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Reuniunea publică din Paris.
Discursul! d»iui Fiourens.

(Raport special al „Gazetei Transilvaniei “)

PARIS, 18 Iulie st. n.
Astăfll sunt în posiț.iune a vă trimite 

importantul discurs al d-lui Emile Flourens, 
deputat și fost ministru de esterne francos 
textual cum l’a rostit în limba francesă în 
sala Wagram la 11 Iulie a. o. în marea 
Reuniune publică francesă, care s’a pro
nunțat în cestiunea naționalităților diu Un
garia. Eată’l:

Mesdames, Messieurs,
Une dea consequences Ies piua 

naturelies de l’introduction d’un re
gime de liberte chez un people qui 
n’y est pas fașonne de longue date 
e’est que, la nation ayant ă prendre 
une part plus ou moins effective 
d’intervention et, par suite, de res- 
ponsabilite dans la direction des af
faires publiques, est plus vivement, 
plus exclusivement preoccupee par 
le souci de la politique interieure, 
par les multiples incidents de la vie 
parlementaire.

Le peuple met, moins souvent, 
la tete ă la fenetre pour voir ce qui 
se passe au deliors, il ne jette sur 
les evenements de la politique exte- 
rieure qu’un regard plus distrait. II 
ne leur accorde qu’une attention 
plus passagere et plus fugitive.

II y aurait, toutefois^ un (âgoisme 
etroit et aveugle ă nous dâsinteres- 
ser completern ent du sort des autres 
peuples de l’Europe et â termer l’o- 
reille aux plaintes, aux griefs et aux, 
revendications des nationalites qui 
se disent oprimees.

Ce serait, pour notre patrie, une 
desertion de son râie historique et 
une abdication fatale.

Nous manquerions ainsi ă tou- 
tes les aspirations genereuses, â tou- 
tes les traditions chevaleresques de 
notre race, ă ce grandiose besoin 
d’exp'ansion qui a fait, dans le passe, 

la France forte et puissante et a 
uni, par un lien indissoluble, dans 
l’esprit de tous Ies peuples, son nora 
glorieux au triomphe des idees 
d’humanite, de progres et de liberte 
(applaudissements prolonges).

Ce serait, en meme temps, faire 
preuve d’un aveuglement absolu, 
d’une meconnaissance complete de 
nos veritables interets, de nos in- 
terets vitaux et primordiaux.

La France n’est pas une de ces 
puissances insulaires qui peuvent 
s’abstraire dans leur bgoisme et leur 
personnalite. Elle ne peut s’isoler 
du reste de l’Europe et c’est, peut- 
etre, ce qu’oublient trop ceux qui 
nous lancent ă la lâgere dans de 
lointaines expeditions coloniales ou 
ils depensent sans compter nos 
tresors et le sang miile fois plus 
precieux encore de nos enfants, dans 
des aventures trop souvent sans pro
fit rbel et sans efficacitb durable. 
(Tres bien ! tres bien!)

La France est et restera, avant 
tout, une puissance continentale, 
appelee ă. subir le contrecoup im- 
mediat et direct des transformations 
qu’amenera nâcessairement dans l’e- 
quilibre de notre vieille Europe l’a- 
venement successif ă, la liberte des 
nationalities encore opprimees et les 
groupements nouveaux d’interets , 
de force et d’influence qui en resul- 
teront inâvitablement.

La France republicaine ne doit 
pas renouveler les fautes de la France 
Imperiale et nos dâsastres de 1870 
sont dus, en grande partie, â ce 
que, ă cette epoque, nous avions 
perdu ie contact avec Involution 
qui se dessinait depuis quelques 
annees au centre de l’Europe, avec 
une force encore confuse mais inâ- 
luctable.

Personne n’ignore aujourd’hui, 
grace aux revelations successive^ 
de l’histoire contemporaine, que si 
l’Allemagne a pu perpâtrer impu- 

nement le d£membrement de notre 
patrie, elle doit ce rdsultat, en grande 
partie, aux tractat’ons du prince 
de Bismarck avec le Conte Andrassy.

C’est 1’mterventicn de la Hon- 
grie, aux yeux de laquelle le prince 
de Bismarck avait su faire luire l’es- 
perance d’une satisfaction au moins 
partielle de ses tres anciennes et 
tres legitimes revendications contre 
l’Autriche et 1’ouverture, l’aurore 
d’une ere nouvelle d’independance et 
d’autonomie relatives, qui a paralyse 
le bon vouloir de l’Autriche et per
mis ă l’ltalie de se soustraire ă ses 
engagements vis-ă-vis-de nous et de 
faire faillite ă ses devoirs de reco
nnaissance envers sa liberatrice (a- 
pplaudissements repetes).

Si les conseils virils qui furent 
donnes ă cette epoque ă la cour de 
Vienne avaient ete ecoutes, si l’Au- 
triche avait su mettre ă profit le 
moment ou l’Allemagne avait im- 
prudemment engage latotalite de ses 
forces pour ecraser nos derniers ef
forts de resistance, elle aurait pu, 
en quelques jours de marche et pres- 
que sans coup ferir, dieter les con
ditions de la paix â Berlin, venger 
et reparer le dâsastre de Sadowa, et 
reconquerir sur l’Europe centrale son 
antique preponderance. (Applaudis
sements). Mais la Hongrie s’ est mise 
en travers de l’exâcution de ces pro
jets et, dans l’espoir d’obtenir le 
dualisme, elle les a fait avorter.

Aujour’hui, le dualisme existe ! 
Quels șont ses resultats?

bur 40 millions d’habitants que 
compte l’Empire Austro-Hongrois, 
13 millions ă peine ont ete appeles 
â jouir integralement des avantages 
de ce nouveau sistdme.

Son dernier mot, sa consequence 
finale a 6te de faire du regime de 
liberte relative qu’il a inaugure, le 
benâfice exclusif de la minorite, le 
privilege de certaines races favo- 
risâes, de 8 millions d’Allemands 
en Cisleithanie, de 5 millions de 

Magyars en Transleithanie. — Les 27 
autres millions, Roumains, Serbes, 
Slaves et Slavons, Ruthenes, Tche- 
ques et Slovaques ne sont pas admis, 
pour revendiquer 1’exercice des 
memes droits, â invoquer ce prin
cipe qui semble, ă nous autres Fran- 
cais, le fondement et la base de 
toute constitution liberale et huma- 
nitaire, l’âgalite des citoyens devant 
la loi. (Applaudissements).

Il repugne ă notre raison, ă 
nous autres Franqais, de concevoir 
que des hommes jouissant d’une 
egale valeur physique, intellectuelle 
et morale, comme les peuples d’o- 
rigine latine et slave, compares â 
ceux d’origine germanique ou Ma- 
gyare, puissent accepter de vivre 
dans un dtat d’inferiorite civile et 
politique. (Applaudissements rbpetâs).

Cette iniquite sociale a done 
pour consequence d’engendrer, au 
centre de l’Europe, une situation de 
trouble et de malaise dont les na
tions circonvoisines ressentent plus 
ou moins vivement le contre-coup, 
de contribuer ainsi au maintien de 
cet 6tat d’insâcurite generale qui est 
la cause principale de la prolonga
tion du regime de la paix armbe, 
regime desastreux qui pese si lour- 
dement sur les budgets de toutes 
les puissances continentales depuis 
25 ans, et qui paralyse l’essor de la 
civilisation Europeenne au regard 
de ses rivaux du nouveau Monde et 
bientot, si les phenomenes dont nous 
avons et6 les temoins recemment, 
devaient se continuer, au regard 
meme de certains nations de l’ex- 
treme Orient.

Si, au contraire, l’Autriche re- 
devenait, ce que la nature des choses, 
ce que sa position geographique et 
sa composition ethnique l’appelle- 
raient & etre, une grande et puis
sante confederation de nationalite3 
diverses de race, de constitution et 
de langue, d’etats autonomes et in
dependants, unis sous le sceptre d’un

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Michail Kogălniceanu
— Bărbatul de stat. —

I Fine.)

Der la 1844, nu seim din ce causă, 
Kogălniceanu este închis în mănăstirea 
Hrișcă seu Rîșea. Scăpând din închisore, 
el mai petrecu în Moldova pănă îșl ter
mina publicarea volumului întâifi din Leto
piseț, apoi pleca la 1845 la Paris, unde 
temperatura politică prea ridicată și im- 
petuositatea temperamentului său îl făcură 
să uite teoria evoluționistă, spre a se lăsa 
cu totul în voia curentului revoluționar. 
Parisul intrase pe atunci în acel neastâm
păr febril, din care avea să isbucnescă re
voluția dela 1848. Aci el făcu cunoscință 
cu O. A. Rosetti, cu Nicolae Bălcescu și 
cu Ioan Ghica. Raporturile lui cu acești 
tineri doritori de reforme repedi, impa
cienți de schimbări subite și întinse, ade- 
vărațl revoluționari crescuți în ideile fran- 
cese, avură o înrîurire hotărîtâre asupra 
ideilor lui germane, îl făcură să va<jă că 

situația politică din Principate nu mai su
fere nici o amânare și că trebue să se fo- 
losesoă de cea d’intâiil ocasiune de a pre
schimba din temeliă edificiul politic și so
cial al Românilor. Credem, că sub aceste 
influențe Kogălniceanu se făcu din evolu
ționist revoluționar.

Pote că la aceste cause trebue să 
adăugăm o rivalitate, asounsă la început, 
fățișă și implacabilă mai târejiu, între Ko
gălniceanu și Beizadea Grigorie Sturza, 
fiul Domnitorului. Aoestă animositate ajun
ge la culmea ei în anul 1848, căci la 22 
Iulie din acest an vedem pe favoritul lui 
Mihalache Sturza afirmând, oă a „desco
perit generalului Duhamel speculațiile agri
cole, său mai bine tjis industriale, ale lui 
Beizadea Grigorie, întreprinse spre păgu- 
birea mănăstirii Neamțul ou nu mai puțin 
de patruzeci de mii de galbeni11. Afirmarea 
era îndrăsneță, scandalul tu mare; Mihail 
Sturza porunci ca denunțătorul să fiă le
gat cot la cot și închis în mănăstirea So- 
veja.*)  Der acel ordin nu se împlini; Ko- 
gălnioeanu dejuca cercetările adininistra- 

ției și rămase cât-va timp ascuns la un 
amic, de unde apoi trecu în Bucovina.

Din acest moment ruptura între den
sul și Mihail Sturza este irevocabilă. Sla
bele legături ce’l mai uneau cu un regim, 
compromis cu desăvârșire mai ales prin 
actul brutal săvârșit, în diua de 29 Martie 
1848, asupra unor tineri cu asnirații ge
nerase, se rup spre a nu se renoda nicl-o- 
dată. In Cernăuți, Kogălniceanu publică 
faimosa lui broșură, oare face epocă în 
viâța lui și în istoria nostră contimporană. 
Acestă broșură pârtă titlul Dorințele parti~ 
dului național din Moldova. Intr’însa se află 
resumate și exprimate în chipul cel mai 
lămurit reformele ce trebuiau neapărat in
troduse între Români. Nu mai găsim aci 
pe apologistul din 1837 al Rusiei, nici pe 
favoritul lui Sturza, ci pe bărbatul de 
stat, care vede sigur și limpede calea mân
tuirii neamului său, pe apărătorul entu- 
siast al celor împilați și al drepturilor țării 
sale. In aoel manifest se află înșirate tote 
nunotela cari au fost repețite în urmă de 
cătră Adunarea Ad hoo a Moldovei, și 
vr’o câte-va altele, cari au fost realisate 
în urmă.

După spaima ce insufla reformato
rilor fapta lui Mihail Sturza din 29 Martie 
1848, Kogălniceanu călători prin mai multe 
țări ale Europei, observând, comparând, 
studiând, îmbogățindu-șl mintea cu im
presii și cunoscințe de pretutindenea. Vi- 
sitâ Austria, Francia și Spania, precum o 
spune însuși într’unul din discursurile sale: 
„Am vădut cu ochii mei, dice el, am vă- 
4ut garda națională din Cernăuți și Sada- 
gura, pe oea din Viena oompusă din cu 
totul altceva decât burghezi djn Viena; 
am văcjut garda națională a Franoiei pre
cum și pe cea din Spania; cea din orașele 
mici și din sate se lupta voinicește contra 
Carliștilor, pe când cea din Madrid, din 
Barcelona și din Valencia făcea numai 
pronunciamentos, rostindu-se în fiă-care seră 
la Duerta del Sol când pentru un ministru, 
când pentru altul, când pentru Espartero, 
când pentru Narvaez, câud pentru un ge
neral, când pentru altul“.

Cât a rătăcit Kogălniceanu prin țerl 
străine, nu putem spune. Este sciut însă 
că, după Convenția dela Balta-Liman, Mi
halache Sturza fu destituit și înlocuit cu 
Grigore Ghica, principe de un caracter
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prince unique au point de vue ex- 
clusivement des interets de la de
fense commune contre le peril ex- 
terieur, une sorte de vaste Suisse 
Monarchique, la coalition qui a tait, 
depuis un quart de siecle, de l’Eu- 
rope centrale un formidable camp 
retranche, d'ou la jalouse ambition 
germanique inquiete et menace tous 
les peuples voisins, grands et petite, 
aurait perdu sa base d’action et son 
centre d’operation; elle s’affaiblirait 
insensiblement et s’annihilerait. Tout 
le monde alors sentirait d’instinct 
qu’il n’est plus aussi directement 
menace, que pour repousser un 
moindre peril il abesoin d’un moindre 
effort, que le maintien de la paix 
n’exige plus d’aussi ecrasants sacri
fices; l'idâe du desarmement se ge- 
neraliserait, elle passerait bientbt 
dans la pratique et dans le fait, elle 
s’imposerait â tous lesgouvernements 
elle 9erait benie par tous les peu
ples. (Applaudissements).

Les diverses nationalites d’ori- 
gine germanique, latine et slave, se 
contrebalan^ant et s’equilibrant entre 
elles au sein meme de la Monarchic 
Austro-Hongroise, celle-ci servirait 
ă son tour de ponddrateur entre les 
Puissances Europeenn.es dont les 
peuples remontent aux memes ori- 
gines. Elle travaillerait d’instinct â 
empecher un de ces trois elements 
de prendre sur les deux autres un 
role trop preponderant.

Sa force n’bveillerait plus aucune 
susceptibilite puisque tonte idee de 
conquete, d’agrandissement de terri- 
toire ou d’annexion de peuple, lui 
serait interdite ă raison des appre
hensions de ses propres populations 
qui craiudraient, ă juste titre, de 
voirrompre l’equilibre etabli entre 
elles.

Elle pourrait ainsi accomplir le 
role d’arbitre pacifique auquel, ainsi 
que je le disais tout ă 1’heure, elle 
semblait predestinee, mais que la 
predominance d’une oligarchie bu- 
reaucratique, tracassiere et despo- 
tique, incapable aussi bien de fonder 
une puissante unite centralisatrice 
que de tolerer la libre expansion 
d’une decentralisation feconde, l’a 
empechee d’accomplir jusqu’ici.

Aujourd ’hui, nous allons en
tendre les reprbsentants autorises, 
les orateurs delegues du comite des 
trois nationalites Roumaine, Serbe 
et Tchbquo-Slovaque qui vont nous 
exposer la situation dans la Trans- 
leithanie, Nous n’avons pas ă nous 
eriger en juges de leurs griefs, mais 
nous ne pouvont pas oublier non 
plus que les glorieuses et chevale- 
resques traditions de notre pays ne 
nous permettent pas de fermer I’o- 
reille aux plaintes de ceux ă qui les 
rigueurs des lois de leur pays ne

permettent pas d’exposer librement 
leurs revendications. (Applaudisse
ments.)

Il ne s’agit nullement ici d’ac
tion revolutionnaire ni de menees sub
versives, ii s’agit encore moins de 
conquete ou d’annexion, on ne par- 
lera pas de modifier les frontieres 
des Empires ou d’ebranler les trones 
et les dynasties. Nous allons enten
dre de paisibles citoyens qui recla
ment pour eux et pour leurs frbres 
d’origine dans le pays qui les a vu 
naltre et qui depuis des siecles a 
6th feconde. glorifie, libere du joug 
ottoman par le sang de leurs an- 
cetres, le benefice du droit common 
au point de vue politique com me 
au point de vue civil et social. (Ap
plaudissements prolonges),

*
Etă discursul de mai sus și în 

traducere română:
Domnelor, Domnilor !

Una din urmările cele mai naturale 
ale întroducerei unui regim de libertate la 
un popor oare nu e deprins cu el de mult 
timp este, că națiunea, care are să ia o 
parte mai mult său mai puțin efectivă de 
intervenire și, prin urmare, de responsabi
litate în direcția afacerilor publice, este 
mai viu, mai esclusiv preooupată de grija 
politicei interiore, de multiplele incidente 
ale vieții parlamentare.

Poporul scote mai rar caoul pe te
restră ca să vadă oe se petrece înafară, 
el nu aruncă asupra evenimentelor politi
cei esterne decât o privire mai distrasă. 

J Le dă numai o atențiune mai trecătore și 
mai în fugă.

Ar fi însă un egoism strimt și orb ca 
să nu ne interesăm desăvârșit de sortea 
celorlalte popore din Europa și să nu as
cultăm plângerile, păsurile și revindicările 
naționalităților, ce se simt asuprite.

Acesta pentru, patria nostru ar însemna 
o deșertare dela rolul seu istoric și o abdicare 
fatală.

Ne-am abate astfel dela tote aspiraT 
țiunile generose, dela tote tradițiile cava- 
leresol ale rassei nostre, dela acea gran- 
diosă cerință da espansiune, care a făcut 
pe Francia tare și puternică și a unit, 
printr’o legătură indisolubilă, în spiritul tu
turor popor elor, numele său glorios cu trium
ful ideilor de umanitate, de progres și de 
libertate. (Aplause prelungite,)

Ar însemna, în același timp, că dăm 
dovadă de-o absolută orbire, de-o completă 
neounoscere a adevăratelor nâstre interese, 
a intereselor uostre vitale și primordiale.

Franoia nu este una din acele puteri 
insulare, cari pot să se înfășură în egois
mul și în personalitatea lor. Ea nici nu 
pote să se isoleze de restul Europei și pâte 
că tocmai lucrul acesta îl uită prea mult 
aceia, cari ne împing cu ușurință în es- 
pediții depărtate coloniale, unde cheltuesc 
fără socotelă avuțiile nostre și sângele de 
o miiă de ori încă mai prețios al copiilor

noștri, în aventuri prea adese-orl lipsite de 
câștig real și de-o durabilă efioaoitate. 
(Forte bine! Forte bine!)

Francia este și va rămână, înainte de 
tote, o putere continentală, chiămată a su
feri contra-lovitura imediată și directă a 
transformărilor, pe cari le va aduce nea
părat în echilibrul bătrânei nostre Europe 
ajungerea succesivă la libertate a naționa
lităților încă asuprite, precum și grupările 
nouă de interese de forță și de influență, 
cari voi’ resulta inevitabil din acesta.

Francia republicană nu trebue să îno- 
iescă greșelile Franciei imperiale, și desas- 
trele nâstre dela 1870 se datoresc în mare 
parte faptului că, în acea epocă, perduse- 
răm contactul cu evoluțiunea, ce se pro
ducea de câțl-va ani în centrul Europei, 
cu o forță încă confusă, der neîndoiosă.

Ori și cine scie astădl, grațiă revela
țiilor succesive ale istoriei contimporane, 
că dâcă Germania a putut nepedepsită să 
desmembreze patria nostră, ea datoresce 
resultatul acesta în mare parte tratărilor 
prințului de Bismarck cu contele Andrassy.

Intervenirea Ungariei, în ochii căreia 
prințul de Bismarck sciu să facă să stră- 
lucescă speranța unei satisfacțiuni cel pu
țin parțiale a prea vechilor și prea legiti
melor sale revindicărl în contra Austriei și 
începutul, aurora unei ere nouă de inde
pendență și de autonomia relative, este 
care a paralisat bunăvoința Austriei și a 
permis Italiei să se sustragă dela angaja
mentele sale față de noi și să nu-șl potă 
împlini datoriile sale de recunoscință că- 
tră liberatorea sa (Aplause repetate).

Dâcă sfaturile sănătose, ce s’au fost 
dat în acel timp curții din Viena, ar fi fost 
ascultate, dâcă Austria ar fi sciut se se pro
fite de momentul când Germania îșl an
gajase cu nechibzuire tote forțele sale pen
tru ca să sdrobescă ultimele nostre sforțări 
de resistență, ea ar fi putut, în câte-va 
dile de marș, și mai fără să tragă nici un 
foc să dicteze condițiile de pace în Berlin, 
să răsbune și să repare desastrul dela Sa- 
dowa și să recucerescă vechia-i preponde
rență asupra Europei centrale. (Aplause). 
Insă Ungaria s’a pus de-a curmezișul în 
calea esecutării acestor planuri și în spe
ranța de-a dobândi dualismul, le-a făcut să 
nu isbutescă.

Astădl dualismul esistă! Cari sunt 
resultatele lui ?

Din 40 de milione de locuitori, câți 
numără imperiul austro-ungar, abia 13 mi
lione au ajuns să se bucure pe deplin de 
folosele acestui sistem nou.

Ultimul său ouvânt. consecința finală 
a fost ca din regimul de libertate relativă, 
ce l’a inaugurat, să facă beneficinl eschisiv 
al minorității, privilegiul unor rasse f‘a- 

| vorisate, privilegiul a opt mil’dne de Ger
mani în Cislaitania, a 5 milione de Ma
ghiari în Translaitania. Celelalte 27 de mi- 
liâne, Români, Șerbi, Sloveni, Ruteni, Cehi 
și Slovaci nu sunt admiși, ca pentru re- 
vindicarea esercițiului acelorași drepturi 
se invoce principiul acesta, care ni-se în- 
fățișâză nouă Francesiier, ca fundamentul

și basa ori-cărei constituțiunl liberale și urna' 
nitarc, egalitatea cetățenilor în fața legii. 
(Aplause).

Noi Francesii nu putem înțelege, ca 
âmenl cari se bucură de-o valore egală fi- 
sică, inteleotuală și morală, cum sunt po
porale de origine latină și slavă, compa
rate cu cele de origine germană seu ma
ghiară, se potă accepta se trăiască într’o 
stare de inferioritate civilă și politică. 
(Aplause repetate).

Acâstă nedreptățire socială are deci 
ca consecință de-a pune germenele, în cen
trul Europei, unei si/wa^'wnî de turbware și 
de neliniște, a cărei contra-lovitură o re
simt mai mult sâu mai puțin viu națiunile 
vecine de jur împrejur; de-a contribui ast- 
xel la mănținerea acestei stări de nesigu
ranță generală, oare este causa prinoipală 
a prelungirii regimului de pace armată, 
regim desastruos, ce apasă așa de greu 
asupra bugetelor tuturor puterilor continen
tale de 25 de ani îucoce și oare paraliseză 
avântul civilisațiuuei europene față de ri
valii sei din noua lume’ și în curând chiar 
față de națiunile din estromul Orient, decă 
fenomenele, a căror martori am fost noi în 
timpul recent, vor continua.

Dâcă, din contră, Austria ar redeveni, 
ce firea lucrurilor, ce posițiunea geogra
fică și composițiunea sa etnică o chiamă a 
fi, o confederațiune mare și ^puternică de 
naționalități de rassă diversă, de consti- 
tnțiune și de limbă, de state autonome și 
independente unite sub sceptrul unuia și 
aceluiaș domnitor în punctul de vedere 
esclusiv al intereselor apărării comune 
în contra periculului esterior, un fel de Elveția 
vastă monarchică, atunci coalițiunea care a 
făcut de un pătrar de secul din Europa un 
câmp retranșat formidabil, de unde ambi
țiunea gelosă germanică neliniștesce și ame
nință ■ tote poporele vecine mari și mici, 
ar pierde basa ei de acțiune și centrul său 
de operațiune; atunci ea s’ar slăbi încetul 
cu încetul și s’ar anihila. Totă lumea ar 
simți atunci instinctiv, că nu mai este așa 
de direct amenințată și că pentru a res
pinge un pericul mai mic are lipsă de-o 
sforțare mai mică și că mănținerea păcii nu 
mai recere jertfe atât de apăsătore. Idea 
unei desarmărl s’ar generalisa, ea ar trece 
curând în practică și în fapt ea s’ar im
pune tuturor guvernelor și ar fi binecu
vântată de tote poporele. (Aplause).

Diversele naționalități de origine ger
manică, latină și slavă s’ar contrabalansa și 
s’ar echilibra între ele în însuși sinul monar
chic austro-wngare. Acâsta ar servi la rân
dul ei ca ponderatâre între puterile euro
pene ale căror popore sunt de aceeași ori
gine. Ea ar lucra instinctiv a împedeca ca 
unul din aceste trei elemente să ia un rol 
prea preponderant asupra celorlalte două.

Forța sa n’ar mai deștepta nici o 
susceptibilitate, căci ori ce gând de cuce
rire și de espansiune de teritor sâu de 
aneosiune de popor îi va fi interdis, din 
causa aprehensiuuei proprielor sale popâre, 
cari s’ar teme cu drept cuvânt de-a vede 
rupt acest echilibru stabilit între ele.

apucaseră de lucru. Astădl greutățile î îm
prejurărilor politioe, oarl au trecut peste 
țânle nostre, materialismul vârstei câpte, 
visurile ambiției neîmplinite sâu orgoliul 
posițiilor câștigate, ne-au despărțit, au pus 
între noi diversități de interese și de idei. 
Der cu tote acestea, când ne aducem aminte 
de unirea frățâ«că și tinerâscă, oare pe la 
1840—47 lega într’un singur trup și suflet 
tâtă tiuerimea Prinoipatelor.... la un ase
menea suvenir tote discordiile se uită, o 
mână caută pe a altuia; și, dâoă am vrea, 
împreunați ca odinioră într’o singură și 
aceeași voință, încă am pute face mari 
lucruri*.

blând și afabil, un adevărat părinte al po
porului. Pe când Stirbeiu nu permitea lui 
N. Băloescu, sdrobit de bolă și mizerie, 
să-și vaflă pe mamă-sa, Grigore Ghica primi 
ou brațele deschise pe toți aceia, cari fu
seseră implicați în nevinovata mișcare dela 
29 Martie. Kogălniceauu se înt.ârse și el, 
și profită de reședința sa în țâră ca să 
sfârșâscă tipărirea Letopisețeloi' Moldovii. 
Se pare că tinerimea, cere înainte de 1848 
dedese dovadă de atâta energiă, căduse 
acum într’un fel de prostrațiune adenoă, 
și că însăși încercarea din 1848 fusese mai 
mult o convulsiune galvanică, decât ma
nifestarea firâsoă a unor simțăminte pro
funde. De aceea Kogălniceanu, amintin- 
du-șl epoca dintre 1840 și 1847 și compa- 
râudu-o cu anul 1855 în care scrie, se es- 
primă astfel: „Atunci era epoca când ro
iuri de tineri, plini de entusiasm, credând 
în viitorul patriei lor și al lor, uniți toți, 
cu curagiul juneței ce nu se îndoiesoe de 
nimic și pentru care stavilă nu este, se

Discordiile se uitară, inimile se apro- 
piară și se încăldiră una lângă alta, rnânile 
se strânseră din nou cu dragoste și frățiă, 
când Congresul dela Paris, în dorința de 
a îmbunătăți sortea Românilor, îi invită să 
spună ce doresce prin mijlocirea Divanu- 
rilor Ad-hoc în 1857.
(„Ep. Lit.*)  Angel Demetriescn.

0 Biblia a Negrilor.
Cum a murit Sango.

7) (Urmare).

Când s’a aflat peste tot pământul cum 
prăpădise Sango po niște șefi așa de pu
ternici ca Olowu și ca Oloyokoro, toți cei
lalți șefi tremurară și nimeni numai cuteza 
să contesteze gloria lui Sango.

Din tâte părțile primi omagii și el 
domni multă vreme în paoe. Sango avea 
multe femei, mnlțl robi, multe comori. In 
cele din urmă i se urî între, femeile sale, 
între robii săi, între comorile sale, fiindcă 
îmbătrânea. Nu se împăca lesne cu gân
dul, că nu mai avea dușmani, cu oare să 
se bată. Ii părea rău după vremurile când 
arunca tunetul și focul. Și spuse acestea 
femeilor sale, -cari nu mai sciau cum să ’1 
faoă să ’i treacă urîtul. Spuse că voia se 
scie, dâcă mai avea tot puterea de odi
nioră.

Femeile, robii și răsbuinicii palatului, 

bătrânii, șefii de casă, totă lumea se înfri- 
ooșâ când aucji vorbele regelui. Sango fu 
multă vreme rugat ca se nu bage poporul 
în primejdie.

Insă el nu ținu sâmă de rugăciuni. 
Făcu incantațiile groznice; rosti vorbele 
magice.

Tunetul bubui în nori, focul cădu, și 
căzură și pietrile, cari ucid. Și palatul fu 
ars și tote oasele din cartierul regal.

Tote femeile regelui, îu număr de 
sese 9ute și toți omenii regelui în număr 
de patru sute, și toți copii, muriră.

Sango atunci se rușina și se făcu foc 
de năcaz. Hotărî să piară.

Toți șefii și toți bătrânii oreșului ve
niră să ’1 roge să nu ’i părăsâscă. Ii vor
biră astfel:

— Noi îți vom clădi un palat nou, 
mai mare, mai frumos și mai scump. II 
vom umplâ ou atâtea femei câte vei voi; 
îți vom da pe tâte fetele nâstre cele mai
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Ea ar pute astfel îndeplini rolul de 
arbitru, pacific, la care, oum diceam adinea
ori, părea a fi predestinată, care însă a 
fost împieaecatăde a 1 îndeplini pănă; acuma 
prin predominarea unei oligarchii birocra
tice, șicanatore și despotică, tot așa de in
capabilă de a funda o unitate oentralisă- 
tore puternică, cât și de-a tolera o liberă 
espansiune a unei descentralisațiunl fe
cunde.

AstădI vom asculta pe representanții 
autorisațl, pe oratorii delegați de comitetul 
de trei naționalități română, serba și ceho
slovacă, cari ne vor espune situațiunea în 
Translaitania. Nu ne aparține a ne consti
tui în judecători asupra gravaminelor lor, 
însă nici nu putem să uităm că tradițiunile 
gloriose și cavalerești ale țârii nosire nu ne 
permit sâ astupăm urechile față cu plânge
rile acelora, cărora rigorea legilor țârii lor nu 
le permite a espune liber revindicațiunile lor. 
(Aplause).

Nu-i vorba aici nicidecum de o ac
țiune revoluționară și de uneltiri subver
sive, și încă mai puțin e vorba de-o cu
cerire seu anecsiune, și nu e vorba de-a 
modifica granițele împărățiilor seu a sgu- 
gui tronurile și dinastiile. Noi vom asoulta 
aici cetățeni paclnici, cari reclamă pentru 
dânșii și pentru frații lor de origine, în 
țera care i-a născut, și care de secuii întregi 
a fost rodită, glorificată și liberată de jugul 
otoman prin sângele strămoșilor lor, cetățeni 
cari reclamă beneficiul dreptului comun 
din punctul de vedere politic, ca și din 
punctul de vedere civil și social. (Aplause 
prelungite).

„Partida poporală11 și guvernul.
Nu seim, decă s’a mai pomenit 

vre-odată între Maghiari o luptă 
atât de înverșunată, precum este 
acji lupta dintre „partida poporală" 
și mamelucii guvernamentali. Mai 
ales acum, că se apropiă alegerile 
dietale, guvernul nu cruță nici un 
mijloc pentru a-șl asigura isbânda 
la, viitorele alegeri. Și fiind-că cea 
mai activă între thte partidele po
litice unguresc! este astăcji „partida 
poporală", care inspiră atâta terdre 
elicei dela putere, e lucru firesc, că 
și atacurile guvernului sunt îndrep 
tate mai cu deosebire în contra 
acestei partide.

In timpul din urmă „partida 
poporală" a ținut un mare meeting 
la Varna, în comitatul Trencin, unde 
•s’au adunat mii de alegători slovaci 
de prin comitatele Arva, Lipto, Tu- 
rocz și Trencin. De câte abusuri și 
volnicii s’au folosit organele guver
nului pentru împedecarea acestui 
meeting se pote vede dintr’un în
verșunat articul, ce-1 publică „Al- 
kotmâny" dela 21 Iulie sub titlul 
„Turbare liberală11. Etă câte-va părți 
din acest articul:

Nebunul liberalism în furia sa tur
bată nu eunosce margini în privința tiră- 

frumose, și decă nu te vei mulțumi, ne 
■vom duce să ne răsboim cu tâtă lumea și 
vom lua pentru tine feciârele cele mai 
mândre și ’ți vom da și robi ori cât de 
mulțl!

Vorbele acestea fură zadarnice.
Sango, rușinat și mânios, pleca din 

Oyo și se retrase în Ikoso. Aoolo găsi prie
tini, între oarl cel mai puternic era Magba. 
Făcu pact cu dânșii pentru ca ei să spue 
poporului voințele lui. Le spuse:

— Nu are nimeni se mă mai găsescă 
■niol pe pământ nici în pământ. Mă duo în 
nori. Acolo am să stau în veci și am să me ooup 
mereu de omeni. Am să văd tot. Am să sciu 
tot, când voiO fi supărat pevre-un om, când 
mă va supăra un oraș, când void fi hotă
rât să pedepsesc cu tunet și cu foc, nu am 
să mă împao decât decă credincioșii mei 
din Ikoso se vor ruga mie și’inl vor aduce 
jertfe. Nici copii mei și nici chiar Olodu- 
,mar nu mă vor pute împăca.

Pe urmă S.-.ngo se retrase intr’un bor

niei, ce-o esercită față cu drepturile popo
rului și față eu drepturile constituționale 
Tot ce el comite față cu „partida popo
rală" în adunările acesteia, seu la con- 
sorierea alegătorilor dovedesoe, că guver
nul liberal și-a pierdut capul și că orga
nele sale numai prin violeniă, prin călca
rea legilor și prin forță brutală ored a 
mai pute susține rămânerea la putere a 
partidei liberale...

In Ungaria am ajuns aoolo, unde 
nicl-odată, nici sistemul diavolic al lui 
Metternioh, nici absolutismul din epoca 
lui Baoh, niol constituționalismul lui Na
poleon al III-lea ou agenții săi provoca
tori n’a ajuns, căci aceștia cel puțin au 
ținut în secret, deoă au provocat turbu- 
rări, der oficiul, ca atare, și-a păzit ome
nia; aoum însă slugile miniștrilor liberali, 
solgăbirăii, vin în personă să strice ordi
nea și, provocându-se la puterea lor ofi
cială, comit înși-șl ilegalitățile și vătămă
rile constituției. Acesta nu este alt-ceva, 
decât o agitațiune din oficiu, o revoluția 
de sus.

Constituția ungurâsoă garantâză pen
tru cetățeni drepturi de libertate individuală 
și politică în așa chip, ca fiă-care să potă 
âmbla liber în țâră, unde-i place. In oo- 
mitatul Trencin însă s’a anunțat, că nu 
este iertat a merge la Varna, cine va merge 
acolo în cțiua de 19 Iulie (diua întrunirei 
meetingului. — Trad.) va fi pedepsit cu 
amendă. Celor ce n’au voit a se supune 
acestei intimidări nu li-s’au dat bilete de că
lătoria pe calea ferată; celor ce au voit să 
frecă peste rîul Vag, în urma interdicerei 
solgăbirăului, nu li-s’au pus la disposițiune 
luntrile necesare...

De libertățile politice se ține drep
tul de întrunire și dreptul de vorbire. In 
tr’o țeră, unde li-se iau cetățenilor aceste 
drepturi, acolo e perdută basa orl-oărei 
libertăți publioe. Așa este acuma la noi...

Trebue să ajungă cineva la ultimul 
grad al înjosirei, pentru ca să se întâmple, 
cum s’a întâmplat la Varna, unde omenii 
de încredere ai guvernului au lățit între 
popor tipărituri, în cari se cuprindea anti
semitism și agitațiune ilegală. Și aceste fal- 
sificațiunt anonime le atribue „partidei po
porale11, voind a-șl făuri din ele o armă în 
contra acestei partide.

Adunările de popor pentru desbaterea 
Gestiunilor politice și sooiale se țin liber 
în Austria, Germania, România și în totă 
Europa și America, afară de Rusia, Turcia 
și Ungaria. Liberalismul nu pote suferi lu
mina, cuvântul adevărat și lupta desohisă. 
Constituția ungurâscă însă nu pote suferi 
un liberalism, oare nimioesoe libertatea po
porului. Ba o astfel de procedură ar pute 
să aducă pe popor în dușmăniă cu statul, decă 
(sic!) patriotismul „partidei poporale" n’ar 
arbora în părțile de sus ale Ungariei aoele 
stindarde naționale, pe cari autoritățile li
berale ungurescl au voit se le confisce dela 
poporul slovac.

deie, rugâudu-se să fiă lăsat singur un mi
nut. Când intrară mai târejiu în bordeiă, 
prietinii cu cari se aliase el îl găsiră gol: 
tavanul era găurit și jos erau papucii, hai
nele, scufa și pălăria regelui.

Sango se silise în nori, unde șede 
pănă adl.T)

îFinea va urma.) I. S. Spartali.

— 10 (22) Iulie.

Brutalitate față cu țeranii români. 
Ni-se scrie din Zlatna: „Sâmbăta trecută 
d-1 advocat Dr. Alexandru Filip din Abrud 
călătorind prin Zlatna a avut ocasiuue la 
gara din loo a vede și a aucji cum bruta
lul șef de gară Torok Kâlmân a refusat 
de a da bilet unui țăran român fiind-că 
acesta a cerut în limba română „bilet de 
cl. III pănă la BăDărad" și nu a cerut 
unguresce la „Gyulafehârvâr". D-1 Filip 
intervenind în favorea țăranului a interpe
lat pe șeful de gară pentru purtarea-i ne- 
coreotă și brutală spuindu-i, că în munți 
sunt RomâmI și de aoeea el trebue să 
scie românesce. De mult Românii de aici 
și jur se plâng de purtarea aoestui șef de 
gară. Ar fi timpul ca să fiă depărtat de 
aici funcționarul acesta, care oalcă astfel 
considerarea și respectul, ce le dat.oresce 
dreptului de limbă al cetățenilor fără deo
sebire de naționalitate." — S. m.

—o—
Urmărire pentru gesturi agitatorice. 

Șoviniștii noștri au inventat o nouă speciă 
de delict pentru „gesturi agitatorice". 
Soim, că încă mai demult s’a fost intentat 
prooes d-lui Ilarie Banoiu, pentru-că la o 
petrecere în Făgăraș a declamat poesia lui 
Coșbuo „Noi vrem pământ", Curia reg. din 
Pesta însă a deolarat poesia numită de ne
vinovată. Aoum — ne spune „Tribuna" — 
i-s’a înmânat d-lui Banoiu și câtor-va soți 
ai săi din nou act de aousațiune, prin care 
sunt învinovățiți, că deși poesia în sine 
nu involvă delict de agitațiune, totuși ei 
s’au făcut oulpabill de acest delict, deâre- 
oe când s’a deolamat aoea poesia ei au 
făcut „gesturi agitatorice11, în fine s’au făcut 
culpabili prin aoeea, că au oprit pe musi- 
canțl să câte dardașul. Apoi să mai dică 
oine-va, că șoviniștii unguri n’au mânoat 
bureți!

—o—
Sora de caritate a lui Nopoleon I. 

Dilele aceste e murit în comuna Douai 
din Franoia o femelă cu numele Josefina 
Rostkowska de 102 ani, care pe timpul es- 
pedițiunei lui Napoleon a fost ca îngriji- 
târe a oelor răniți și ou 50 de ani mai 
târziu în resbelul Crimeii, când a fost ră
nită mai de multe-orl.

— o —
Oficerl în reservă în Rusia. Niol în 

Rusia pănă acum nu era anul de voluntar, 
oi soldații ou cultură mai superiors aveau 
avantagiul, că erau liberați mai de grabă 
din armată fără de a putâ fi însă ofioerl 
în reservă. Aoum, după oum anunță 
„Reichswehr", și în Rusia se va intro
duce anul de voluntar și după depunerea 
unui examen, tinerii voluntari vor fi numiți 
ca oficerl în reservă.

—o —
Numire. D-1 Alexandru Pop praoti- 

oant la tribunalul reg. ung. din Deva a 
fost numit cjdele aceste notar la tribunalul 
din Arad.

— o—
Concert. Musioa orășenâsoă va con

certa mâne 23 Iulie la otel „Pomul verde'"1. 
începutul la 8 ore sâra. Prețul de intrare 
30 or. Se aduoe la ounosoința on. publio, 
că musica va concerta și la cas, dâeă va 
fi timp ploios în salonul din grădină.

Producțium și petreceri.
Bănișor (Sălagiu) la 20 Iulie 1896.

Onor. Redacțiune! Petrecerea aran- 
giată dț junimea academică r mână din 
Sălagiu și jur în favorul bisericei gr. cat. 
române din Curitău ținută în 12 Iulie n. 
o. mărturisind adevărul pur a avut o 
reușită cât să pote de splendidă. Timpul 
nefavorabil de dimineța, ni-a pus puțin pe 
ougete ou privire la buna reușită a petre- 
cerei nostre. Inteligența nostră însă ca 
totdeuna când e vorba de vr’un lucru bun, 
nobil și frumos — n’a pregetat a nu da 
tot concursul său pentru nobilul scop așa 
și acuma cu tot timpul nefavorabil s’a 
adunat în o cunună cât să pote de fru- 

i mosă, ba olnar și din țânuturl îndepăr

tate, sprijinind astfel tinerimea academică 
în ajungerea scopului petreoerei arangiate 
prima oră de dânsa în Sălagiu. Petreoerea 
s a ținut într’o șură , spațiâsă împodobită 
ou tot felul de verdețuri, cununi eto. 
avend o arenă netedă și soutită bine de 
praf. Adâncă mulțămită, stimă și onâre și 
pe aoâstă cale M. O. D. Petru Ostate 
preot local și president, care cu-o rară 
bunăvoință, zel și abnegațiune a sprijinit 
comitetul atât ou fapta cât și cu sfaturi 
bune părintesol în arangiarea oât se pote 
de satisfăoătore.

Punct la 7 ore sâra sala era des-în- 
desată de un publio frumos și ales o a'e- 
grâță și îndestulire sueoială să reoglinda 
de pe fețele tuturor. Până mea nu pote 
descrie măcar în colorile cele mai slabe 
entusiasmul, veselia și vioiciunea de oare 
era ouprinșl tinerii noștri când musioa a 
mtonat „Ardeleana", „Quadrilul" și „Ro
mana", de-mi aduo bine aminte, au fost 
dansate de 40 de părechl asemenea și ce
lelalte dansuri.

Venitul ourat a fost de 43 fi. 10 or 
care s’a predat D-lui president. In fine 
comitetul arangiator biserioeso aduce mul- 
țămită publică următorilor domni supra- 
solvențl:

D-1 Laurentiu Sima preot Mariu 60 
or.; D-1 Samuil Bădescu not. în Hidig 40 
or.; D-na Vaida din Carasteleo 40 cr.; 
D-1 Augustin Vecaș preot în Hidig 40 or.; 
D-1 loan Gyuritan preot în Ungnraș 10 
or.; D-1 Vasiliu Rob not. în Borla 50 or.; 
D-1 Cassiu Dalei propr. în Seoiu 1 fi. 40 
or.; D-1 Alexandru Sima preot în Pere- 
oeiu 90 cr.: M. O. D-n Teodor Pop pro
topop în Ootoloo 80 cr.; D-na Filip din 
Badon 60 cr.; D-1 Stefan Mihalca 40 cr.; 
D-1 Ioan Szabo not. în Ardehat 10 cr.; 
D-1 Antoniu Băliban preot în Acăș 40 cr.; 
D-1 Tit Trif preot în Ceheiu 40 cr.; D-I 
N. Butean 40 cr; DO Ioan Moldovan 
stud. 1 fi.; D-1 N. Timișan învăț. în Oarța 
40 cr.; D-1 Viotor Maior stud. mat. 30
cr. D-1 Petru Sireag învăț. în Mălădia 
20 cr.

Petrecerea a durat pănă dimineța la 
4 âre când ne-am despărțit, ducând cu noi 
cele mai frumose suvenirl.

M. -

Convocare.
Conform § 12 din statute, adun, ge

nerală a despărțământului XXIX, (Mediaș) 
al Asooiațiunei transi'vane pentru litera
tura română și cultura poporului român, 
se convocă pe cjiua de 1 Aug. st. n. a. c. 
la 2 ore d. am. în Pavilonul hotelului 
„Schiîtzen" în Mediaș.

Program:
1. Desohiderea adună'-ei.
2. Raportul comitetului despre acti

vitatea sa dela ultima adun. gen. pănă în 
present și despre starea materială a des
părțământului.

3. Alegerea unei comisiunl pentru în- 
sorierea de membrii, oare tot-odată se 
încasâză taxa dela membrii vechi și noi.

4. Alegerea unei comisiunl pentru 
censurarea raportului de sub punct 2.

5. Disertașiunî.
6. Completarea membrilor comitetului.
7. Alegerea locului pentru venitârea 

adun. g<>n.
8. Alegerea alor 2 representanțl la 

adunarea gen. a Asooiațiunei transilvane 
ce se va ținâ în aoest an în Lugoș.

9. Propuneri eventuale.
10. Închiderea ședinței.
După adunare tot în acest loc va fi 

arangiată o petrecere cu dans, al cărei 
venit es'e destinat ’/2 în favorul despărță
mântului, er 72 în favorul ambelor șoole 
române din Mediaș.

Din ședința oomitetului despărțămân
tului. XXIX.

Mediaș în 17 Iulie n. 1896.
Ioan Moldovan, Ioan Ivan,

protop. și director desp. secretar.

Varietate.
Zestre și iniI i6 ne.

In timpul present, decă și nu toți, 
dâr cei mai mulțl dintre candidații de în
surat, oând pornesc la pețite mai întâii! se 
întrebă, ore are fata zestre și câtă, sute, 
mii, miliâne.,.?

Astfel s’a întâmplat acum de curând 
că un domn cu numele Corneliu Vander’

*) Am văfiut în Ikoso templul ridicat 
în amintirea inălțirei lui Sango în nori. 
Preotul cel mare se chiamă și adl Magba. 
In totă țara Yoruba mulțl bărbați și multe 
femei se închină lui Sango, care este ado
rat acolo ca cjeul tunetului. Cultul acesta 
este profitabil, fiind-că ori ce casă lovită 
de trăsnet, fiind socotită ca pedepsită de 
<jeu, trebue se se resoumpere și să plătescă 
o amendă preoților lui Sango. Pe tote al
tarele lui Sango sunt pietre cioplite, cari 
mi-s’au părut, că sunt armele acestui po
por din epooa de piatră; se pretinde că 
Sango când tună și trăsnesee asvîrle pie
trele acestea pe pământ. Sunt „cartușele lui 
Sango'1, îmi dioea servitorul meu,
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bîlt arohimilionar s’a dus la pățite și a 
aflat o fată frumușică, drăgălașă și pa lâDgă 
aceea și avută.

Vanderbilt a voit să ia acostă fată, 
dar tatăl lui n’a voit să aprobe căsătoria 
lui cu ea, dedre-ce n’avea decât „numai 15 
milione1* zestre și astfel nu corespundea 
milidnelor lui. Tînărul Vanderbilt din causa 
acâsta acum zace greu bolnav de paralisis. 
Ore eu ca om sărac oe să die?

N’ar fi bine însă, să âsă din modă, 
atât zestrea, oât și milionele? Esistă ore 
în lumea acâsta un lucru mai prosaic, de
cât zestrea și mai trist, decât milionele. 
Poesia se finesce aoolo, unde se începe 
zestrea, er iubirea, unde se încep mili
onele.

Și ore de ce folos e zestrea, decă nici 
o domnișoră cu o avere de 15 mihâne nu 
pdte fi scutită de bănuiâla, că ar iubi din 
interes ?

Și ce folosesc unui tînăr milionar mi- 
lidnele, decă el nu pdte lua de soț’ă pe 
acea fată, pe care mima lui o voesce ? Ore 
cum se pote însura un tînăr sărao cu o 
fată săracă, nu s’ar putea însura tot așa 
un bogat ou o fată bogată?

Noi cei săraol, un milion niol nu-1 pu
tem cuprinde ou mintea nostră, er io mi- 
hone sunt pentru noi o sumă fantastică. 
Eu nu sunt socialist. Dâr ce folos, că Van
derbilt are atâtea milione?

Dumnezeu nentru aceea a lăsat ome- 
nilor bani), ca să-i aibă de cheltuielă. Ave
rea lui Vanderbilt însă, e atât de mare în
cât nici 6600 de strănepoți nu-o pot chel
tui. Averea aeâsta, prin urmare ^u corăs- 
punde rânduelei dumne^oesoi, banii zac în- 
gropațl, sunt încuiațl, nu oiroulă printre 
bmenl nu fac nimănui nici o bucuriă.

Pentru mine cel puțin e tot una, că 
sunt, ori nu sunt aoeste milione!

Ce foloseso milionele, dâcă nu le lasă 
Bă circule între omeni ? Dâcă eu ași avea 
un taler și l’a-șl îngropa în pământ, tot 
atâta ar prețui pentru mine cât și milio- 
nelr, cari nu sunt ale mele.

Ce folos, der, că sunt miliâne ? Afară 
cu ele !

Eu nu sunt om însurat. Dâr ore de 
ce folos li-e fetelor zestrea ?

Pe fete pentru aoeea le-a făout Dum- 
nedeu, oa se se mărite, er nu pentru ca să 
capete zestre.

Acâsta este o falsificare a destinului 
fetelor lăsat de Dumnedeu.

Causa tuturor neînțelegerilor în fami- 
liă este numai și numai zestrea, său, că e 
mare, său că e mică, der ea nici odată nu 
e de ajuns.

Zestrea seu se prădâză, seu se pune 
la o parte, der la nici un cas nu remâue.

Atunci, decă nu rămâne, pentru-ce o 
dau fetelor?

Jos dâr cu zestrea, fiind-oă numai 
atunci va fi omenimea fericită, când tine
rii se vor pute însura fără zestre și feteie 
se vor pute mărita asemenea fără de 
zestre!

Cts^siisî gssefiea ISrașov.
Din 22 Iulie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump, 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’ori Camp. 9.48 Vend. 9.51
Galbeni Gamp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusesc! Camp. 126J/2 Vând.
Mărci germane Cump. 58.40 Vend.
Lire turcescl Cump. 10.60 Vend.
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nou abonament
la

GAZETĂ TBAISILVAUK
Cu fi Iulie fiSStt st. v.

s’a deschis nou abonament Sa 
sure invităm j>e toți iwulell și spri
jinitorii foiei nostre.

Fretui almnamentului sf
Pentru Austro-Ungaria:

pe -O.XX an. ................................. 12 £L.
pe șese 1-va.xix ....... $ £L.
pe trei luzii ................................. 3 îl.

Pentru Homânia și străinătate:
pe vizi an ...................... 40 frazici
pe șese l-vizii...................... 20 ,,
pe trei luzii ...................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administratiunea♦
5Jfâazetei TransăSvamei86.

ia bursa dăm Vfiema.

Din 21 Iulie 1896.
Renta ucg. de aur 4% .... 122.60
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% . 124.75
Irnpr. căi!, fer. ung. în argint 4'/2% 101.65
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.40 
B.murl rurale croate-siavone. . . 97.50 
Imprum. ung. cu premii .... 152.40 

Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50
Renta de hârtie austr................... 101 75
Renta de argint austr..........................101.85
Renta de aur austr...............................123.65
LosurI din I860............................174.20
Acții de ale Băncei austru-ungară. 976.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 389.50
Acții de-ale Băncei ăusur. de credit. 363.20
NapoleondorI.................................. 9.51
fefărcl imperiale germane . . , 58.75
London viata.............................  119.80 '
Paris vista.................................. 47.62’/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.15
Note italiene........................  44.40

•Proprietar; Dr»» Mui*«țian»>  

Redactor responsabil Gregertta Klaios*.

Seiden-Damaste 65 Kr.
bis fi. 14-65 p. llîcf. — foivie schwarze, 
vreisse iiiib l’ai-hige II en nel) erg- 
S e i <! e nou 35 kr. bis fi. fi4.4>5 p. îlîet.
— glatf, gcftreiff, farriert, gentiiffcrt. Saniaftc etc. 
(ca. 240 uerfeb. (Qnal, îutb 2000 ocrfd;. <țarben, 
Deffiiis etc.J, porto und steuerfrei ins Haus. IHitf= 
ter ungelțenb. Doppcltes ÎSriefporto nacb ber Scțroevj.

Seiden-Fabriken G. Henneberg, 
6. (k. u. k. Hofl ), Citrici».

$ umere singuratice 
din w Gazeta Transilvaniei 
& 5 cr. se potii cumpera în 
librăria Nicolae Cmrcu.
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