 
Damianu, Dumitru Iarca, Ioană Cipu, 
Petru Popit, Cristofă Alexi.

* * *
Ministrulii uuguressă de comunica- 

țiune a concesă, ca de aci încolo nu 
numai tinerii obligați la serviciulu militarii 
și trimiși înaintea comisiunei de suprar- 
bitrare, ci și acele rude ale lorii, pe a căror 
incapacitate de a munci îșl întemeiază pe- 
tițiunile de liberare din armată, să potă 
fi transportați pe căile ferate ungare 
după disposițiunile tarifului militară. Mi- 
nistrulă de honvedl a încunosciințată 
tote jurisdicți miile despre acestă favori- 
sare.

♦* *
Cismarii din Brașovtl, aflându-se în- 

tr’o situațiune strîmtorată, au adresată 
prin deputatulă Manrer o petițiune că- 
tră ministru-președinte ungurescă, ca să 
le ușureze acâstă situațiune. Ministrulii 
a avisată petiția la camera de comerță 
și industria din Brașovă cu observarea, 
ca să-și dea părerea cum să se ajuto
reze petențiloră. De altă parte cornițele 
supremă a întreprinsă pași în acestă 
privință la ministerulu de honvedl și la 
ministerulu comună de răsboiu.

In dilele trecute a fostă împușcată 
prin terestră, pe cândă sta în casă, no- 
tarulă Florentinii din comuna Cușteiu. 
A fostă arestată ca bănuită de a fi co
misă atentatulă și escortată la Verșeță 
judele de sată Dumitru Popovici. Ares
tarea acestuia a făcută sensațiune, ded- 
rece Popovici aparține clasei burgese in- 

nicia lorii oțelulă din care elă își va co
rona eonii de rege românescă!

Chipulă mândru ală alesului nostru 
elu învingătorulă dela Plevna, îlă vomă 
vede atunci profilându-se cu dreptă se
meț iă pe radiosulă cercă ală sorelui ră
sărită la orisontă! Și astfelă chiară dea
supra locului, unde elă va veni să ia 
parte la sărbătorile lumiuătore ale Ate
neului, se va încheia și a doua seria de 
scene prin care penelulu va trăda viito- 
rhnei, în urma tuturoră măririloră și 
nevoiloru României, lăudatele și glo- 
riosele lui fapte!

Etă, acesta e visulu meu!
Der îmi lipsesc-e darulă de a’lu zu

grăvi în colori, mai multă chiar pote 
decâtă acela de a vi-lă descrie prin graiu. 
Vi l'am spusă însă, domneloru .și dom- 
niloru. cum am putută, numai .și numai 
pentru ca și d-vostră să-lă visați... .și din 
răsputeri să lucrați cu toții la a lui rea- 
lisare.

Viă-ne pentru acesta în ajutoră 
cele două mari patrone ale Ateneului ro
mânit:

Deița înțelepciunei Minerca-Atena și 
multă iubita nostră patriă România... 
(„Româmtlu“) A. I. Odobescu, 

teligente și guvernulă ungurescă aștepta 
tocmai dela elă să restabilescă ordinea 
în Cușteiu. Așa istorisescă foile ungu- 
rescl.

* 
A *

Calea ferată săcuiască Hașfaliu- 0- 
derheiu fiindă terminată, se va preda co- 
municațiunei la 3 (15) Martie.

* ♦
Lui nEUenzek“ i se scrie din Buda

pesta, că în dimineța dilei de 7 Martie 
s’a încinsă o dispută înverșunată între 
deputății guvernamentali Beothy Alger- 
non și Boer Bela asupra întrebărei, dică 
Tisza este omit, de trebă, ori nu este omit 
de trebă? Boer, fâcendă escepțiune dela 
regula guvernamentală, dise imă „nti!“ 
Beothy, vrendă pentru acesta să-lă în
vețe pe Boer „disciplină11, îi trase o 
palmă. Boer încă nu a stată cu mânile 
în sînă ci trânti pe Beothy de o masă, 
așa că cu capulă acestuia rupse o bu
cată din masă, care era de marmoră. 
Insă și cu capulă spartă Beoty avii cu- 
ragiulă să ia ună scairnă ca să arunce 
cu elă asupra contrarului său. S’a în
tâmplată însă, că ună altă soiu de „di- 
plomațlu, adecă chelnerii, pășiră la mij- 
locă și pe politicii luptători pentru „pă
rintele11 patriei îi despărțiră. In dina ur- 
mătore urmă duelulă cu pistole.

4-’ 
* *

Din causa viscoleloră și zăpedii celei 
mari ce a cădută la 5 și 6 Martie n., 
pe linia ferată din valea Someșului a 
fostă întreruptă totală comunicațiunea între 
Apahida și Valasutu. Trenulă ce a ple
cată la 6 Martie din Deșiu s’a înemețită 
lâugă Valasutu, er la 7 Martie nici ună 
trenă din Clu.și u n’a putută pleca la 
Deșiu.

»
* *

Adausulă orășenescă de dare în 
lergu-Mureșului s’a sporită dela 17 la 
25 procente.

Bune semne!
* * *

O mare cassă comercială olandesă 
a esportată din Ungaria, din tomna tre
cută până acum, 800 vagone de cepă pen
tru piețele Angliei. Urmândă esemplu- 
lui acestei casse, au mai esportată și 
alții vr’o 400 de vagone. Prețulă cepei 
la cumpărare s’a ridicată dela 2 fi. pănă 
la 8 fi.

SjS *

ErI a fostă înmormântată Toma 
Vlădărenu din Brașovu-vechiu care a tră
ită 115 ani. Bâtrânulfl a umblată pe a- 
fară pănă în ajunulă morții sale. încă 
înainte cu câțiva ani a îngrijită singură 
ca s6 fiă înmormântată ciun se cuvine, 
plătindă preotului și cumpărându’șl cos- 
ciugulă și hainele de mortă. pe care le a 
ținută în podu.

* * *
In 5 Martie, la stațiunea Oradea- 

mare fii găsită într’ună vagonă ală tre
nului mixtă ce sosise dela Clușiit ună 
omă anume August Zippersauer scăldată 
în sânge. Chemându-se repede mediculă 
căii ferate constata că acelă omu, ce 
zăcea fără consciință, îșl tăiase vinele 
în scopă de a se sinucide. Legându-i-se 
rănile, fu dusă în spitală.

Academia ungurescă.
La 5 Martie, membrulă corespon

dentă br. Blasiu Orbană șl-a ținută di- 
sertațiunea sa de filtrare ca membru în 
academiă. A vorbită despre „ Originea 
și instituțiunile Secuilor HA

Contrară acelora, cari <|icfi că Secuii 
suntă păzitori de graniță unguri, colo- 
nisațl de Ladislau celă sfântă și de suc
cesorii sâi, fără însă a dovedi acesta, 
Orban susține părerea Anonimului, că 
Secuii suntă de origine bunică.

Colonisarea unei jumătăți de mihonă 
de păzitori de graniță ar trebui s6 se 
dovedescă eu documente, decă așa ar fi. 
Argumentarea linguistică a lui Paul Hun- 
falvy se întemeiază pe base slabe, care 
se clatină, dice Orbană. Tocmai Anoni- 
mulă, care a trăită curendă după La
dislau celă sfântă și după succesorii a- 
cestuia, ar trebui să scie ceva despre 

colonisare și n’ar pute nicidecum să nu- 
mescă pe Săcui rămășițe de Huni.

O dovadă importantă despre aceea, 
că Săcuii locuiau deja în țera loră îna
inte de venirea Unguriloră, este pentru 
disertantă constituțiuuea curată demo
cratică a Săcuiloră, care se deosebesce 
de constituțiuuea ungurescă împănată de 
multe elemente feudale. Săcuii au fostă 
păzitorii rămași aci ai moștenirei ce 11-a 
lăsat’o Atila și după aceea aliațl ai Ma- 
ghiariloră, cuceritori ai lui Arpad, er nu 
Maghiari transferați la marca ostică ca 
păzitori ai graniței de cătră regii arpa- 
dianl de mai târdiu.

Petrecerea poporală din Betlenu.
(Urmare și fine.)

Finindu-se piesele teatrale, junimea 
română betlenescă, între cari putemă a- 
minti pe diletanții: Ilie Mircea papu- 
cară de renume, Ioană Morară, papu- 
cară, George Moldovană măsară, Ioană 
Șvagău, economă, Niculae Ișană. sodală 
de papucăriă. din Sibiiu domiciliată în 
Betlenă etc., au esecutată în quartet 
într’ună modă înălțătoră de inimă mai 
multe cântece române, precum: Trei co
lori, Adio, Românnlu eu retrenulă: pănă 
când Română vei fi, nu te teme că-i 
peri ș. a. Cântările s’au continuată la 
pausă și printre jocuri.

Sosindă rândulă jocului, precum o 
ghirlandă de flori, așa frumosele și voi
nicii noștri formară cununa mândrei 
hore românescl. In fruntea acestei cu
nuni răpitore de inimi prin preponde
rența și varietatea pitorescului costumă 
strămoșescu. am vedută pă.șindă presi- 
dentă și Regina petrecerei: d-na și
d-șora Otilia Pușcariu, d-na Iosefina 
Popă n. Welter, Florea Moldovană n. 
Cârcu ș. a., d-nii Grigoriu Pușcariu pro
topopii, Gabrielu Popă cancelistii preto- 
rială. Ioană Grecii, proprietară, Simionă 
Moldovană -și.... alții. Prin acesta-d-uii 
și d-nele amintite, der, deschilinită d-lă 
și d-șora Pușcariu și-au câștigată nemăr
ginita iubire și stimă a poporului betle
nescă. S’au jucată și cuadrile și alte jo
curi de salonă. Cu toții s’au aflată forte 
bine cliiar și comercianții si profesioniștii 
străini cari veniră se-șl petrecă în mij- 
loculă plugariloră noștri. La orele ’/.,4 
dimineța d-lă și d-na Pușcariu din- 
preună cu d-șora între „vivate“ părăsiră 
sala. Ceilalți ’șl petrecură pănă la ivirea 
aurorei pe crescetele „delului păcii11 (Bi- 
cliiliigiu.) Toți ne-amă dusă la ale nos- 
tre ducendă cu noi comori de neșterse 
amintiri.

Profitulă morală ală acestei petre
ceri trece peste tote așteptările nostre, 
er venitulă materială — destinată în fa- 
vorulă bisericei și ală școlei române lo
cale — între împrej mările vitrige de as- 
tădl este mulțămitorti, incurgândă încă 
și saprasolvirl dela onor, d-ni și d-ne :

1. Gregoriu Pușcariu, protopopii, 
1 fl. 60 cr. 2. Gabrielă Popă, cance
listă pretorială 1 fl. 08 cr. 3. Nastasia 
Popă moșă diplomată 2 fl. 50 cr. 4. 
Constantină Popă preoții în RușiurI 
50 cr. 5. Simionă Moldovană învățător 
50 cr. Flore Moldovană n. Cârcu în- 
vățătore 50 er. 7. Floriană Iacobă ne- 
guțătoră 50 cr. 8. Maria Motentană 
moșă diplomată 50 cr. 9. Carolă Bobă, 
bucătarii 50 cr. 10. Iosifă Conțiu, eco
nomă dominală 50 cr. Teodoră Albu, 
morariu 50 cr., toți BetlenescI — afară 
de posiția 4 - în suma de supra- sol-
virl fl. 9 fl. 18 cr. Intrarea 54 fl. Suma 
venitului brutto 63 fl. 18 cr. Spese 13 
fl. 18 cr. resultă în venitulă netto fl. 50 
pentru scopulă amintită mai susă.

Cu acestă ocasiune esprimămă onor, 
d-ne și d-nl participanțl, der deosebită 
acelora, cari au binevoită a face și supra- 
solviri nemărginita recunoștință și mul- 
țămită, a Comitetului bisericescă-scolas
tică și a poporului română din Betlenă.

Din încrederea Comitetului biseri- 
cescă-scolastică.

Betlen, Martie 1888.
____________ Binevoitorulu.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.u)

Berlinu. 10 Martie. Noulu Rege 
primesce numele de „Friderică III. “

Bismark a primită următorea 
telegramă din San-Remo:

„In momentulu celui mai a- 
dencu doliu vă esprimu D-v6stre 
și ministeriului de interne mulțu
mită pentru fidelitatea și devota- 
mentulă cu care i-ați servită ră
posatului. Conteză pe ajutorulă 
tuturora la greaua problemă ce 
mi se impune. — Friderică. “

La orele 121/., apăru Bismark 
în dietă. Ochii îi erau tare plânși. 
Elă vorbi cu suspinuri. Moltke 
sta nemișcată ca o statuă. Era 
demnă de admirată cum Bismark 
li-a pusă representanțiloră impe
riului la inimă ultimele vorbe ale 
împăratului Villielm ca ună tes- 
tamentă politică și ca admoniare 
ca să fiă uniți pentru conservarea 
imperiului. Totodată cancelarulă 
a declarată, că demnitatea de îm- 
părată și rege a trecută asupra 
moștenitorului tronului Friderică.

Imormentarea se face în Mau- 
soleulă din Scharlottenburg. La 
îmormentare se voră înfățișa re- 
presentanții princiari ai tuturoră 
suveraniloră Europei.

Impăratulă a adresată ună res- 
criptă cătră ministeriulă de in
terne, (jicendu: In privința do
liului obicinuită ce-lă va purta 
țera nu luămă nici o disposițiă, 
ci lăsămă ca fiecare Germană în
suși să chibzuiescă, cum să dea 
mai bine espresiune întristării sale 
față cu mortea unui asemenea 
monarehă.

In palatulă prințului de co- 
rână s’a arborată ună nou stin- 
dardă împerătescă galbenă.

San-Remo, 10 Martie. Prima 
scire despre mortea împăratului 
a sosită la 10 ore înainte de a- 
medă. Familia este adencu în
tristată. Impăratulă Friderică (fos- 
tulă prință de coronă) va pleca 
la 8 ore dimineța. Friderică voesce 
să ia însuși disposițiunile în pri
vința îmormentării.

In noptea din urmă împera- 
tulă a avută neîntreruptă ună 
sonină bună.

Viena, 10 Martie. Aițl la ameiță 
se duse Maiestatea Sa la amba- 
sadorulă Germaniei, spre a’i es- 
prima cea mai adencă a sa con- 
dolență.

La înmormântare îlă va repre- 
senta prințulă de corănă Rudolfă.

PariSU, io Martie. Președintele 
Republicei Carnot a adresată îm
păratului Friderică o telegramă 
de condolență.

Bucuresci, 10 Martie. Regele 
Carolă plecă aijl la îmormentare.

Londra, 10 Martie. Prințulă de 
Wales va representa pe regina 
Victoria la imormentarea împăra
tului Villielm.

Cursulu la bursa de Viena
iliii y Martie st. n. 18S8.

Renta de aurii 4"........................ 95.70
Renta ile hârtiăW,,.........................82.75
împrumutul^ căiloru ferate ungare . 148.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 93.70
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostil ungare (2-a emisiune') . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloru terate de

ostil ungare (3-a emisiune'' . . 108.
Bonuri rurale ungare..........................104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale BanatU-Timisti . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare . ’ . . . . 103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.75
Bonuri croato-slavone.............................. 103.25
Renta de liârtiă austriaca .... 77.05
Renta de argintii austriaca .... 78.30
Renta de aurii austriacă......................... 107.65
LosurI din 1860   131.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 856.—
Acțiunile bftncei de credita ungur. . 269.
Acțiunile băncei de credita austr. . 266.60 
Galbeni împărătesei .......................... 5.99
Napoleon-d’orl......................................... 10.051.,
Mărci 100 împ. germane........................... 62.40
Londra 10 Livres sterlinge .... 127.10

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu
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Ganzseidene bedruckte Foulards von fi. 1.20 '
per ’Hctcr rerfenbet robemimb ftiirfn’cițc jollfrci bas Fnbrik-Uepot <î. Hemieberjc 
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Rohseidene Bastkleider fi. 10.50 per Robe J 
fenbet jollfrci bas Fabrik-Depot <■. Ilenneberic iF. F. boflief cranii, Ztiricli 
Hîuftcr iimaehcnb. 3rictc 10 Fr. Porto. 20.24—B

a,

teS9!l0>(ER> I50KIV& HQ&WH

'^7 iiton
■uojhoo ixvaan va k hisvh 
iiuiov v nnovivuNao io mo

•■’lfiloră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerță, căbărtia 
de țigări

Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?

IOSIF GrAVORA.
Pentru lucru eminenta și gusta bunu la esposițiunea regnicolară din 188.5 din 

dapesta, distinșii cu medalia cea mare a esposițiunii.

W* In Budapesta, strada Văczy Nr. 17. "W..
RecomandU obiectele necesare pentru

aijustarea bisericilor!! și capeleloru
cele ce sunt provCdutU în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

câtii se pote mai frumoșii, anume:

Acestă întrebare 
forte importantă 
pentru fiă-care fu- 
mătoră de țigări s’a 
stabilitei deja în mo
dulă celtî mai ne 
dubioșii.

Nu este reclam»
ună faptă

7 constatată prin au- 
fl‘ scisntifice
.. N- de primulă rangă 
if Hi l)e basa analiști com- 
* parative a diferite-
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reuniuni de înmor- 
mentare.

Statue, policandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc. 

etc.

Odăjdii felon
altele, după ritulu

gr. orientala.

Prapori și stindarde
pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scolă, 
reuniuni industriale, re
uniuni de cântări și

B*' Primescu repararea haineloră vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 
prețuri moderate.

e*' Cusături cu aurd, argintă și mătasă și haine bisericesc!, cusute cu firu de aurii, 
argintii și mătasă.

Dantale bisericesc!. Invelitore de prestolii. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.
Puiirtunlitutea mi-o polii adeveri prin mai multe Hule <le epis

tole «le recunoștință.
Cataloge de prețuri la dorință trimită libere de post-por 179,30—13
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LES DERNIÎRES CAHTOUCHES 
„DOROBANȚI LL“ “W

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisft.
<».• ISoulevartl Kxclmans.

este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.
După ce s’a stabilită acesta între altele prin Dr. Pohl, profesorii la facultatea tech- 

nică în Viena. Dr. Liebermann, profesorii și conducători aht stabilimentului chemicti de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
nouă higienice de cătră Dr. Soyka, profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga. a produsa chiar resultatulU strălucita, că liărtiele de țigări ,,Les dernieres Car- 
touches“ și ,,Dorobanțulu“ sunta cu 23—74% mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutuna cu 23—77'0 mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă semăna cu desemnula aci imprimata și care 
portă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisu una deposita pentru vendare en gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

Trenulă
Trenulii

Trenul ti

I. Dela Brașovu la Pesta:
de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

Dela Brașovu la Bucuresci:
mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:

2.

BRAUNSTEIN FRERES,
WIBX, II. Bez.. Hegerle^asse Ur. 8,

și se află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.

193,50—12

I. Dela Pesta la Brașovu:
de persone Nr. 308 : 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr.

2.
mixtă Nr.

A.
Brașovă la Beșnovă-Zernesci-Branu: 12 ore 30 m. după amedl. 

Zizintl: 4 ore după amedl.
S&uime [S. Georgl]: 1 oră 30 minute noptea. 
FăgărașH: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.
Sosirea posteloru:

Reșnovă-Zernescl-Brantc la Brașovă : 10 ore înainte de amedî. 
„ Zizlnii la Brașovă: 9 ore a. m.

Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
„ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
„ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Trenul ii 
Trenulii

Trenulă

a)
b)
c)
d)

Dela
fi 
n 
n 
n

n 
r> 
n 
n

316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucuresci la Brașovu:
317 : 2 ore 32 minute după amedl.
Plecarea posteloru:

n 
în 
la 
la

B.
d)
b)
c)
d)
e)

Dela

55
cassă de economii, societate pe acțiuni în Făgărașu

CONVOCARE.
Domnii acționari ai Casei de economii „Furnica11, societate pe acțiuni, se invită prin acesta în virtutea § 16 ală statuteloră societății la

a IV-a Adunare generală ordinară,
care se va ține la Făgărașu în 16 Aprilie 1888 stilulu nou înainte de anieijl la 10 ore în local ulii societății.

Obiectele:
1) Raportulă anuală ală direcțiunii, bilanțulă anului 1887 și raportulă comitetului de supraveghiare.
2j Distribuirea profitului realisată conform bilanțului.
3) Fixarea prețului marceloră de presență, pentru direcțiune și pentru comisarulă de di.
4) Alegerea, conformă §. 40 din statute a comitetului de supraveghiare.
Domnii acționari, cari în sensulă §§ 17, 18 și 19 din statutele societății voiescă a participa în personă seu prin plenipotențl, suntă rugați a’șl depune la 

cassa societății seu la institutulă de credită și economii „Albina11 în Sibiiu, seu la Filiala acelui institută în Brașovă, acțiunile loră și eventuală dovedile de plenipo- 
tentă celă multă pănă în 14 Aprilie 1888 stilultl nou.

Făgărașu, în 25 Faură 1888. ______ Direcțiunea societății.
• «—-.f

Active. CONTULU BILANȚULUI. Pasive.

Cassa în numerară....... 
Cambie.................................., . . . .
împrumuturi pe hipotecă . . 6,537
Impr. pe obligațiuni cu cavențl 20,196 
Spese de fondare ....

după ainortisare de
Mobiliară..................................

după amortisare de. .
Diverse conturi debitore .

407
203
430
43

Făgărașu, în 31

fi. cr.
• • • 2,187 28

162,757 43
fi. 50 cr.
„ 60 ,, 26,734 10
fi. 96 cr.
„ 96 „ 204
fi. 02 cr.
„ 02 „ 387 —

1,992 32
194,262 13

Decemvre

Capitală de acțiuni............................
Cambie reescomptate.......................
Depuneri spre fructificare .
Interese anticipate pro 1888 .
Fondulă de reservă.......................
Dividende veridicate.......................
Diverse conturi
Profită curată

creditore

fi. or.
30,000 —
73,165 33
71.665 30

1,794 35
1,255 38

81 —
9,954 33
6.346 44

194,262 13
1887.

Alesandru Micu m. p.,
președinte.

Basiliu Stanciu m. p., 
membru alu direcțiunei.

Subsemnatulu comitetă amă examinată bilanțulu presentu și confrontandu-lă cu registrele principale și auxiliare ale societății ți
nute în bună regulă, l’amu găsită în consonanță cu aceleași și exactă.

Făgărașu, în 22 Faură 1888. Comitetulu de supraveghiare:
Iosiffl Lissai m. p. Dr. Nicolau Motocu m. p. Dr. Andreiu Micu m. p.

” Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă?

Ilariu Dnvlea m. p., 
membru alu direcțiunei.

Inliu Danu m. p., 
membru alu direcțiunei.

Ioanu Dejenariu m. p., 
comptabilu.

Ioanu Turcu m. p., Demetriu Chisierianu m. p„ 
membru ală direcțiunei. membru ală direcțiunei.


