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Nr. 98. Brajovii, Mercur!, 5 (17} Mai

Ajutoru pentru Wekerle.

Brașovfi, 4 Mai v.
Siguru, că nici prin gându nu 

i-a trecutu ministrului-președinte 
ungurescO Wekerle, că în situa- 
țiunea dificilă, în care l’a adusu 
politica lui bisericescă, îi va veni 
unu ajutoră tocmai din partea lui 
Kossuth.

Der ceea ce părea necredibilu, 
s’a întemplatu. Kossuth și We
kerle se întelnescu pe terenulu 
apărării proiecteloru de reformă 
bisericescă. In scrisbrea adre
sată lui Helfy bătrânulu ex-dic- 
tatoru dela Turinu declară cate
gorice, că s’a bucurată a vede, 
că Wekerle a primită în pro- 
gramulă seu introducerea matri- 
culeloră civile și a căsătoriei ci
vile obligătore și sfătuesce pe cei 
din stânga estremă a rămâne fi
deli direcțiunei liberale și a spri
jini guvernulă în cestiunea refor- 
meloră bisericesc!.

Deși propunerile de reformă 
ale guvernului — c|ice Kossuth 
— nu suntă dictate de liberalismă, 
ci numai de dorința de a eși din 
încurcătura în care a ajunsă prin 
cestiunea botezuriloră mixte, to
tuși este datoria oposiției estreme 
de a-lă sprijini, căci decă ar con
tribui la căderea cabinetului We
kerle în acestă cestiune, ar da 
numai ajutoră elementeloră reac
ționare, care voru ajunge la pu
tere și voru întrebuința puterea 
loră spre suprimarea direcțiunei 
liberale.

Așadâră „celu mai mare Un- 
gură“ ia sub scutulă popularității 
sale programulă bisericescă-poli- 
tică ală guvernului și îi vine în 
ajutoră lui Wekerle tocmai în mo
mentele critice, când acesta a primit 
ună votă de blamă din partea ca
merei magnațiloră, când în sînulă 
partidei „independențiloră“ a în
cepută a se manifesta ună curentă 
puternică ultramontană cu scopă 
de a răsturna guvernulă, și când 

partida lui Apponyi nu viseză de- 
câtă de acestă răsturnare.

Se ’nțelege, că în asemeni îm
prejurări trebue să fiă mare mul- 
țămirea în tabăra guvernamenta- 
liloră. Nu putea să fiă pentru ei 
nimică mai binevenită, decâtă 
aprobarea, cu care onoreză Kos
suth programulă bisericescă-poli- 
tică ală guvernului. Le vine bine 
sucursulă, ce li-lu dă Kossuth prin 
acea, că se silesce a mulcomi opo- 
siția din camera deputațiloru.

Tocmai impresiunea contrară 
a făcută însă scrisdrea lui Kossuth 
asupra naționaliștiloră din par
tida lui Apponyi. Aceștia nu vădă 
scăpare, decâtă numai într’ună gu
vernă Apponyi și de aceea nu se 
potă nici decum împăca cu idea 
ca guvernulă să fiă susținută la 
putere prin concursulă oposiției.

Organulă principală apponyistă 
„Pești Naplo“, după ce îșl arată 
mirarea, că Kossuth vine în aju- 
torulu lui Wekerle, esclamă: Ma
rele patriotă din Turină nici că’șl 
pâte închipui ce lume este ac|î 
p’aicl pe la‘ noi, unde cestiunile 
religionare au fostă inventate pen
tru a scăpa domnirea unei par
tide, care era așa de aprbpe de 
falimentu. „Pești Naplo“ crede, 
că scrisdrea lui Kossuth nu va 
ajuta nici lui Wekerle, nici nu 
va influința asupra raporturiloru 
dintre partide și asupra celoru ce 
se petrecă în sînulă stângei es
treme.

Er stânga estremă? Ea fiindă 
tot-deuna gata pentru a face de- 
monstrațiuni, va demonstra pentru 
Kossuth și din incidentulă scri
sorii sale ultime. Neînțelegerile 
iscate în sînulă ei însă anevoie le 
va pute aplana sfatulă lui Kos
suth.

Se va face erăși mare sgomotă 
cu „liberalismulă“, în fondă însă 
totă sceneria va fi dirigiată de 
interesulu de a ajunge la saculă 
cu grăunțele și la 61a cu carne. 
Are dreptate der Kossuth de a se 

teme, că în acestă luptă de con
curență reacționarii ară pute eși 
ușoră învingători!

CRONICA POLITICA.
— 4 (16) Maiu.

Intr’unulă din nutnerii săi mai noi 
fdia națională slovaoă „Narodnie Noviny*  
îndemuă pe Slovaci să se alipâscă strînsă 
de slavismă. După răsboiulă de 30 ani, 
(jioe organulă slovacă, n’au rămașii 
în Moravia deoâtă 520,000 locuitori, așa 
deră 3/4 parte din poporațiune s’a pus
tiită; germanismului îi sta ușa deschisă, 
der ou tdte aoestea slavismului n’a perită 
din provinoiă. Slovaoii, în epooa de față, 
se potă răcjima pe ideia slavă, oare deja 
în veourile XVII și XVIII niol nu 
esista. Deși în Slăvime fiă-oare semințiă 
este ooupată cu năoasurile proprii, to
tuși slavismul^ este aici, se desvoltă în 
tdtă puterea și estensiunea și noi Slo
vacii încă voma trăi seu voma muri 
cu ela.

*
Totă pressa europenă discută crisa 

în Grecia și căușele ei. De astă dată 
orisa financiară este, care a produsa crisa 
ministerială. Pe piețele din Londra, Pa- 
risă și Berlină valorile greoesol au scă- 
cjutfi în modă înfricoșată. Renta greoescă, 
oare Lunia trecută era notată ou 71 la 
sută. Miercuri nu mai avea, deoâtă ună 
cursă de 58°/0. Causa acestei enorme 
soăderl este — se cjice — neisbânda ne- 
gocieriloră pentru noulă împrumuta. Gu
vernulă d-lui Trioupis a protestată 
ună momenta în potriva svonuriloră răs
pândite, der imediată le a confirmata 
totă elă, dându-șl dimisiunea. Cassa Ham- 
bro din Londra ceruse, ca veniturile des
tinate a garanta împrumutulă, să fiă puse 
sub oontrolă străină. Cu o aBtfelă de 
oonoițiune umilitdre, d lă Trioupis n’a 
avută curagiulă de-a se presents înain
tea Camerei. Isvorulă relelorft finanoiare 
este budgetulă grecescă; ultimulă bud- 
getă s'a încheiată cu ună difioită de 28 
milione de drachme. De ani de cjil0 gu
vernulă greoesoă echilibreză budgetulă 
numai pe hârtiă, în adevără însă solva
bilitatea șl-a putut’o menține pănă aijl 

numai sporindă mereu datoriile flotante 
și silindă banca să faoă statului servioii 
prin avansuri și acoeptare de titluri. Ur • 
marea a fostă, că aurulă a înoepută să 
dispară din țeră și agiulă a ajunsă pănă 
la 60 la sută. Grecia are să facă în străi
nătate plăți până la suma de vre-o 3iy2 
milione franci, er guvernulă nu dispune, 
deoâtă de vre-o 7 milidne franol. Dato
ria esternă a Greciei se uroă la peste 
600 milione'draohme , cea interne la 270 
milidne. Și bilanțulă comercială înoă e 
pasivă. Iu a. 1891 s’a importată pentru 
140 milione de drachme, pe când espor- 
tulă n’a fostă decâtă de vre-o 107 mi- 
lione. Mare este deră orisa finanoiară și 
economică în Greoia. Ministrulă Tricu- 
pis, se vede, că n’a mai avută speranțe 
de a delățura catastrofa și de aceea s’a 
retrasă. Pericolulă e mare și în cameră 
s’a și vorbită pe față de insolvența 
statului.

Românii din Treiscaune.
I.

Țâra Bersii, Maiu 1893.
Despre sdrtea frațiloră noștri din 

comitatulă săouesoă ală Treiscauneloră 
rară se aude câte-o voce în pressa ro- 
mânesoă. Acdsta se pdteesplica prin îm
prejurarea, oă preoții și învățătorii po
porului româuă din acele părți, fiă din 
lipsa de mijlooe, — căci în adevtră cei 
mai mulțl suntă fdrterău dotați, —fiă din 
prioinaunui condamnabilă indiferentismă, 
nu au la casele loră nici o gazetă ro- 
mândscă, nu soiu prin urmare ce se pe
trece în lumea românesoă și astfelă nici 
interesulă i de-a informa publiculă ro
mânesoă asupra sorții loră nu-lă potă ave.

Cele ce se petreoă însă astăcjl cu 
frații ncștri din Săcuime merită aten
țiunea tuturoră Româniloră, ți de aceea 
voiu înoerca să schițeză aid pe scurtă 
situațiunea Româniloră din comitatulă 
Treisoauneloră.

Românii din comitatulă Treisoaune
loră, cari numără 30,000 suflete, loouesoă 
compaotă în partea ostică a comitatului, 
pe valea Buzeului și în oomunele de 
sub munți: Covasna, Boroșneu, Zagonă, 
Teliu, Budila, Maroușă, Doborlău, Baș-

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

Lucrurile nefolositdre.
Povestire de Emile Souvestre.

(Fine.)

Berton îlă lăsă să-și espună vede
rile lui, fără să lase a ’i se observa ne
mulțumire seu nerăbdare. Elă făcu câteva 
obieoțiunl, pe cari junele bărbată le răs- 
frânse viotoriosă, păru a fi surprinsă prin 
motivele aduse și se despărți de elă nu
mai după oe-i declara, oă voră disouta 
și mai multă despre acesta.

A doua c]> ȘÎ în fote cele următdre 
Berton în faptă aduse vorba mereu asu
pra acestui lucru și făoeatotă mai multe 
concesiuni, ca și ună omă, oare se lasă 
a fi persuadată din pasă în pasă. Cămilă, 
care în chipulă acesta ajunsese a fi das- 
oălulă tatălui său, se înfierbânta totă mai 
multă în acestă rolă ouriosă și ou câtă 
se simția mai aprdpe de învingere, elă 
îșl îndoia elocuența. In fine avendă a se 
depărta pentru oâteva cjile, pentru de a 
visita nisce rudenii, ce locuiau în apro

piere, elă lăsă pe Berton perfectă con
vertită.

Absența lui a ținută opta dile și 
acestă timpă a fostă de ajunsă, ca să 
facă bobocii să crepe și să împodobescă 
oâmpurile ou flori. Când se reîntdrse, 
primăvara se arăta în totă loculă în 
splenddrea ei întinerită. Rândunioile să
getau aerulă azuriu între ciripirl vesele, 
oânteoulă țăranceloră de pe la loourile 
de spălată răspundea cântfirei păstoriloră 
resfirați pe loourile de pășune, și vân- 
tulă domolă, la a cărui suflare se legă
nau lanurile verijl de buoate, umplea 
tote cărările cuparfumulă măceșului albă, 
ală primuiei și ală vioreleloră.

Cu tdtă indiferența lui sistematică 
pentru ori ce poesiă, Camil totuși nu era 
în stare să resiste impresiunei, ce o faoe 
redeșteptarea naturei asupra flăcărui omă. 
Fără să observe, elă se lăsă a fi cu
prinsă de farmeoulă luminei, ală cântă- 
riloră și ală parfumului de flori. Elă în
cerca o senssițiune partioulară și în 
fine, ouprinsă de ună felă de bețiă, sosi 
acasă.

Elă află pe tatălă său în grădinița 
dinaintea casei. Berton era încungiurată 
de luorătorl. pe oarl ’i pusese să sodtă 
florile și să taie arbuștii. Toomai se 
tăiaseră |doi pomi de liliaoă, oarl um
breau ou buchetele de flori balsamice 
ferestrile parterului, pentru oa uscațl 
să fiă apoi băgați în focă.

Junele bărbată în surprinderea sa nu 
fusese în stare să suprime o strigare pu
ternică de mirare durerdsă.

„Ah, etă te, bine ai venită 1“ cjis® 
Berton, care-lă observase numai 6oum. 
„Tu vii toomai la timpă, oa să guști trium- 
fulă tău“.

„Triumfulă meu?“ repetă Cămilă, 
care nu înțelese îndată, ce voia să c}.ică 
tatălă său.

„Nu vecjl, oă am ajunsă a fi școla- 
rulă tău?“ continuă Berton. „Am re
flectată seriosă asupra cuvinteloră tale, 
iubitulă meu, și m’am convinsă, oă voi 
amândoi, tu și unchiulă Barker, aveți 
dreptate. Trebue delăturate tote lucru
rile nefolositdre. Flori și arbuști suntă 

însă într’o grădină, ceea ce suntă poe- 
siile într’o bibliotecă, și preoum ai emisii 
tu prea bine: la oe foloBă pdte fi o poe
siă?!.... decă nu cumva spre a ațîța fo- 
oulă cu ea, oa ou arborii mei de liliaoă. 
Dâr vino numai, vino, ai să mai vec|I 
încă și alte schimbări: m’am folosită de 
absența ta și speră, oă vei fi mulțămită 
cu mine.“

Cu aoestea Berton luâ pe fiiulă său 
de brață și-lă făcu să intre în oasă.

Antioamera era golită ou desăvâr
șire de tdte acele rarități, ou cari fusese 
umplută până aoi, și în loculă loră erau 
așeejate cuiere, souipătorl și garderobe. 
Asemenea se luaseră din salonă tdte de- 
semnele și cadrele, er păreții, rămași a- 
oiim goli de totă, erau văruițl ou albă. 
Afară de acesta, scaunele în stilă â la 
Louis XIII, lăcjile și dulapurile de re- 
naisance, oe erau pănă atunci așezate 
acolo, fuseseră înlocuite cu mobile lip
site de ori oe poddbă, lucrate după 
sfdră.

Berton privea la fiiulă său cu față 
triumfătdre.


