
Gazo'c’a ese de 2 ori: Joi’a si Duminec’a, 
Fâi’a, candu oonceda ajatâriale. — Pretiulu: 
pe 1 ana 10 fl., pe s/4 3 fl. v. a. Tieri eaterne 12 fl. 
v. a. pe una ana sda 2]/g galbini mon. sunatdria.

Be prennmera la poștele o. si r., si pe la 
DD. corespondenți. — Pentru serie 6 or. 
Taos’a timbrala a 30 or. de flacare pu

blicare.
Anula
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Revelat! unefrappan ta in cestâunea 
bancei.

Ori-catu populatiunile tierei nâstre suntu mai 
multu numai agricultori©, totuși e datorinti’a nâstra 
imperativa, câ se ne ocupamu si noi toti, fârte 
de aprâpe si cu mare diligentia de cestiunea ban- 
ciloru. In dilele nâstre exista politic’a de 
banei, precum exista politic’a de caii fe
rate, politica de corabiare, politica de colonisa- 
tiune etc. Astadi din tâte se face politica, 
chiaru din panea de grâu ori de secara si din ma- 
malig’a de papusioiu, diu postu si nepostu, inca si 
din ap’a de beutu.' Se nu ni se para câ paradoxe 
lucrurile aceste. — Băncile au influintia farmeca- 
târia in bine sâu in reu, nu numai asupra comer- 
ciului si a industriei, ci in tocma, in aceeași me- 
sura asupra agriculturei, in fine asupra finantieloru 
statului.

Suntu vreo cinci ani, de candu ungureniloru 
le casiună mortiaiu, câ se-si câștige si ei una banca 
naționale cu dreptu de a emitte bilete de banca 
(Banknote). Dâra unde e capitalu de auru si argintu 
celu pucinu de 30—40 miliâne? Nicairi, ca Euro- 
p’a cea bogata nu le mai dă nici unu banu, precum 
nu dă turciloru si spanioliloru, âra ei n’au mai ni- 
micu in metallu nobile. In fine se puseră in ne- 
gotiatiune cu ministeriulu austriacu, câ se impartia 
bauc’a naționale. In Maiu an. c. se inchiaiă cu 
mare greutate unu arangementu intre ambele mi- 
nisteriuri. In Novembre voira se continue pertrac
tările pe basea din Maiu, cumu se dicea, si inca 
asia, câ se fia banca dualistica, cu 70% pentru 
Austri’a, cu 30% Ungari’a. Adecă cu de acestea 
vorbe ne ametira. Candu colo, ce se vedi! Direc
țiunea centrale si comitetulu celu mare alu bancei 
naționale declară cu mare solemnitate, ca nu vrea 
se auda de banca dualistica si ca pe capitalurile 
sale nu are se poruncâsca nici unu ministeriu si 
mai in scurtu, nimeni. Acele declaratiuni ca- 
diura câ o bomba trasnitdria in B.-Pest’a. Nu asia 
in Vien’a, unde maioritatea preponderanta a parla
mentului inca se declară c o n t r a bancei dualistice. 
Urmara interpellatiuni câ plâi’a. Ministrulu de fl- 
nantie alu Austriei respunse limpede, ca dieu ei 
nu si-au legatu portofoliulu de nici o banca dualis
tica, de care ce e dreptu, a fostu destula vorba, 
dâra ministeriulu austriacu scieâ bine, ca pe acțio
narii bancei naționale nu’i poți împinge cu baione- 
t’a in câste, câ se faca cuiva pe voia, mai alesu 
ca cei mai mari dintre densii nici nu suntu austriaci, 
suntu anglii, belgiani, holandi etc. La aceste un
gurenii detera unu tîpetu câ de dorere sfasiietâria 
strigandu si racnindu: Minciuna, tradare, perfidia, 
hunczfut a nâmet, ca nu se tiene de cuventu! In 
acele dile miniștrii austriaci câ se pună capetu 
racneteloru, sâu dâra câ se dă ocasiune la altele 
mai nebune, propuseră câ se se publice protocâlele 
conferentieloru din Maiu, se vâdia lumea, cine minte. 
— „Se nu se publice!“ fu respunsulu dintr’o parte, 
de unde n’ai fi mai crediutu.

Si adeca ce pâte fi frappantu (isbitoriu) din 
t6te cele comunicate mai in susu? Este frappantu 
aceea ce ne comunica diariulu aristocraticu „Ebredâs" 
in nr. 58 din 8 Dec. sub garanti’a sa, candu face 
revelatiunea, a cărei essentia este ca: In protocâlele 
din Maiu nu este coprinsu nici-unu punctu din a- 
celea, la care s’a provocatu ministrulu presiedente 

C. Tisza in respunsurile sale; se afla inse altu-ceva 
câ nota scrisa la calcâiulu celui din urma proto- 
colu. Lucrulu se intemplase asia, ca după confe- 
renti’a comuna tienuta de catra toti miniștrii, cei 
austriaci grabindu fârte câ se plece in aceeași di 
la Vien’a, lasara tâte acele acte pe omeni’a minis- 
triloru unguresci, fara câ se apuce a le subscrie, 
cerendu ca după-ce le voru fi subscrisu ungurenii, 
se le transmită si celoru austriaci spre a continuă 
cu subscriptiunile. Atunci ministrulu Colomanu 
Szâll se apucă si adause mai antaiu la protocolu 
câ unu appendice, precum se intielege de sinesi, 
in sensu ungurescu, asupra unei cestiuni, despre 
care fusese vorb’a in conferenția, dâra nu se luase 
asupra ei nici o decisiune; după aceea subscrisera 
miniștrii unguresci si inaintara protocâlele la Vien’a. 
Voindu a subscrie si miniștrii austriaci, vediura 
spre mirarea loru ceea ce cutediase dn. Szâll se 
adauga. Atunci ministrulu de finantie d. Depretis 
nici una nici alta, apucandu pân’a, mai adauge si 
densulu alta nota dela sinesi, in sensu austriacu si 
cu totulu oppusu celui ungurescu, prin care paralisă 
tâta pretensiuuea ungureniloru, apoi subscrisera si acei 
miniștri. Ecca pentru-ce nu se pâte suferi publi
carea aceloru protocâle!

Ore jurisconsultei ce uume dau la una proce
dura câ acâsta? Ore unde se mai intempia lu
cruri de acestea? — —

Onorata RedactiuneJ
De si e lucru cunoscutu, ca cei mai multi 

barbati de spiritu facundu bine, nu pentru acea-lu 
făcu, că se fia laudati de âmeni, ma de multe-ori 
aducerea la cunoscientia a fapteloru bune vetema 
modesti’a, ce-i caracterisâza, asteptandu recunoscien- 
tia si resplatire drâpta numai dela dreptulu Jude- 
catoriu, — totuși după ce fapt’a buna, si de se 
aduce la cunoscientia, nu-si perde nimicu din va- 
lâre înaintea lui Domnedien, mai vertosu dâca a fostu 
făcută cu intentiune curatu creștina, ma după ce 
insusi mantuitoriulu nostru Isusu Christosu ne a 
invetiatu in sant’a s’a Evangelia, câ asia se lu- 
cramu că faptele nâstre cele bune asia se lumineze 
înaintea âmeniloru, in catu vediendu-le, se prâma- 
râsca pre Tatalu nostru celu din ceriuri*,  in con- 
scientia m’am sentitu indemnatu a dă la cunoscin- 
tia publica in legătură cronica si faptele unui Ar- 
chipastoriu, care ne privescu pre noi romanii si in 
specialu pre greco-catholicii din Archidieces’a de 
Alb’a-Iulia. *)

*) Noi nu aflamu nimicu neusitatu in acâsta 
publicatiune a dlui corespondente; din contra, amu 
admiratu indelung’a patientia in faci’a atatoru cri
tice, intiepaturi, calumnii cate se publicară de cativa 
ani fora picu de cercetare seriâsa, asupra blasiani- 
loru. Scieamu, ce e dreptu, ca dâca mai suntu pe 
lume romani exercitați in patientia, apoi blasianii 
mai ca întrecu pe toti; in fine inse chiaru si pa- 
tienti’a ’si are si trebue se-si aiba marginile sale. 
„Dreptulu de audiulu reu nu se va teme“, dice 
scriptur’a; inse totu aceea coprinde sute de esemple 
obligatârie a correge opiniunile seduse si falsificate 
prin âmeni sân interesați, său fanatici, sâu rei din 
natur’a Ipru. Not’a Red.

Deci se vedemu activitatea metrop.Dr. Ioanu 
Van cea in restempu de 8 ani, de candu guber- 
nâza Archidieces’a greco-catholica de Alb’a-Iuli’a.

A. In privinti’a administrativa.
După primit’a gubernare, ce s’a intemplatu la 

11 Aprilie 1869, a si inceputu nu numai a emite:
1, mai multe ordinatiuni referitârie la admi

nistrare mai corecta si mai indemanatica a Archi- 
diecesei, ci că se-si câștige cunoscentie mai esacte 
despre starea si lipsele Archidiecesei, a intreprinsu 
si visitatiuni canonice in mai multe dieci de paro- 
chii archidiecesane; dâra cu respectu si la adminis
trarea justiției inca a prescrisu procedur’a pentru 
facerea incuisitiuniloru canonice. Vedi instrucțiunea 
emanata la 24 Iuniu 1869 nr. 1300;

2, in lun’a lui Octobre dela 20—22 a tienutu 
sinodu archidiecesanu pentru regularea disciplinei 
atatu interne catu si esterne in Archidiecesa. Vedi 
brosiur’a edata la anulu 1869, carea cuprinde in 
sene canânele aduse;

3, totu in acâsta luna la 25 cu Cerculariulu 
regulatoriu emanatu sub nr. 2112 s’a regulatu cau- 
s’a invetiamentului in scâlele poporali archidiecesane,; 
si de atunci in câce au emanatu mai multe dieci 
de ordinatiuni si instrucțiuni referitârie la căușele 
scolastece ;

4, in acel’a-si anu la 19 Novembre a plecatu 
la Rom’a, că se iâ parte la Sinodulu ecumenicu 
tienutu in Vaticanu, in carele a luatu parte activa, 
precum e sciutu, cu mare successu in apararea dis
ciplinei basericei nâstre, si in alte obiecte pertrac- 
tate; unde a petrecutu pana la capetulu lunei Iu
niu 1870;

5, după sosirea la archidiecesa a continuatu 
guvernarea si visitatiunea canonica âra in mai multe 
parochie;

6, in anulu 1871 s'au facutu pregătirile spre 
a potâ celebră unu Sinodu provinciale pentru orga
nisarea provinciei basericesci, ce dela inceputu acum 
de 18 ani jacea neorganisata;

7, la anulu 1872 s’a si tienutu acestu 
Binodu provinciale incependu dela 5 — 14 Maiu, 
care a produsu operatu de unu tomu intregu. Apoi 
la 16 Novembre s’a adusu regulamentu nou din 
32 §§-i privitoriu la affacerile institutiunei publice, 
la institutele de invetiamentu archidiecesane locali;

8, in anulu 1873 la 2 Ianuariu a adusu sta
tutele organice in 41 §§-i pentru organisarea Ven. 
capitulu metropolitanu; — dela 1—4 Iuniu a tie
nutu congressu scolasticu archidiecesanu pentru re
gularea si organisarea invetiamentului la scâlele 
poporali archidiecasane cu privire la prescrisele le- 
gei dietali aduse in obiectulu invetiamentului popo- 
ralu. La fondulu scolasticu archidiecesanu, ce in 
acestu Congressu scol, s’a decisu a se infientiâ pen
tru promovârea invetiamentului in scâlele nâstre 
poporali, Exc. S’a Presantitulu Parente metropolitu 
V a n c e a in totu anulu s’a oferitu a concurge din 
cass’a propria cu sum’a considerabile de 1000 fl. 
v. a., care suma in realitate a si administrat’o in 
totu anulu la cass’a fondului, si carea pana in pre- 
sente face 3500 fl. v. a.;

9, la 5 Augustu aceluia-si anu a inchiatu una 
conventiune cu episcopulu transilvanu cu respectu 
la „Referintiele ambeloru rituri grecu si latinu, 
carea contiene statute precisate in 32 §§-i;

10, in anulu 1874 dela 7—9 Septembre â 
tienutu conferintia cu barbatii illustri spre regula
rea causei fundatiunei Alesandru Sterc’a- 
Siulutiane, in carea s’a facutu si asiediatu una 



instrucțiune statatdria din 34 §§-i pentru organele 
concrediute cu administrarea si manipularea funda- 
tiunei preatinse. Apoi si in acestu anu s’a conti
nuata visitatiunea canonica, visitandu-se parochiele 
din vicariatulu Fagarasiului.

11, in anulu 1875 fîi celebrata Congressulu 
archidiecesanu pentru regularea affaceriloru benefi- 
ciali-basericesci, scolastice si fundationali, si fura 
tienute si sessiuni de ale Directoriului fundatiunei 
Siulutiane;

12, in anulu 1876 fii aduuatu senatulu fun
datiunei Siulutiane dela 9 — 12 Octobre, in ale că
rui siedintie s’au adusu mai multe concluse de mare 
însemnătate, privitârie la prosperarea aceleia-si fun- 
datiuni. In lun’a lui Septembre fura visitate pa
rochiele tractului protopopescu alu Muresiului, cu 
cari pana aci s’a visitatu 140 parochie archidiece- 
sane, tienendu-se in fia-care baserica cultulu divinu 
prescrisu la atari visitatiuni, precum si cuventare 
basericăsca catra poporeni, si după aceea deslegarea 
mortiloru.

La 31 Octobre s’au adusu instrucțiuni atatu 
pentru inspectorii catu si pentru forestieriulu padu- 
riloru dominieloru archidiecesane, cea de autaiu in 
12 §§-i, câst’a din urma in 10 §§-i. Si acumu 
de curendu s’au stabilita si publicata cu tdte pla
nurile, legile si formulariele apertinente Regulamen
tului pentru organisarea scâleloru poporali archidie
cesane conformu prescriseloru legei scolastice nove- 
lari din 1876.

B. In privinti’a caritativa.
1, indata după ocuparea scaunului metropoli- 

tanu a aprobatu si realisatu beneficiulu de pane 
pentru tenerimea studinte dela institutele din locu, 
care beneficiu sub predecessorele fii sistata, si spre 
acestu scopu santu si salutariu a contribuita din 
venitele dominiului metropolitanu pre totu anulu 
celu pucinu 800 metrete granu mestecatu, si asia 
in decursu de 8 ani a datu 6400 metrete granu, 
apoi lemne de focu, cate suntu de lipsa la câcerea 
tîpoiloru, sare in proportiune si cuartiru si viptu la 
2 pitari;

in curtea metropolitana in totu anulu s’au tie- 
nutu cu viptu gratuita pana la 6—8 studenti mi- 
seri, dintre cari unii (4) capetau si capeta si locuin- 
tia in curte, ma si unele vestminte, precum si la 
mai multi studenti suplicantă in totu anulu a data 
si tramisu ajutârie însemnate de bani;

3, la anulu 1870 in 1 Septembre a făcuta 
una fundatiune de 2047 fi. 50 cr. v. a. pentru 
docențele greco-catholicu romanu confessionale din 
Fagarasiu;

4, la anulu 1871 in 21 Februariu a cumpă
rata una casa fruntașa de baserica in Elisabetopole, 
pre care si pre adaptările ce s’au făcuta in aceea, 
câ se corespunda scopului, a datu din alu seu una 
suma de 3250 fi. v. a.;

5, la baseric’a catedrale in Blasiu a cumpă
rata ornate pontificale cu una suma pana preste 
2000 fi. v. a.;

6, pre picturarea si restaurarea acelea-si base- 
rice la anulu 1872 a spesatu 1300 fi. v. a.f

7, a procuratu ornate basericesci si la alte ba- 
serice pre sate ăra cu sume considerabile;

8, subsidiele, cari — afora de cele cuotidiane 
date cersitoriloru — le-a datu pana acumu din ca- 
set’a propria spre ajutorarea preutilofu mai miseri, 
veduveloru preutese, orfaniloru si basericeloru mai 
misere, precum si spre remunerarea pentru cele mai 
multe opuri esite de sub tipariu in tipografi’a ar- 
chidiecesana, subvenționarea la spesele pardosirei 
stradeloru opidului Blasiu, se suie la considerabil’a 
suma de preste 3500 fi. v. a.;

9, candu nu a potutu dispune de bani, celoru 
lipsiți atatu preuti catu si docenți a data bucate 
din granariulu propriu si inca in cuantitate consi
derabile ;

10, la tdte aceste a pusu cununa prin funda- 
tiunea făcută la 1 Septembre a. c. in 32,000 fi. 
v. a. spre aleviarea subsistintiei professoriloru dela 

institutele de invetiamentu locali, ji spre subven
ționarea preutiioru mai miseri dela păstorirea sufle- 
tdsca archidiecesana. —

C. In privinti’a economica.
Pentru edificatele cele ndue, ce le-a procuratu 

in dominiulu metropolitanu, si spre restaurările si 
reparările perfacute in totu dominiulu metropolitanu 
incependu dela ocuparea scaunului metropolitanu si 
pana in prestate a spesatu una suma insemnata 
preste 20,000 fi. v. a.

Acestea suntu fapte complenite, cari vorbescu 
apriatu despre zelulu, activitatea si spiritulu ace- 
lui’a, ce le-a facatu, si pre cari dreptu aceea amu 
cugetatu, ca nu strica a le aduce la cunoscienti’a 
stimatului publicu, dorindu si altoru provincie si 
diecese asemenea Archipastori Mari. —

V e r i d i c u s. 

Blasiu 7 Decembre. După ce a’ti publicata, 
d. Redactoru, per extensum tdte actele Societatei 
academice din a. c., speru, ca veți concede pucinu 
locu si observatiuniloru nepretenttase, ce urntaza, cu 
referentia mai alesă la cele din nr. 87 si 88, — 
de nu alta pentru audiatur et altera pars.

Si câ se fiu catu se p6te mai scurta, trecu 
preste apricele discusiuni din alti numeri totu intru 
acel’asiu obiecta, parendumise mai multu subiective 
decatu obiective, si asia nediscutabili, — si me 
restringu numai la cele ce au mai mare aparentia 
de obiectivitate.

Cumu ca oper’a din cestiune, câ t6te său mai 
tâte operele omenesci, va fi avendu si ea lipsu
rile necontestabili, de sene se intielege, ca 
ce et bonus quandoque dormitat Homerus, cumu 
nu celu ce nu e Homeru. întrebarea e numai, 
cari suntu acelea?

Censorii operei mai antaiu, vediendu mai la 
toti paragrafii note, la unii tarte multe, — se 
păru a fi venita la presupositiunea, cumu ca notele 
la paragrafi suntu puse numai de luxu, prin ur
mare, ca suntu prea copiOse, si — superflue 
etc. Si ast’a este antani’a scădere său lipsu necon
testabile. Lucrulu inse nu stă chiaru asia.

Ci paragrafii aici, că si in partea analitica, 
pentru mai mare precisiune s’au scriau, pre catu 
s’a potutu mai pre scurta; inse terminii, si de 
multe ori chiaru si esemplele, aveau lipsa de es- 
plicatiune mai pre largu, care se facă in notele ce 
s’au pusu sub paragrafi, mai pucine său mai copiăse, 
după cumu se pareau autori ului mai necessarie său 
utili, pentru mai buna intielegerea paragrafilora, 
chiaru si pentru completarea materiei, ce se per- 
tractâ.

Autoriulu voliea, câ dăca la prim’a lectura a 
paragrafului ar’ mai remană ceva indoiăla pentru 
vre-una parte său pentru totu paragrafulu, — la 
a dău’a lectura, după percurrerea noteloru, lecto- 
riulii se nu mai semtia nece una dificultate, si sen- 
8ulu paragrafului se fia stabilita deplenu.

Din acea causa autoriulu s’a vediutu une-oria 
necessitatu a presară, său semenă dăca vrei, ici- 
colea chiaru si observatiuni filologice, inca si 
lesicografice, cari p6te ca Btrensu luate nu se 
tieueau de sintactica, inse spre ilustrarea celoru 
din paragrafi i se pareau utili, dăca nu necessarie.

Atat’a este totu lucrulu. —
E adeveru mai in colo, ca autoriulu nu a ci

tata nece pre unu scrietoriu mod emu, nece bunu 
nece reu, — dăr’ dăca ast’a e unu lipsu necon
testabile, scrietorii moderni cei mai buni, ca 
nu suntu menționați si citati in acăsta opera, au 
se multiuntasca, nu neglegentiei autoriului, ci puru 
si simplu numai autoriloru său reformatoriloru pro
gramei din 1874 si 1875, in cari pasagiulu des
pre scrietorii din program’a prima din 1869, 1871 
si 1873 este cu totulu lasatu a fora, precum se 
p6te convinge ori si cene alaturandu textulu amen- 
dororu programeloru intre sene, precum s’au publi- 
catu atatu in Anali catu ai in diariale din acei ani.

Din care causa autoriulu nu păte se nu res
pingă din tate poterile acăsta imputatiune nemeri
tata, precum si conclusiunea trasa de aci, cumu ca 
autoriulu nu ar’ fi fosta cu consideratiune la sta
rea moderna a limbei literarie.

Chiaru din contra, autoriulu a fosta cu aten
țiune nu numai la starea presente, ci la tăta sta
rea limbei romanesci atatu din presente catu si din 
trecuta, numai catu autoriulu nu a crediutu si nu 
crede, ca scrietorii moderni potu se aiba una sin

tactica particularia loru si asia dămna de una con
sideratiune speciale, ci e de părere, ca sintactic’a 
romanăsca este u n ’a pentru toti romanii, câ si 
limb’a, si numai in dicțiune si stilu pâte fi va
rietate.

Celealalte, cuprense totu la acelu locu in frase 
eutusiastice, suntu parte numai pia desideria, la 
cari autoriulu nu erâ detoriu a reflectă, fiendu ca 
suntu prepostere făcute post festa, Or’ nu in pro
grama, unde le erâ loctilu; — parte suntu neni
merite in adress’a loru.

Autoriulu a citata esemple, cumu cere pro
gram’a, din limb’a si viati’a poporului, precum si 
inși censorii au recunoscutu; dăr’ in programa nu 
a fosta vorba nece de poesiele populari, nece de 
basme, in specie, cari inse nece ele nu au sin
tactica diversa de a celoru alalti romani.

Iu fine si cea mai grea scădere, ce se imputa 
operei, este, ca autoriulu in fipsarea ortografiei ar’ 
fi purcesu din 6re care supositiune s6u principiu 
falsa, — si asta numai pentru ca in desemnarea 
suneteloru romanesci, pentru cari nu se afla litera 
corespundietăria in alfabetulu latinu: dOue vocali 
oscure si 5 cosunatărie, s’a sierbitu de 7 litere 
cirilice; — ăcca din cinciariu armasariu, si conclu- 
siune atatu de severa din premise nulle.

Adaugu numai, ca autoriulu se așteptă la cri
tice severe dăr’ juste, dăr’ nece de cumu la obiec- 
tiuni nefundate si conclusiuni nelegitime, cu atatu 
mai pucinu la imputatiuni de fapte său omise, ce 
nu i se potu ascrie lui, si cari semena multu a 
calumnia.

Cartea este pusa sub tipariu, asia cumu s’a 
tramisu la concurau, fora nece una schimbare, si 
va respunde mai in detaliu pentru tăte imputatiu- 
nile făcute ei, in catu suntu juste său nejuste.

Autoriulu.

Brasiovu ta 4/16 Decembre 1876.
Camer’a maghiara a decisu a tienă in fia-care 

di siedintia dela 9 6re a. m. pana la 3 6re după 
amediadi, câ se voteze bugetulu mai curendu, se 
aiba si camer’a boieriloru tempu de a-lu votâ la 
tempu. Nu mai incape deci nici o indoiâla, ca 
bugetulu va primi sancțiunea Domnitoriului inca 
înainte de anulu nou, unu lucru nepomenita in sta- 
tulu maghiaru, inse ceea ce ne induoimu este, ca 
esecutorii de dare ai dlui Szăll, ori catu de nein- 
durati ar’ fi ei, totuși nu voru mai fi in stare a 
stărce in anulu venitoriu atat’a dela poporu, catu 
au storsu in anulu curinte, deărace seraci’a si mi- 
seri’a au strabatutu si copleșita, câ o ciuma lipi- 
tiăsa, tăte paturele societății, tăte classele poporului.

— Marți in 12 Decembre s’a deBbatutu in 
camer’a deputatiloru maghiari proiectata de lege 
despre cumperarea calei ferate maghiare de ostu de 
catra stata si s’a acceptatu cu 166 contra 8 vo
turi. Inse totu atunci s’a primita cu 105 contra 
90 voturi votata separata alu lui Zsedănyi, câ se 
se intenteze cercetarea criminale contra insialatiu- 
niloru si hotîeloru, ce s’au facutu la acăsta cale 
ferata. Ministrulu Tisza s’a luptatu catu a potutu 
contra acestui conclusu alu camerei, inse fora suc- 
cessu; elu a facutu o propunere năua, câ adeca ca
mer’a se intrelasse cercetarea criminale si se con- 
crăda acăsta affacere gubernului, dandu-i totu-odata 
si potere discretionaria. Propunerea s’a pusu la 
votare nominale si s’a respinsu cu 142 contra 82 
voturi.

— Iu cestiunea bancei nu se păte speră la o 
impacare, pentru aceea se da cu socoțăl’a, ca Tisza 
cu ministeriulu seu va trebui se se retraga dela 
potere, deărace dinsulu a mersu asiâ de departe cu 
promissiunile si assecurarile, ce le-a datu camerei 
si natiunei, incatu nu păte se mai faca acum nice 
cea mai mica concessiune. — Cu privire la acăsta 
impregiurare aflamu in „P. Lloyd*  urmatăriele: 
„Enuntiatiunile de deunadi ale baronului Lasser au 
facutu intielegerea si mai dificile de cum a fosta 
si, fiindu ca ministrulu maghiaru n’are nice o in- 
fluintia asupra straformarii referintieloru guverna
mentali in Austri’a, asiâ se păte intemplâ prea u- 
sioru, câ cabinetulu Tisza in asemeni impregiurari 
se-si dă demissiunea, ceea ce pana acum nu s’a 
intemplatu*. * *$



In 11 Decembre s’a tienutu o întrunire a ple- 
nipotentiariloru, care inse n’a avutu caracterulu of- 
ficiale alu unei conferintie preliminarie. Plenipo
tențiarii s’au marginitu numai la unu schimbu de 
idei. Marți in 12 Decembre inse, precum ne spune 
o scire electrica din Pariau si alt’a din Constanti- 
nopole, s’a tienutu prim’a conferintia preliminară 
sub presiedinti’a generalului Ignatieff, decanu de 
etate. S’a stabilitu intielegere asupra urmatărieloru 
puncte: 1. Alipirea a dăue-spre-diece districte la 
principatulu Muntenegrului sub conditiunea, câ prin
cipele Nichit’a se mărga a aduce omagiu sultanului 
cu ocasiunea acestei alipiri de territoriu; 2. Schim
barea de prisonieri intre Turci’a, Muntenegru si 
Serbi’a; 3. Rectificarea fruntarieloru Serbiei de ca- 
tra Drin’a, miculu Zvornicu remanendu in posses- 
siunea Serbiei si a 4. Prelungirea armistițiului pana 
la inchiarea definitiva a păcii. Punctele enumerate 
nu s’au fixatu decatu cu titlu preliminariu. Ele 
voru trebui se primăsca o sancțiune ulteriăra. Pri
mele resultate obtienute in acăsta conferintia con
firma sperantiele pentru stabilirea unei intielegeri 
si pentru împăciuire. Se mai asecura inca, ca ge- 
neralulu Ignatieff ar’ fi dispusu se primăsca ocupa
rea Bulgariei de catra o potere neutra, cum este 
Belgi’a său Elveti’a.

— Cu tăte ca din Constantinopole se anun- 
cia, ca chiaru si Ignatieff ar’ fi inclinatu a se în
voi in numele guvernului seu, că Bulgari’a se fia 
ocupata de trupele unei poteri neutre, ceea ce năue 
nu ne vine a crede, totuși diariale europene sus- 
tienu, ca Russi’a nu se va linisci pana candu tru
pele sale nu voru pune pitiorulu pe pamentulu 
Bulgariei. Ba „Nat. Ztg.*  din Vien’a voiesce a 
sci, ca Bismark a avutu multu dreptu, candu a 
disu, ca alianti’a celoru trei imperati nu s’a alte- 
ratu prin nimicu, ca Russi’a si Austri’a ar’ fi dejâ 
intielese in privinti’a ocupării; trupele austriace inca 
suntu destinate a intră la inceputulu lunei lui Ia
nuarie in Bosni’a si Hertiegovin’a. — Imperatorele 
Russiei ar’ fi dechiaratu, ca trupele sale se voru 
retrage din Bulgari’a indata ce-si voru împlini mis- 
siunea. Acăsta dechiaratiune este fărte elastica.

— In Franci’a s’a formatu noulu ministeriu. 
Juliu Simon e ministru presiedinte si de interne, 
Martell la justiția, ăra ceilalți miniștri ’si pastrăza 
portfoiurile.

— In Greci’a inca s’a formatu noulu Cabi- 
netu sub presiedinti’a lui Comonduros. Cei mai 
multi dintre foștii miniștri au remasu la posturile 
loru. —

— O scire dela Galați in Romani’a anuncia, 
ca consulatulu anglesu de acolo ar’ fi adressatu unu 
cerculariu catra toti supusii angleai, prin care ii 
provăca, că naile comerciali anglese se se depărtez^ 
de pe acolo celu multu pana in 16 Decembre, ca-ci 
de aci înainte consulatulu nu mai garantăza nice 
de năi, nice de povar’a de pe dinsele.

— Dela Bucuresci se scrie, ca comissiunea 
russăica, care a avutu de a stabili lini’a de trecere 
a trupeloru russesci prin Romani’a, si-a finitu lu
crările. După planulu acestei comissiuni numai unu 
corpu de armata se va transferă catra Serbi’a, ăra 
celelalte cinci corpuri voru merge de-alungulu Pru
tului preste Leva, Cahulu si Bolgradu pana la Is- 
mailu si Reni la Dunăre, de unde se voru începe 
apoi operațiunile militari.

Monarchi’a austriaca. V i e n ’a, 
11 Dec. Desbaterile parlamentarie, care au decursu 
dilele trecute in senatulu imperiale asupra budge
tului, voru lașa in urm’a loru cateva pagine triste 
in istori’a dileloru năstre. Lupt’a decurse pe viă- 
tia pe mărte; mai alesu dualismulu luă lovituri 
grele, de care anevoia se va mai vindeca. Regre- 
tamu fărte, ca ne lipsesce spatiulu spre a le re
produce.

Professorulu de theologia Rohling, a cărui carte 
e scrisa asupra jidoviloru talmudisti, fii chiamatu 
de catra ministrulu culteloru in aceeași calitate la 
universitatea din Prag’a, si acdsta vocatiune onori
fica se intemplă in aceleași dile, in care cartea sa 
in a ddu’a editiune fu oprita in Ungari’a. Ce se 
le faci, traimu in dualismu.

Prag’a. Pre candu demonstratiunile studen- 
tiloru maghiari si peregrinarea la mormentulu lui 
Gul Bab’a stau se amutidsca si se fia infrenate 
chiaru prin votulu dietei din Budapest’a, se porniră 
altele in Prag’a. Ocasiune la acele dete mai autaiu 

professorulu Woltmann, care in prelegerile sale ’si 
bată jocu de cultur’a cechiloru. Cu acesta tienea 
altu professoru Linkner si rectorulu Cytelarz. Stu
denții de naționalitate cecha (boema) se revoltară 
si parasindu prelegerile le strigară Pereat (se pdra). 
Studenții nemți făcură demonstratiuni contrarie. 
Cateva dile politi’a cu totu apparatulu seu nu a 
fostu in stare de a infrena revolta, pana ce abia 
in 6 Dec. auctoritatea moderata a decanului Ulmann 
si amerintiarea cu închiderea universitatiei domoliră 
revolt’a; fara a potă impaciul spiritele. Asia o 
patu toti, o voru pat! si mai reu aceia, cari se 
jăca cu simtiementele naționali, cari ’si bătu jocu 
de ele, cari au innebunitu de mai credu, ca ei 
voru mai fi in stare vreodată de a omorf limb’a si 
a șterge istori’a naționale a vreunui poporu chri- 
stianu ajunsu la conscienti’ă existentiei sale. Toti 
aceia se jăca cu focu de phosphoru, de care ar’ 
trebui se se infiăre. Orbii, nu audu ce colcăie in 
pepturile popâraloru, nu cunoscu si nu vedu nici 
pana la nasu.

Discursulu d-lui Sig. Bortea, 
tienutu in Adunarea Deputatiloru Dietei ung. din 
4 Dec. a. c. la desbaterea asupr’a bugetului cul

tului si instr. publ.
Dechiarandu eu la desbaterea gen. asupr’a 

bugetului preste totu, cumca nu primescu acestu- 
bugetu, nu mai poteamu avă cugetulu se mai vor- 
bescu la aceBtu obîectu; inse chart’a ce a com- 
pusu si impartitu dlu Min. de culte si instrucțiune 
pentru iafacisiarea tipica a stării invetiamentului 
poporale in patria, m’a facutu a-mi schimbă cu
getulu si asiâ vinu a rogâ pre on. Oas’a, se-mi de 
ascultare si atențiune pentru pucine minute.

D. condeputatu George Popu a enunciatu de 
curendu in acdsta Casa, că onorabilele Ministeriu 
in caus’a invetiamentului poporale la nemagiari, si 
anume la romani, nu face nemic’a; si spre a do
vedi acăst’a, cumca adeca nu lucra nimic’a, densulu 
a adusu mai multe date speciali. Acăst’a eu asi 
fi in stare a continuă, aducundu si din a mea 
parte asemenea date, si aci asi potă se amintescu, 
cum on. carma inca de la an. 1874 a primitu de 
la supremulu locu inviatiunea, ca in Caransebesiu, 
unde Romanii suntu cei mai multi, se redice gim- 
nasiu, cu atatu mai vertosu, ca-ci acolo edificiulu, 
construitu pre banisiorii Romaniloru, dejâ este gafa 
si asiâ dăr’ nu mai recere apese, totuși acelu gim- 
nasiu nici pona astadi nu eseiste I

Dăr’ n’o se continui u a insirâ de aceste ca-ci 
marturisescu, ca nu de aceea m’am scul atu, că se 
spunu si aretu, ca guverniulu n’a facutu nemic’a, 
flinau că eu — de cum s’a instalatu Ministeriulu 
maghiaru nici n’am asteptatu de la elu, că se 
faca ceva pentru cultur’a poporului romanu, ci 
m’am scolatu, că se aretu ca guverniulu a facutu 
ceva, dăr’ a facutu tăte din adinsu spre impede- 
carea invetiamentului la poporulu romanu! Acăst’a 
voiescu a adeveri prin cașuri si fapte speciali.

Se scia — intr’ altele, ca fostulu antaiu re- 
gimentu romanu de granitia — in Transilvania, 
si fostulu alu treisprediecele regimentu romanu de 
granitia, ce jace in pregiurulu Oaransebesiului dis- 
punu de fonduri ale loru proprie fărte considera
bili, pre cari voru se le folosăsca pentru scăle; 
dăr’ on. stepanire feliu de feliu de impedecari li 
pune, specialmente celoru din Ardălu li dicea, ca 
nu va permitte sub nici unu cuventu, că scălele 
se se statorăsca cu caracteru confesionale, si nici 
n’a permisu a se infiintiâ o scăla, pona nu s’a 
abandonatu caracterulu confesionale. Er acuma, 
după ce scolele s’au redicatu fora caracteru con
fesionale, guverniulu pretinde, că in scălele redi- 
cate si susutienute cu banii aceloru ămeni, elu se 
număsce pre invetiatori, si acolo a impinsu lu- 
crulu, incatu acei omeni, cari in acele părți con- 
ducu afacerila instructiunei poporului, se alerge cu 
plansăre la treptele Tronului. — Credu eu că 
d-văstra ăr’ o se diceti, cumca acelu pasu a fost 
anti-constitutionale! Dăr’ — bine, ce eră se faca 
bieții ămeni!? Destulu, că prin acdsta esperiintia 
intieleptiti cei din Caransebesiu, său adeca din 
fostulu alu treisprediecelea regimentu romanu de 
granitia, nu voru se auda de scăle fora caracteru 
confesiunale, ci se apucara se-si deschidă pe banii 
loru proprii scăle cu caracteru confesionale; dăr’ 
Ministeriulu nu permite acăsta, ci impedeca des
chiderea de scăle, si indesiertu amblara in acăsta 

' privintia deputatiuni pe la densulu; elu. sustiene ca 
■ — nu este permisu; dăr’ de ce nu ? acăst’a cu 
greu va mai sci-o cineva, afara dăra de dlu Mi
nistru !

Dăr’ — se mergemu mai de parte, pe altu 
terenu. In Transilvani’a organele guverniului, de 
buna săma din îndrumarea guverniului — au in- 
ceputu a capacită, resp. amagi pre poporulu ro
manu, câ — se-si prefaca scolele confesionali in 
comunali si atunci guverniulu va redica pre banii 
sei palate de scăle si totu elu, guverniulu, va 
plăti si pre invetiatori; cu unu cuventu, atunci po
porulu va scapă de tăte spesele pentru scăla. Se 
intielege ca bietulu poporu seracu si storsu prin 
multele dări pre multe locuri s’a datu amagitu, 
prefacundu si scălele confessionali in comunali; 
dăr’ — o patira, ca-ci acuma incasseza din spa
tele loru cele 5 procente adausu școlare de con- 
tributiune, si asiâ, privindu la slab’a dotatiune ce 
au in acele părți invetiatorii, totu poporulu trebue 
să si sustiena scălele, ăr guverniulu prin ămenii 
sei numesce pre invetiatori, si apoi — ce mai in
vetiatori !

Eu inca anu, la ocasiunea desbaterii asupr’a 
bugetului, candu mi-am redicatu vocea in acăsta 
privintia, am respicatu ca, dnpa-ce cărțile școlari 
ni le-ati confiscatu, invetiatorii ni-ii alungați, ono- 
rabilulu guvernu acolo va duqe lucrulu, incatu adi 
mane prin comune curatu romanesci se voru aplică 
invetiatori străini, ce nu pricepu limb’a poporului*  
Acăsta profeți’a sinistra a mea dejâ pana acuma 
s’a implinitu, ca-ci dejâ in comitatulu Hunedorei si 
anume in comunitățile Beregszo, Bâcsi, Bakosd, 
Puj, Keresztur, Solymos, Pertes, Zajkăny. si altele 
mai multe, totu curatu romane, s’au pusu astfeliu 
de invetiatori. (O văce striga: Dăr’ acele sunt totu 
comune maghiare! Asiâ Dieu ; en poftimu se mer
geți se vedeți, cati maghiari veți află in ele? Dăr’ 
inse d-văstra li-ati maghiarisatu numele si asiâ, 
vorbindu catra D-văstra unguresce, le-am disu pre 
unguria. De-mi veți permite se vorbescu romanesce 
apoi le voiu numi cu numele loru romanu. (Stri
gare : Acea nu se păte!) Am disu din adinsu; ati 
facutu cu posturile invetiatoresci in tocmai câ la 
tribunale; ati numitu la romani invetiatori, cari nu 
sciu o vorba romanesce. Si acum păte on. Casa 
se-si intipuiăsca, ca ce feliu de progresau are se 
faca acolo cultur’a poporului, unde invetiatoriulu 
nu scie se vorbăsca cu școlarii; cu cata plăcere 
si-voru tramite acolo părinții la scăla pre copii, si 
cu ce plăcere copii voru alergă la scăla — si bie
tulu invetiatoriu, dăca va fi omu de trăba, ce mare 
pofta va avă, câ se instrueze pre copii cu cari nu 
scie vorbi! Vedi bine, ca pre părinți ii constringu 
prin glăbe de bani, a-si mana copii la scăla, unde 
nu numai ca nu pote se invătie nemic’a, dăr’ 
nici nu potu se se intielega o vorba cu invetiato
riulu; dăr’ si invetiatoriulu intru melancholi’a sa, 
cea mai mare parte a tempului o petrece in carcii- 
ma! (Ilaritate mare.) Si acăat’a apoi d-văstra nu
miți instrucțiune popolare. —- Er dăca se intempla, 
ca cutare comuna se redice plansăre pentru 
astfeliu de mesura siuchiata, cei-ce se plangu, 
devinu arestați dicundu-li-se ca sunt rebeli. Am 
spre acest’a essemplu in comun'a Zsâkâny. S’a 
pusu aci de invetiatoriu romaniloru unu d. Farkas 
Jânos, carele nu scie udu cuventu romanesce, si 
mi s’a pusu a sili pre copii, ca in locu de „buna 
demineti’a,*  se salute pre părinții loru cu —■ „jă 
reggelt kivânoml*  (Pre bine!) — Mi pare reu, 
ca se afia aici de acesti’a cari tienu de bine 
acăsta procedura nelegale. Deca asiâ ar’ fi bine, 
apoi eu intrebu: dăca ar’ veni tempulu, câ in sco
lele maghiare se se pună invetiatori muscali, si 
acei’a ar sili pre copii maghiari, câ in locu de 
„jă napot*  se salute cu „zdravstvujtye!" — ăre 
fire-ar si acăsta bine ? (Ilaritate viua!) Vi repetu, 
ca-mi pare fărte reu, candu vedu, că se afla si 
aici in acăsta casa de aceia, cari dicu cumca ab- 
surdulu si nelegalulu este bine; ca-ci eu me a- 
steptamu câ astfeliu de abusu se se condamne, ăr 
nu aprăbe, (Sgomotu mare; strigări: S’audimu I) 
Pentru că, binevoiți a observă, ca pre același te- 
meiu de dreptu, adeca pre basea poterii si volniciși, 
cu timpulu vi se păte intempla si dvăstre aceeași 
nedreptate, si ăre — dice-veti si atunci, ca este 
bine asiâ? — Destulu ca acelu numitu invetiatoriu 
sermanulu in melancholi’a sa si-petrece timpulu prin 
carciume, ăr locuitorii comunei s’au adresatu catra 
senatulu școlare cu rogarea, câ se binevoiăsca a li 
numi altu invetiatoriu, carele se scia limb’a romana. 
Senatulu școlare a substernutu aceea suplica pe 
langa reportu speciale Ministeriulni de instrucțiune 
ăr acest’a a dispusu, câ suplicantiloru se li se inten-



teze procesu criminale pentru turburarea de pace ! 
(F6rte bine!) — Asiă mi se impare, că ori ce 
plansâre se aduce aici pentru nelegiuiri, maioritatea 
aprâba, sanctionandu nelegiurile !

Presiedintele: Onorabile Cas’a, Mie mi 
se impare discusiunea f6rte seri6sa, si de aceea ve 
rogu, că se nu totu intrerumpeti pre vorbitoriu. 
(Aprobare viua si ilaritate.)

B o r 1 e a continua: Cumca Romanii, atatu in 
Ungari’a catu si in Transilvania de multu tempu 
nu sunt proprii loru stepani, si ca stau sub tutela, 
actista o scimu cu totii. (Csatâr Zs. striga: Dtir’ 
nobleti’a romana?) Onorabilulu d., deputatu vor- 
besce acuma despre nobilime; dtir’ nu de aceea este 
vorb’a, ci de instrucțiunea poporului, (Strigări: 
S’audimu!) si adeverulu celoru dise de mine se ilus
tra prin actist’a charta, carea face viua mărturia 
despre tutel’a sub carea am stătu si stamu si as- 
tadi. Binevoiți a luă la mana actista charta si ve 
veți convinge de acestu adeveru. Eca, priviți d. 
e. in pregiurulu Devei, comitatulu Hunedorei. Nu 
se p6te negă, că acestu comitatu este unulu dintre 
cele mai binecuventate de la natura, dtir’ din pri- 
vinti’a culturei poporului elu este celu din urma, 
celu mai intunecatu, vapsitu. Si — tocmai aci s’a 
pusu guvernulu se faca lumina prin numirea de 
invetiatori, cari nu sciu limb’a poporului! Uitati- 
ve apoi numai de catu la Baia-de-Crisiu in comi
tatulu Zarandului. On. Cas’a va sci, că poporulu 
Zarandului este mulțu mai seracu decatu alu Hu- 
nedorii, totu in privinti’a instructiunei poporali a- 
cestu comitatu după actist’a-si charta sta multu 
mai bine că alu Hunedorii si celelalte comitate lo
cuite de Romani, si ce bre este caus’a ? Nimic’a 
alfa, decatu că in Zarandu, că si in Fagarasiu, in 
fruntea administratiunei au stătu barbati romani, 
caroru a succesu a paralisâ tendinti’a guverniului 
impedecatâria de cultura; precandu prin comitatele 
unde n’au stătu Romani in frunte, acei’a nu nu
mai ca n’au paralisatu pre ministeriu, dtir’ inca 
l’au intrecutu! Tocmai pentru actist’a inse, comi
tatulu Zarandului a trebuitu se fia nimicitu, si 
administratiunea in Fagarasiu luata din manele ro
mane. Poftimu acuma a vi arunca privirea asupr’a 
Fundului regiu, unde locuescu totu atatu de deși 
romanii — incependu de la Orascia, peste Sebesiu 
Mercuria, Sigisiora si Brasiovu; aceste parti pre- 
senta pre acesta charta ttite cele mai luminate 
colâne, adeca cu peste 90 procente de copii la 
sctila. Nu ptitu dice ca sassii ar fi fost candu-va 
tare inamorati de noi, si nici aceea nu afirmu, că 
ei ar’ fi sacrificate f6rte multu pentru cultur'a po
porului romanu, dtir’ trebue se reconoscu adeverulu, 
că ei in tempulu mai nou n’au impedecatu inve- 
tiamentulu poporului romanu, n’au impedecatu, că 
romanii ei inșii se se cultiveze. Aci se dovedezce, 
că Romanii, dtica nu li se punu pedece, sciu insisi 
se se cultiveze, sciu se aduca la fltire invetiamentulu 
poporului romanp.

On. Cas’a! Actista charta este unu atestatu, 
si inca unu fărte miseru atestatu alu guverniului, 
unu atestatu ce dovedesce, ca — in ce modu si 
mesura elu inainta cultur’a poporeloru nemaghiare. 
D-vtistra aveți parol’a, că maghiarulu este chiamatu 
a propagă cultur'a si civilisatiunea in Oriente; 
pardonati-mi, dtir’ eu nu potu crede, că popârele 
din Oriente se dortisca o cultura că actist’a, pre 
carea vi-o indegetai. Pentru una astfeliu de cul
tura creștinii din Oriente au fost siliți a apucă ar- 
m’a in contra barbarului de Turcul

Am convicțiunea, că de si provocai date spe
ciali, anume comune si perstine, si chiaru cu actista 
charta a on. Mieisteriu vi am justificatu grava- 
minele mele, d-v6stre totu veți combate si respinge 
t6te, pre cum pururiâ ati facutu — prin acea, că 
veți dechiarâ t6te, aici si prin foile d-vbstre — de 
scorniture. Inse ori catu veți respinge aceste in 
modulu indatinatu, totuși — faptele remanu fapte, 
cari prin denegare nu se potu șterge, si cari mai 
curendu știu mai tardiu se resbuna de sene, precum 
vedemu actist’a astadi in Turci’a, unde foradelegile 
trecutului atatu de amaru se resbuna!

După t6te aceste dechiaru, că nu votezu bu- 
getulu Ministeriului de cultu si de instrucțiune. „A."

R o m a n i ’a.
In numerii precedenti ne-amu ocupatu sub a- 

ctista rubrica mai vertosu cu cestiuni de natura 

politica, cari cestiuni implu de ingrigire in mo
mentele de facia nu numai pe romani, ci pe intrtiga 
Europ’a. Inse in mediuloculu undeloru politice, 
cari din t6te laturile isbescu in nai’a statului ro
manu, vedemu cu viua bucuria, ca in Romani’a se 
petrecu si pe alte terenuri afara de celu politicu 
nisce lucruri, cari merita o deosebita atențiune din 
partea ntistra.

Că se nu surprindemu pe onor, lectoru, pre- 
mitemu din capulu locului, ca mai inainte de t6te 
avemu se consemnamu unele reforme de mare in- 
semnetate, ce se introducu in baseric’a naționale 
romana de catra inaltii demnitari ai clerului. Aceste 
reforme salutarie, cari dau cea mai eclatanta proba 
despre zelulu si inteleginti’a metropolitului-primatu 
alu României, sunt: Schimbarea costumului 
preotiloru si tipărirea correcta cu li
tere latine a cartiloru basericesci.

Diurnalele romane t <5te de a rondulu saluta 
aceste reforme cu bucuria si satisfactiune. „Unirea 
democratica" dice intre altele: „Costumulu actualu 
alu preotiloru nu este impusu nice de sântele ca
ntine, nici corespunde cu vechiele traditiuni naționale 
si in fine este incomodu pentru mișcare si traiu in 
conditiunile climatice ale tierei n6stre. — Intro
ducerea pălăriei si a reverendii naționale si comode 
in loculu potcapiului si a giubelei armenesci, este 
o reforma binefacatâria in costumulu preotului ro
manu, reforma pentru care ne semtimu datori a 
duce multiumirile ntiatre de romani si fii ai base- 
ricei creștine I. P. S. Metropolitu-primatu Calinicu. 
Cealalta reforma de adusu cartiloru basericesci ne 
interestiza si mai multu. Limb’a romantisca, asiă 
de dulce si de curata in cronicarii noștri, se ga- 
sesce in unele din cărțile besericesci ftirte chinuita 
de influinti’a slavona, si grectisca, ce după timpuri 
s’a esercitatu in unu modu desnationalisatoriu in 
baseric’a ntistra. Va fi unu pasu poternicu catra 
inaltiarea basericei romane făptuirea acestei inalte 
a archipastoriului nostru".

— Mai dedarte avemu se notificamu unde 
acte de insemnetate din sinulu camereloru romane. 
Sub guvernulu de neuitata memoria alu dlui Ca- 
targiu se luase la revisiune codicele penalu si intre 
alte se veri in elu si arestulu preventivu in ma
terie de pressa. Gamer’a actuale inse, care si in 
preponderant’a ei maioritate se compune totu din 
barbati sinceru liberali, in siedinti’a sa dela 29 
Novembre st. v. a votatu unu articulu de lege 
esitu din initiativ’a deputatiloru, prin care se la- 
muresce principiulu constitutionalu, ca arestulu 
preventivu in materie de pressa este interdiau. 
Pentru a da mai multe garanție acestui principiu 
constitutionalu, legea actist’a adauge că sancțiune 
pedepsirea ori-carni agentu alu auctoritatii, 
care ar cuteză se aresteze preventivu pentru delictu 
comissu prin pressa. — Ne bucuramu, ca Romani’a 
face de rusîne pe liberalii si constituționalii unguri 
si pe poterea loru de stătu, care sustiene ase
meni mesure necompatibile cu constitiunea si ci- 
vilisatiunea. x

In siedinti’a dela 30 Novembre (12 Decembre 
st. u.) camer’a a votatu cu unanimitate propunerea 
sa de a se face si asiediă in camera bustulu repau- 
satului barbatu G. Negri. Totu in actista siedintia 
deputatulu Buescu a presentatu unu proiectu din 
initiativ’a deputatiloru pentru infiintiarea unei banei 
naționale de escomptu si circulatiune.

— Precum se scie, camer’a deputatiloru Ro
mâniei a instituita unu comitetu din sinulu seu, 
pre care l’a insarcinatu se faca instrucțiunea, contra 
mini8triltiru dati in judecata, se adune probele ne- 
cessare, se faca acus’a si pună processulu in stare 
de a fi judecatu. Din intemplare trei dintre foștii 
miniștri dati in judecata, si anume Catargiu, Can- 
tacuzinu si Florescu, ocupa locu in senatulu Ro
mâniei si se bucura de inmunitatea senatoriale. 
Pentru aceea comitetulu camerei a ceruta dela se- 
natu autorisarea de urmărire in tempulu sessiunei 
a acelor’a dintre miniștrii dati in judecata, cari 
sunt astadi senatori. Senatulu a discutatu actista 
cestiune in trei siedintie si in fine a datu unu 
votu aprobatoriu. Prin urmare comitetulu camerei 
nu mai este prin nimic’a impedecalu de a continuă 
si completă instrucțiunea contra ministeriului Ca
targiu, datu in judecata.

II a i nou.
— O scire telegrafica de eri dela Constanti- 

nopole spune, ca Ptirt’a ottomana ar’ fi notificata 
officialu guvernului de Bucuresci, ca in poterea tra
tatului de Parisu dins’a are dreptu de a aperă Ro
mani’a, pentru aceea trupele sale voru trece Dună
rea si voru ocupă Calafatulu indata ce trupele rus- 
sesci voru calcă pe pamentu romanescu.

Ou ttita stim’a ve rogu, se binevoiți a dă locu 
in diariulu ce redige-tij urmattirei:

fRP Provocare 
catra toti creditorii mei 
in genere si ceia, cu cari amu avuta dela anulu 
1846 inc6ce legaturi si affaceri comerciali in 
specie, si anume: din Vien’a, Pest’a, Bra
siovu, Reginulu sas., Sieghisiâr’a si 
(xy6-8zt-Miklos, ori din negotiatoria dela an. 
1846 cu plute, ori dela anulu 1866 cu măr
furi de bolta, că: dela publicarea acestei pro
vocări in terminu de unu anu se se insinueze 
știu directe la mine in Gyti Tblgyes, știu prin 
judecatori’a reg. din Gy6-szt-Miklo8 — spre a-i 
escontentă, cu atatu mai vertosu, ca-ci după espi- 
rarea acestui terminu voiescu a face dispusetiuni 
asupra averiloru mele, prin cari ori-ce pre- 
tensiune neinsinuata va deveni neincassabila, 
si, Stramutandu-me din acestu regata in patri’a 
mea natale — Greci’» — prin aceea va incetă 
si possibilitatea d’a me mai atacă pre basea legiloru 
in acestu regata maghiaru, cu atatu mai vertosu, 
ca eu dela publicarea acestei provocări inainte me 
lasu de ori-ce intreprindere comerciale.

Totu-deodata rogu prin actista a mea provo
care si pe On. Redactiuni ale diarialoru maghiare 
si germane — offici6se — spre publicarea acestei 
provocări scl.

Gryti Ttilgyes in 22 Novembre 1876.
2—3 Ioanne Spiru.

(Smpvț Ivocvv.)

Pretiurile piacei
iu 15 Decembre 1876.

Mesura Speciea fructeloru Pretiulu
fi. j cr.

1
1

Grăim
fruntea . . .

• midiulociu
8
8

50
10

de diosu 7 70
Mestecatu 6 54

-4-3 i a fromdsa 4 95Secara de midiulocu 4 80
frumosu 3 701 Ordnilu 

/ de midiulocu 3 50
frumosu 2 50o i Ovesulu f de midiulocu 2 40

-4-» Porumbulu 4 30
Meiu • . • 4 40

O Hrișcă 5
Mazerea • ar 5 80
Lintea • ♦ a 8 —
Faseolea a ' . ' a 5
Sementia de inu 11 50

1 Cartofi . • • 2 40
1 Carne de vita . — 32

1 Chilo i „ de rimatoriu — 44
' „ . de berbece — 20

_ _  r.,f Șeii de vita prospetu
100 “‘i . . „ topita ,

36 —

(torsurile
la bursa in 15 Decembre 1876 stă asia:

Galbini Împărătesei — — 6 fi. 04 cr. v. a
Napoleoni — 10 „ 12 n

Augsburg — — — 118 n 25
Londonu — — _ 126 „ 60 n
Imprumutulu naționalii — 66 „ — H n
Obligațiile metalice vechi de 5°/0 159 „ 85 n n
Obligațiunile rurale ungare 73 „ 50 ji n

r> » temesiane 71 . —. n ft

n n transilvane 71 „ 75 i» n

» » croato-slav. 84 „ 50 n fi
Acțiunile bancei — — 816 „ — * ff

„ creditului — — 134 „ 10
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