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Ce este naționalitatea?
„Este o bâla a vâculni nostru, e unu fana- 

tismu gretiosu, precumu fusese si celu de religiune, 
in fine naționalitatea e unu fetu-sterpitura alu 
egoismului unoru âmeni ambițioși, fii bastardi ai 
lui Antichristu, cari câ se pâta domina ei preste 
parti mai mici de ale omenimei, se oppunu din 
respoteri la sublim’a idea cosmopolita de una 
turma si unu pastoriu. Ce mai vreți ? Acâsta idea 
nefericita a nationalitatiei se propaga numai dela 
1848 incâce, de candu s’au inventatu si unele 
nationalitati, care astadi se numescu in bataia de 
jocu „interessante", precumu de es. a Valacbiloru, 
a Ruteniloru, a Sloveniloru, a Bulgariloru. Suntemu 
inse mai multu decatu siguri, ca acâsta nebunia 
de naționalitate va dispară si va remanâ de bajo- 
cur’a lumei civilisate multu mai curendu, decatu a 
disparutu din Europ’a fanatismulu religiosu. Numai 
Noi se nu incetamu a combate, a face de rîsu si 
a descuragia pe propagatorii acelei idei si a celoru 
planuri de rebelii."

Acesta este limbagiulu, pe care’lu pârta in 
dilele nâstre contra existentiei natiuniloru subjugate 
mulțimea tiraniloru mascati, a fariseiloru desfrenati 
si lipsiți de ori-ce simtiementu mai nobile, prasila 
de âmeni egoiști si răpitori, dedati a trai si a se 
ingrasia numai din sudârea si sângele altora. — 
Acestoru classe de âmeni urmâdia roiuri de venetici 
lesîoati de fâme, de frigu si golatate, dâra fârte 
nerusînati, cari adeca in momentele, candu ii mi- 
luesci si incaldiesci că pe nisce sierpi la peptulu 
teu, ei i-si bătu jocu de totu ce ai tu mai sacru, 
de originea, de limb’a, de patria si de tâte dati- 
nele străbune ale natiunei tale. Pre lenga ârdele 
de proletari venetici appare din timpu in timpu 
inca si alta classe de proletari, adeca de 
literati, cari, dupace nu se ajungu cu midiu- 
lâcele de viâtia cate potu castiga la ei a casa, vinu 
in patri’a si la națiunea ta, unde după unu studiu 
f6rte superficiale de cateva dile sâu multu 2—3 
aeptemani, mânjescu cate unu volumu spre a de- 
mustra lumei, ca națiunea ta nu merita de locu a 
fi considerata că poporu demnu de a se bucura de 
viâtia propria, autonâma, independenta; cu acea 
marfa apoi ei făcu specula bunicica, vendiendu-o 
la toti, ale caroru planuri sunt ajutate prin scrieri 
de acele perfide, care de regula iau de pretestu 
civilisatiunea loru mai inalta, dâra scopulu loru 
celu adeveratu este, că se te incalece, se se in- 
buibe din spinarea ta.

In vederea acestoru atentate asupra vietiei 
naționale, celu mai intristatoriu lucru este, ca de 
cativa ani incâce, acelea idei perverse, destructive, 
acelu cosmopolitismu falsu si minciunosu, acea 
arma veninâsa a tiraniei a inceputu se atace si se 
infecte chiaru si spiritele unoru teneri de națio
nalitate romanâsca dintru aceia, cari au invetiatu 
pe la scâle si universități străine. Celu pucinu 
noue ni s’au comunicatu atatu in scrisu catu si 
prin graiulu viu una serie de informatiuni despre 
mai multe cașuri deplorabili, din care aflamu, ca 
sunt si individi atatu de gangrenați prin idei des- 
frenate si nihilistice, in catu dupace sugu si storcu 
obolulu natiunei, sâu dela părinții loru, sâu si dela 
națiune in forma de bursa său (stipendiu), apoi 
încft ei se dau de catra pădure, înfrunta pe bene-

factorii loru sub proteste de nimicu si trecu in 
castrele străine, câ si cumu ar’ fi nisce pui de 
corbi crescuți de mici la casa, cari, dupace prindu 
aripi, sbâra pe aci incolo, pana unde dau preste 
cei de o natura cu ei.

Lectorii diarieloru romanesci au avutu oca- 
siune de a citi, mai alesu de ani 29 incâce multe 
sententie si axiome citate din scrierile celoru mai 
renumiti barbati de stătu si 6meni sapienti, fran- 
cesi, italiani si germani, carii naționalitatea si 
limb’a o punu mai pre ausu de tâte bunurile din 
lume si recomanda celoru de aceeași naționalitate 
cu ei, câ in acestu respectu se fia catu se pâte 
de egoiști. Aceiași sapienti, istorici si filosofi afla, 
ca ide’a nationalitatiei s’a nascutu si s’a incorpo- 
ratu dintr’odata cu formarea de societăți mai mari 
omenesci si cu întinderea loru pe faci’a pamentu- 
lui, prin diverse regiuni si clime. Mithulu biblicu 
despre confusiunea limbiloru la turnulu Babiloniei 
cuprinde in sine unu mare adeveru. De aci incolo 
vechi ulu testamentu (care nu datădia dela 1848) 
este plinu de manifestatiuni si separatiuni națio
nali după limbi, caracteru, datine, relatiuni clima
tico. Rigorâs’a închidere a egipteniloru de către 
alte popâra, separatismulu hebreiloru, urele dintre 
aceștia cu alte popâra din vecinătatea Palestinei, 
marea diversitate intre assiriani, medi, persiani, 
schiti, eleni etc, fostu-au acelea popâra totu 
fii bastardi ai lui Antichristu ? Fariseii moderni, 
inbuibati câ lipitorile de sânge omenescu, au frun
tea de a citâ cuventele noului testamentu despre 
una turma si unu pastoriu. Apoi dâca e vorb’a de 
a lua si masc’a religiunei, aceea se pâte smulge 
de pe faci’a loru totu cu citate din s. Scriptura. 
Isusu Christosu a comandatu apostoliloru si inve- 
tiaceiloru se mârga a propaga evangeli’a in t â t e 
limbile, le-a promissu descensiunea spiritului 
santu, câ se’i invetie tâte limbile. Isusu Christosu 
a comandatu charitatea si infratirea popâraloru 
prin perfecțiune, adeca prin cultura morala, âra 
nici-decumu si nici-odata prin exterminare de 
limbi si nationalitati. Apostolii ori-unde au ajunsu, 
la elini, la romani, la sciti si traci, h’au pretinsu 
dela acele popâra, câ se invetie limb’a loru 
ebraica, ci au vorbitu cu ele in limbile loru na
ționali.

Dâra ce se ne afundamu noi acf in istori’a 
popâraloru antice, candu fariseii moderni sunt 
combătuți si rusînati chiaru prin faptele loru. ■ Ob
servați bine, ca ei una dicu si alfa făcu. Cei mai 
aprigi persecutori ai natiuniloru subjugate sunt 
totuodata si cei mai fanatici si cerbicosi aparatori 
ai nationalitatiei proprie. Si dâca s’ar’ îndestuli 
numai cu atata; ei inse sunt răpiți multu mai 
departe prin egoismulu loru. Precumu in pădurile 
selbatece unii arbori tragu in sine tâte sucurile 
si prin acâsta omâra pe alții de prin pregiuru, 
sâu incai ii făcu, precumu se dice, se inpilâsca, 
intocma urmâdia si fariseii moderni; ei totudeuna 
se radîma pe dreptulu celui mai tare, fora nici- 
unu scrupulu in alegerea midiulâceloru, prin urmare 
te si provâca la lupta pe viâtia si mârte. Asia 
vediuramu de es. pe fariseii greciloru iractandu 
pana in dilele nâstre cu bulgarii, cu macedo-ro- 
manii, cu arnautii. Asia germanii din Prussi’a au 
mai exterminatu pe mulțimea slaviloru din acea 
tiâra. Fariseii angliloru s’au incercatu se inghitia 

pe 7 milliâne de irlandesi, paua ce era pe acf se 
se innece cu ei, câ si buna-âra germanii din Au- 
stri’a cu slavii. Fariseii russiloru, de si națiunea 
loru e fârte numerâsa, nu sunt mai buni cu ni
micu decatu ceilalți; ei inca, sub pretestulu uni- 
tatiei imperiului, nu se mai satura a desnationalisa, 
adesea cu midiulâce fârte brutali si neomenâse, 
din care causa au si trasu asupra’si ur’a toturoru 
popâraloru.

Asia dâra ide’a nationalitatiei nu este noua, 
ci fârte vechia, lupt’a nu este trecatâria, efemera, 
ci este millenaria, si va mai dura insocita de 
versari de sânge, pana candu cultur’a cea adeve- 
rata nu va desarma cu totulu pe tiranii nationali- 
tatiloru. Pana atunci inse ce vomu face noi ? Vomu 
lupta, si acea lupta o vomu transpune la descen- 
dentii noștri cu limba de mârte (cu testamentu) 
dintr’o generatiune la ceealalta. Vomu imita si 
urmarf pasu din pasu pe națiunile de prin pre- 
giurulu nostru. Vedeți cu ce furia lupta de es. 
maghiarii pentru 50 de mii ciangai din Moldova, 
pentru 5 mii din Bucovin’a, pentru 2 mii din 
Bucuresci, pentru cateva sute, nu maghiari, ci 
numai renegați din comitatulu Hunedârei, in fine 
pentru cateva fete p e r d u t e , duse pe la Con- 
stantinopole si Alexandri’a. Cautati la înfrățirea 
loru cu turcii si veți apretia de ajunsu inten
sitatea egoismului loru naționale. Altu esemplu. 
Cine din noi nu cunâsce miculu poporu sasescu si 
istori’a lui ? Lupta aceștia dela 1848 ? Ei lupta 
de secole pentru naționalitate in sensulu 
strinsu alu cuventului asia, incatu acestu poporu 
tienea pana in secululu presente de crima capitala 
amestecarea de sânge prin casatorii cu individi din 
alte nationalitati, ba nu suferiea nici se locuâsca 
âmeni de alta națiune in midiuloculu loru. In 
diet’a transilvana din a. 1863—4 proiectulu celu 
prea interessante de lege pentru nou’a împărțire 
a tierei se amanâ si respective cadiîi mai alesu 
din causa, ca deputati si regalisti sasi câ Bedeus, 
Gtall, Obert, Salmen, Schmidt H., Schuler-Libloy, 
Dr. G. Teutsch, Wittstock s. a. nu suferiea cu 
nici-unu pretiu câ se remana unu singuru satuletiu 
sasescu incorporatu la vre-unu districtu, care era 
se fia administrata cu ajutoriulu limbei romanesci 
ori unguresci, ci pretendea pe viâtia pe mârte, câ 
comune de acele rătăcite printre cele doue natio
nalitati se fia declarate si recunoscute de asia nu
mite enclave sasesci, care se sta sub universitatea 
natiunei sasesci. Ce rușine inferatâria pentru toti 
renegatii; ce afrontu pentru • mulțimea romaniloru 
maghiarisati in Secuime si in Ungari’a ! „De nu 
amu mai avâ altu folosu dela enclavele acele, unulu 
ne va fi siguru : ca vomu da si in acele funcțio
nari de sângele nostru.* Asia -si dicea sasii pe 
atunci. Adeca intocma precumu -si dicu astadi 
fariseii din scâl’a dela Dobritienu: Cu catu voru 
apuca pe man’a nâstra mai multe scâle din comu
nele romanesci, cu atatu mai multi studenti de ai 
noștri vomu asiedia pe la acele, astadi că docenți 
si professori, preste vre-o 50 de ani si câ popi si 
protopopi la bisericele romanesci, curata câ in 
dilele lui Apaffy Mihaiu, ca-ci dâca nu mai multu, 
vomu restabili protopopiatele romano-calvinesci din 
districtulu Fagarasiului, din comitatulu Hunedârei 
si alu Albei, apoi asia mai departe; âra pe stu
denții romanesci si mai alesu pe fetiorii de popa, 



denuntiandu’i, candu de dacoromanisti, candu de 
russolatrii, ii vomu goni din tiăra, se se duca in 
tifir’a loru.

Independenta’» statului romanu 
pretinsa in resolutiunea bine si cu mare precau- 
tiune formulata a parlamentului romanu, este 
astadi unulu din cele mai principale obiecte, ce 
se discuta in t6ta press’a europeana. Vocile, se 
intielege, sunt catu se p6te de diferite, unele sunt 
cu totulu inemice, altele mai indiferente, cele mai 
pucine inse amicabile desvoltarei independente a 
statului romanu. Deărace inse bine scimu, ca in 
politica decidu interessele, nu simpathiele dintre 
pop6ra si, precandu vedeniD pe insisi barbatii de 
stătu ai României portandu astadi o politica de 
interesau in adeveratulu intielesu alu cuventului, 
— nu ne potemu miră nici-decumu de recea si 
calculatâri’a reserva, cu care intimpina press’a eu
ropeana votulu camerei romane din 11 1. c.

Dintre t6te marile poteri, cate sunt directu 
său indiriăctu interessate la solutiunea incurcaturi- 
loru orientali, este astadi p6te singura Germani’a, 
care ar’ potă la timpulu seu aruncă unu votu de- 
cissivu favoritoriu in cumpan’a destineloru statului 
romanu. E ddr’ de celu mai mare interesau a cu- 
născe opiniunea politiciloru competenti din Berlinu 
relativii la votulu camereloru romane. In priviuti’a 
acăst’a scrie f6i'a partitei domnitărie prussiane 
„National-Zeitung" din Berlinu urmatăriele.

„Declaratiunea de independenți’» României 
veni/a fi decissa in 11 Maiu de catra camera si, 
după cumu se p6te prevedfi, principele Carolu uu 
va refusâ a dă acelei declaratiuni sancțiunea s’a. 
Acăst’a procedere are o insemnatate multu 
diferităria de incercarea anolăga ce-o facil 
Serbi’a in tâmn’a trecuta. Tocma după esperiintiele 
făcute cu Serbi’a guvernul u si camerele romane 
s’ar’ fi feritu de siguru d’a intreprinde unu ase
menea pasu, dfica la poterile, cari au unu inte
resau la positiunea tierei, ar’ fi fostu terrenulu 
totu atătu de pucinu preparata si esaminătu, cumu 
a ‘fostu la proclamarea regelui Milanu.

Principele Carolu si miniștrii 
sei nu sunt dominați de grab’a si 
pasiunile acele 6 r b e , cari erau atunci 
sumutiate in Serbi’a. Prelenga acăsta insusi res- 
beluln odata isbucnitu a impinsu pe Romani’a in 
positiunea, care o provăca la rumpere. In 9 Maiu 
a subscrisu sultanulu, după cumu se anuntia, o 
Irada, care esprime destituirea principelui Carolu. 
Dupa-ce Părt’a nu a potutu dă principatului ame- 
nintiatu acelu scutu, care i-ar’ fi fostu de lipsa, 
că se se păta oppune invasiunei russesci, dupa-ce 
turcii insisi pasira mai antaiu ofensivi contra ter- 
ritoriului romanu, dupa-ce Pbrt’a la tăte reclamă
rile Romniei nu a datu nici unu respunsu său a 
respunsu iu modu ofensatoriu, dupa-ce in fine s’a 
pasitu chiaru la destituirea principelui Carolu, — 
după tăte aceste respunsulu celu mai nemeritu la 
agressiunile si ofensele turciloru a fostu negresitu 
acela, ce l’a datu acuma camer’a romana. Adeve- 
ratu, ca Romani’a n’a priimitu respunsu nici la 
tânguirile sale adressate poteriloru garante. Prin 
acfist’a inse Romani’a a fostu eliberata de datori’a 
d’a luă de directiva consilia d’ale mariloru poteri, 
si a potutu, ba a trebuituse urmedie numai 
si numa: propriei, sale decisiuni libere, cumu s’a 
desvoltatu in faci’a realitatii .amenintiatărie. R o- 
mani’a va deveni de adi incolo in 
Solutiunea încurcăturilor u pendente 
unu factoru insemnatu, păte nu atatu 
prin propri’a s’a greutate, catu prin v a 1 6 r e a 
pe ei voru da -o. marile .poteri. Incatu 
se vpru aretâ in apusu său si in Petersburg prii- 
mitori pentru ide’a, care a atins’o camer’a ro
mana, puDendusi independinti’a solemnelu pe basele 
„missiunei istorice", — acfist’a va depinde dela 
reusit’a acestoru încurcături orientale, dela greutatea 
poteriloru, cari au fostu mișcate in acestu resbelu 
si pariase voru mai pune inca in jocu !! “

Epistolii respectuos» catra feiueile 
nostre.

Sunt ndue luni, de candu femeile compatrioti- 
loru noștri maghiari prepara cu mare zelu scame, 
bandage si alte obiecte necessarie la vindecarea 
soldatiloru turcesci răniți in bătălii. Acăsta activi
tate nu numai puru humanitaria, ci totu-odata si 
fratiăsca a dameloru maghiare, a fostu primita cu 
mare multiamita de catra gubernulu turcescu si de 

generalii armatei ottomane. — Femeile năstre in 
Transilvani’a, Ungari’a, Bucovin’a s’au simtitu pana 
acumu obligate a da ascultare simtiementeloru de 
mila si dorere, de cateori armat'a năstra imperiale 
-si versă sângele, că in 1848/9, 1859, 1864, 
1866, in care campanii se află si fii loru cu miile 
si cu diecile de mii. Astadi, in aceste dile de 
proba si crisa suprema, se vedu si femeile năstre 
ajunse in positiunea femeiloru natiunei maghiare, 
de a spala si lega ranele aceloru ostasi romani, 
frați ai noștri mai multu decatu maghiarii cu 
turcii, cari provocati si trași in lupta de catra 
ottomani, se bătu si-si versa sângele, nu din vre-o 
vanitate si trufia, ci in sensulu celu mai strinsu 
alu cuventului pentru existenti’a patriei si a na
tiunei, pentru libertate contra vechiei tiranie sel- 
batece, care prefăcuse patri’a loru de atatea-ori 
intr’unu mormentu universale. T6te actele publice 
mai recente esite dela legislativ’a si dela guber
nulu României, cumu si evenimentele dileloru dm 
urma ne potu convinge pe toti, ca Romani’a este 
decisa ă’si apara existenti’a si drepturile sale pana 
la marginile estreme. Dăca nu amu mai avă alta 
proba despre firm’a decisiune a locuitoriloru tierei 
de a se apara pe viătîa pe mărte, ne ar’ fi de 
ajunsu acele liste lungi de oferte estraordinarie, 
in cai frumoși (pana acumu preste dăue mii), in 
bani, nutretiu, adeca fenu, paie, ordiu, ovesu, in 
grâu de pane, in vinu si vinarsu, care curgu ne- 
incetatu din tăte regiunile tierei, de buna voia 
asia, catu legea requisitiuniloru usitata in tăte 
staturile, votata si in Romani’a, se aplica multu 
mai pucinu decatu se temea unii.

In catu pentru femeile romane, ăta societatea 
crucei roșie infiintiata in Bucuresci, cu ambulan
tele si spitalele sale, dea inse si societatea nobile- 
loru femei infiintiata in a dou’a capitala de catra 
damele din cele mai de frunte familii ale Moldo
vei cu scopulu respicatu iu cinci puncte ale pro
gramei sale. Scurtu, națiunea intrăga, barbati si 
femei, juni si june s’au decisu a sacrifica totu, 
avere, sanetate, viătia pentru salvarea celoru mai 
sublime bunuri din lume.

Facia cu aceste evenimente era preste potin- 
tia, că femeile năstre dincăce de Carpati se mai 
remana indereptulu femeiloru maghiare si serbe in 
manifestarea prin fapta a compatimirei si a dorerei 
sufletesci catra acei bravi ostasi, loviți de glontie, 
rupti prin bucăți de bombe si granate, intiepati 
de baionette, taiati de sabia, calcati, răniți in ■ 1 ' 1 ■ ’ diverse moduri.

Onărea inițiativei este a femeiloru din 
S a b i i u , de unde primiramu inca de Vineri 
scirea telegrafica despre infiintiarea unui c o mi
te ta de dame, care luă asupra’si primirea si 
înaintarea offerteloru destinate pentru cei răniți.

Nu ne indoimu unu momentu, ca femeile 
năstre din alte comune, mai alesu urbane, opidane 
si chiaru rurali de cele mari, voru forma mici 
comitete de cate trei său cinci inse, spre, a se 
consulta de es. despi 3 calitatea scameloru, 
form’a bandageloru si altele că acestea, cumu si 
de modulu inaintarei pacheteloru la loculu desti- 
natiunei loru. In catu pentru scame, bandage si 
alte obiecte necessarie la vindecarea celoru răniți, 
va fi tărte bine, că ori-unde Vi se da ocasiune 
Dămnele mele, se luati consiliulu mediciloru 
speciali.

Se cere dela subscrisulu, că se aratu adress’a, 
sub care au a se transmitte pachetele, se intielege 
cu post’a, pre lenga carte de carausia 
(Frachtbrief) si declarațiune separata, in care se 
fia anumite obiectele. Acea adressa este :

D. Dn. Dimitrie Glrig;. Gliica pre- 
siedinte, in localulu eforiei spitaleloru civili.

■ Bucuresci.
Dăca cuiva nu’i este indemana a se adressa 

de a dreptulu, pentru acestu casu subscrisulu se 
supune deocamdată la grij’a de a primi pachetele 
francate pana aici la Brasiovu -si date la adress’a 

lui, ăra de aici se voru înainta in modulu ce se 
va afla mai promptu si mai siguru.

Brasiovu, 7/19 Maiu 1877.
Gr. Baritiu.

Subscris’a, invitata de santiani’a oblegatiunei, 
ce o are fiacare sufletu romanu. de a sari intru 
ajutoriu fratiloru de unu sânge, cari se afla in 
suferintie, si cu atatu mai vertosu intru ajutoriulu 
eroiloru romani, cari sangera ori-si-unde in lupta 
pentru apararea existentiei naționale romane, offeru 
pe sam’a braviloru ostasi răniți din Romani’a 
30 Chilograme de scame si bandage, invitandu pe 
tăte sororile romane la asemene offeriri, cu cari 
detorimu consangeniloru noștri ostasi răniți in 
batalia. — Brasiovu, 7/19 Maiu 1877.

Sevastiana i. Muresianu m. p.

Brasiovu, in 19 Maiu st. n.
Domnii unguri păru a nu fi multiumiti cu 

atitudinea loiale si pacinica, ce poporulu romanu 
de dincăce de Carpati o observa in aceste tempuri 
critice bî furtunăse facia de evenimentele ce es 
petrecu astadi in Romani’a libera, si pentru aceea, 
dupace acumu in drepturi si libertăți nu ne mai 
potu atacă, fiindu-ca de acele din bunavointi’a si 
grati’a loru nu mai avemu, — au inceputu cu 
machinatiuni si uneltiri a ne atacă chiaru in dem
nitatea năstra naționale ei a ne sili cu ori-ce 
pretiu, că se e&îmu din reserv’a ce ni-amu impusu. 
Asiă intre altele cetimu in diurnalele maghiare, 
ca cei mai însemnați barbati romani din Transil
vani’a ar’ fi adressatu o proclamatiune catra frații 
loru din Romani’a, carora le dicu, ca au facutu o 
nebunia de legatu, candu s’au aliatu cu Russi’a, 
care nu numai ca nu-si va tieDă promissiunile, ci 
va amblă chiaru se inghitia Romani’a; si totu- 
odata i svatuiesce, că se se aliedie cu Ostrunguri’a, 
care ’si respectădia promissiunile (?), deși Ungari’a 
urmădia in unele cause o procedere nedrăpta facia 
de natiohalitati.

Ori-si-cine păte se văda, ca acăsta pretinsa 
proclamatiune este productulu vicleniei unguresci, 
care a intocmitu lucrulu asiă de bine, incatu nice 
se nu se păta desminti, ca-ci atunci totu fabrica
torii acelei proclamatiuni ar’ veni se dica, ca ro
manii sunt rei patrioti. Inse cu tăte aceste noi 
trebue se observamu, ca nu credemu se asiste in 
tăta Transilvani’a nu numai vre-unu barbatu ro
manu insemnatu, ci si altu adeveratu fiiu alu na
tiunei romane mai pucinu insemnatu, care se fi 
aflatu de necessariu si de consultu a dăscăli pre 
frații noștri de dincolo de Carpati. Cumca Russi’a 
nu-si tiene promissiunile, acăst’a romanii nu o potu, 
scl, dăr’ cumca domnii unguri nu respectădia nice 
chiaru legile făcute de ei, necumu promissiunile, 
acăst’a o scie prea bine fia-care romanu si cu atatu 
mai vertosu romanulu transilvanu, si acăst’a o re- 
cunăsce si auctorulu acelui escamotagiu politicii. 
Noi romanii din Transilvani’a n’avemu se portamu 
grige de frații noștri de preste Carpati, ca-ci ne 
ajunge noue a ne ingrigf de noi, că nu cumva dlu 
Tisza se se incerce a-si împlini âstadi că ministru 
promissiunea ce ni-a dat’o odata in camer’a depu- 
tatiloru că capu alu oppositiunei, candu a disu, ca 
dăca nu vremu se fimu maghiari, apoi densulu ne 
va face si fora voi’a năstra, său ne va tramite la 
Bucuresci. Apoi afara de acăst’a dlu Tisza s’a re- 
comendatu de candu e ministru si că „sfarima- 
toriu" de nationalitati. La poterea de sfarimare 
avemu deci noi se ne cugetamu, era nu la aceea, 
de a da României svaturi necalite, cari nu-i tre- 
buiescu.

— Ovatiunea cea imposanta, ce s’a facutu 
archiducelui Albrecht in Zagrabi’a, a datu ansa, 
precumu amu observata si in numerulu precedentu, 
si la interpellatiuni in camer’a maghiara. Dlu 
primu ministru fă inierpellatu, dăca este adeveratu, 
ca afara de imnu'lu poporalu austriacu s’a cantatu 
si îmnulu russescu, ca în mai multe locuri s’au 
vediutu, pre lenga tricolorulu croatu si pre lenga 



flamur’a imperiale austriaca, chiaru si flamure rus- 
sesci, si ca in fine flamur’a maghiara, ddca s’a si 
vediutu undeva, a fostu insultata si chiaru dobo- 
rita ? — Ministrulu a respunsu, ca primirea a 
avutu unu caracteru officialu, ca flamure russesci 
n’au fostu si ca cele unguresci inca n’au fostu in
sultate, si ca in fine imnulu russescu nu s’a can- 
tatu, ci s’a cantatu o nâua compositiune a măie
strului de musica militare, care piesa sdmena inse 
cu imnulu russescu. Va se dica, dlu Tisza a spa- 
latu cojoculu fora câ se-lu ude. Cine va vrb, se 
crdda, noi nu credemu.

— In sied. dela 16 Maiu a camerei maghiare 
deputatulu Helfy interpellă pe guvernu, ddca facia 
cu evenimentele din Romani’a nu cugeta, ca a so- 
sita tempulu a luâ o positiune resoluta si in in- 
tielegere cu celelalte poteri a sustienâ valârea 
tractatului de Pariau ? — Ministrulu Tisza respunse, 
ca Romani’a n’a datu nice unu motivu de agres- 
siune; armat’a russa a intratu in Romani’a cu 
co.nsemtiementulu guvernului romanu si alu tierei. 
Tractatulu de Parisu nu neutralisddia pe Romani’a, 
si apoi/e iptrebare, ddca 'neutralitatea României 
ar’ fii dat dorita pentru Austro-Ungari’a.

— De vr’o cateva dile incâce se vorbesce si 
se scrie de caderea contelui Andrâsy câ de o fapta 
împlinita. Inregistramu acdsta scire sub tâta re- 
serv’â, cu tâte ca nu ni se pare tocmai neînteme
iata, candu vedemu, ca in aceste momente critice 
dlu cancelariu imperialu, in locu se stb la postulu 
seu, petrece la mosi’a sa din Ungari’a, la Terebes, 
cu t6te ca dsale nu i s’a acordatu concediu, câ 
dlui Bismark. Apoi fanatismulu ungunloru din 
Pest’a pentru turci inca i-a camu potutu periclitâ 
positiunea. * **

Guvernulu anglesu a datu nâue declaratiuni 
cu privire la atitudinea Angliei facia de resbelulu 
russo-turcu. Ministrulu de financie Northcote a disu 
in camer’a comuneloru, ca Angli’a n’a aprobatu pe 
Russi’a ai n’a provo'cât’o. Guvernulu anglesu vo- 
iesce se romana liberu de a lucră după impregiu- 
rari. Pre catu tempu interessele britanice voru 
remand neatinse, pre catu tempu mai cu sdma 
calea Indieloru nu va fi amenintiata, nu voru fi 
cuvinte, câ Angli’a se sustiena o lupta, la care 
alte tieri sunt asemenea interessate. — Era mi
nistrulu de esterne Derby a disu in camer’a lordi- 
loru, ca responsabilitatea resbelului cade numai 
asupra Russiei. Angli’a nu p6te declară, ca este 
indiferenta facia cu tâte eventualitățile ce se voru 
ivi; ea are cu Austri’a relatiuni confidențiali; unu 
schimbu confidentialu de idei ,a avutu locu intre 
Angli’a si Austri’a si dsa nu crede, câ acdst’a se 
căra dela Angli’a, câ se lucre in vertutea tractate- 
loru intr’unu modu, care o ar’ pune in incurcature. 

o: — o scire electrica din Parisu 16 Maiu ne 
spune, ca ministeriulu a demissionatu din caus’a 
unoru divergintie de păreri cu presiedintele repu- 
blicei in privinti’a politicei interne.

Resbelulu.
O scire dela Constantinopole, 15 Maiu, ni 

anuncia urmatâriele: „O lupta crâncena s’a 
inceputu in Dobrogea, unde a strabatutu 
unu corpu de armata russescu, constatatoriu de 
infanteria, cavaleria si artileria, fortiandu trecerea 
preste Dunăre pe la Potbachi." Acdsta scire de 
mare importantia pana astadi, 18 Maiu, nu s’a 
constatu inca, inse aveudu in vedere, ca ea vine 
din Constantinopole, si luandu in considerare pro- 
cederea russiloru, cari nu făcu sgomotu mai in- 
ainte de fapt’a împlinita, — nu potemu se dubi- 
tamu in adeverulu ei.

Ddca deci se va adeveri, ca unu corpu de 
armata russescu a trecutu in Dobrogea, apoi tre- 
bue se ne asteptamu catu mai curendu la trecerea 
altui corpu russescu in Bulgari’a. Acdsta trecere 
se vede chiaru si de acolo a fi iminenta, ca cor- 
telulu generalu alu armatei russe s’a asiediatu 
deja la Ploiesci.

Alta scire, comunicata totu de biuroulu tele
graficii, ne spune, ca in nâptea de 14 Maiu sieae 

năi turcesci incarcate de soldați au incercatu a 
trece Dunarea pela Rusciucu in Romani’a si ca in 
urm’a focului vehementul ce l’au intempinatu la 
malulu romanescu au fostu silite a se intârce de 
unde au plecatu. In adeverulu acestei sciri nu ne 
vine a crede, fiindu-ca foile romane din Bucuresci 
nu făcu nice o mențiune despre o asemenea în
cercare turcdsca, apoi si afara de acdst’a turcii 
inca au atat’a minte, incatu se nu se duca la 
mârte secura. In fortaretiele loru se voru mai potd 
aperâ, inse ddca voru trece Dunarea, potu fi securi, 
ca înapoi nu se voru mai intârce.

Mai curendu ne vine a crede, ca acele năi 
cu soldați turci n’au avutu alta de cugetu, decatu 
se jefuidaca, se arda si devastedie la tiermurile 
romanesci totu ce voru aflâ si apoi se fuga drasi 
înapoi, inse se vede ca nu li-a successu, precumu 
li-a successu totu atunci la alti 50 de turci, câ 
se trdca la pichetulu romanu Morile, se pună focu 
pichetului si unei siure de fenu si apoi se se re
tragă. In „Romanulu" dela 4/16 Maiu, aflamu cu 
privire la scirea de mai susu urmatâriele: „Din 
Uiurgiu s’a vediutu eri o mare agitațiune in tru
pele din Rusciucu. Nu se scie, ddca acdsta mare 
mișcare eră provocata de manevrele generale sdu 
deca trupele aveau se plece spre unu altu punctu. 
Nu se crede inse nici in unu casu, câ voiescu se 
trdca Dunarea.*

— In 14 Maiu n. s'a inceputu de nou bom- 
bardamentulu intre Olteniti’a si Turtocai’a, care 
bombardamentu s’a contfnuatu pana a treia di in 
4/16 Maiu, candu „Romanulu" aduse urmatâriele 
sciri: „2 âre din di. — In acestu momentu mare 
lupta cu tunuri intre Turtocai’a si Olteniti’a.’ Se 
vede deja focu la Turtocai’a. . . 2x/2 âre. Foculu 
baterieloru romane dela Olteniti’a a fostu atatu de 
viu, incatu aflamu ca Turtocai’a este in flăcări." 
— Catu de mare este enthusiasmulu aoldatiloru 
romani se vede de acolo, ca mai multe glâte sau 
cerutu — dice totu „Romanulu* — dela siefii 
loru, câ se-i lase se trdca Dunarea in notu, câ se 
se bata cu turcii. ** *

Diurnalele străine sciu a spune, ca la ordinulu 
guvernului romanu ar’ fi aparutu nisce charte noue, 
unde Romani’a se numesce „Daci’a noua", care nu 
va contiend numai territoriulu României de adi 
dimpreună cu Bassarabi’a, ci si Bucovin’a, Tran
silvanii si Ungari’a de sudu cu Timisiâr’a.

— Despre primirea marelui duce Nicolae in 
Bucuresci cetimu in „Romanulu* urmatâriele:

„Marele duce Nicolae, impreuna cu fiulu seu, 
a sositu in 4/16 Maiu la ârele 12 in Bucuresci, 
precumu amu anunciatu.

MM. LL. Domnulu si Dâmna au primitu la 
gara pe Illustrulu âspe, incongiuratu de miniștrii, 
de cas’a civile si militară si de unu statu-maioru 
numerosu.

Unu essadronu de cavaleria, care se aflâ pe 
perronulu garei, cu stindardulu regimentului a fa- 
cutu marelui duce onârile militare, dr’ music’a a 
esecutatu marsiulu naționale russescu.

M. S. Domnulu si marele duce s'au imbratio- 
satu; apoi marele duce, dandu braciulu M. S. 
Dâmnei, s’au indreptatu spre salonulu de onâre alu 
garei, unde M. S. a presentatu augustului âspe pe 
miniștrii, cas’a s'a civile si militară, diferitii siefi 
de corpuri si mai multe persâne de distinctiune.

M. 8. Dâmn’a s’a suitu apoi intr’o trăsură cu 
marele duce; M. S. Domnulu intr’o alfa cu fiiulu 
marelui duce si d. primu-ministru cu d. geueralu 
Nepotcoicinski ,in a trei’a.

Sosindu la palatu, corpulu de garda a salu- 
tatu si a defilatu pe dinaintea Altetieloru loru. 
Marele duce a salutatu drapelulu romanu."

— „Monitorulu officiale* publica 
denumirile officiariloru militiani la 4 divisiuni mi
litari territoriali său la 31 bataliâne ; dr' in ora- 
siele cu locuitori preste 20,000, militi’a se con
funda in gardele orasianesci si in casu de mobili- 
sare se voru urma dispositiunile legii generale 
asupra organisarei poterei armate, după legeâ pro
mulgata in „Monitorulu" din 3/15 Maiu.

— Domnitoriulu visită armat’a si la Olteniti’a 
si-si exprimă deplin’a multiamire cu bravur’a mili- 
taria a armatei romane.

A.visu catra „Press’a" din Bucuresci.
Din R o m a n i ’a. „Pești Naplâ" diariulu 

aristocratiloru Unguriei, intre alte multe drasi mai 
aduce doue sciri de cele cornurate dela Bucuresci 
cu dat’a din 10 Maiu in Nr. 119, pentru care 

declara cu frunte db feru, ca garantdza de 
adeverulu loru. Tocma de aceea inse noi nu le 
potemu trece cu vederea, si ne vedemu obligați a 
le aduce la cunoscinti’a publicului romanescu. Una 
din acelea sciri afirma, ca in Romani’a ar’ existe 
una partita fârte potente (igen hatalmâa pârt), 
compusa din foști miniștrii si din primele capaci
tăți ale tierii, cu cari simpathisdza si poporulu, 
ca acdsta partita doresce, câ Romani’a se fia in
corporata, nu la monarchi’a austro-uugurdsca, ci 
simplu la Ungari’a, sub conditiunile pe lenga care 
se afla incorporata Croati’a. „P. N.“ stă se jnre, 
ca aceste nu sunt frase, ci curatulu adeveru.

Binevoiți a compara pe acea minciuna pira
midala, publicata pe onâre ungurdsca, cu manife- 
stulu partitei conservative ce se vede in „Press’a* 
Nr. 82 diu 4/16 Maiu esitu in Primulu Bucuresci 
sub auspiciile dlui Bas. Boierescu fostu ministru 
de esterne, propriulu capu alu partitei conservative 
si luptatoriu cunoscutu pentru independenti’a ab
soluta a României, din care causa a si fostu silitu 
a se retrage in a. 1875.

Mai departe : „ca romanii din Tran
silvanii ar’ fi tramisu proclamatiune catra 
romanii din Romani’a, câ se nu creda muscaHloru, 
se nu se confedereze cu ei, ci numai cu Austro- 
Ungari’a contra muscaliloru; ca-ci de voru învinge 
muscalii, va fi vai de rass’a latina."

In ceea ce concerne acdsta scire fabulâsa, noi 
asecuramu pe lectorii noștri, ca nu scimu nimicu, 
nu amu auditu nimicu de asia ceva, si nu o cre
demu nici-decumu. Nu o credemu, pentru-ca regul'a 
si tienut’a romaniloru transilvani a fostu si mai 
este in acestu respectu: a nu se amesteca nici- 
decumu in afacerile publice politice ale Roman ei, 
a’si domina si infrena ori-ce curioși tate de a scl 
secretele politicei din Romani’a. Rațiuni grave in- 
punu romaniloru din Transilvani’a o infrenare câ 
acdsta. Cea mai cumpanitâria din tâte este, ca in 
momentulu in care densii ar’ agita in sensu un- 
gurescu, ar’ trece de instrumente, de spioni un
guresci p 1 a t i t i, si urmarea ar’ fi persecutiunea 
si scâterea din Romani’a a celoru multi ardeleni 
applicati acolo câ funcționari, câ professori si 
cativa oficiari, dra acdsta pedepsa i-ar’ ajunge cu 
totu dreptulu câ pe nisce trădători ai sângelui loru. 
Maghiarii de es. ar’ sta se juDghia pe aceia din 
ei, carii ar’ cuteza sdu îndemna a se incorpora la 
Austri’a, cumu e Croati’a.

Discursuln
d. ministru de e x t e r n e a 1 u R o m a n i e i 
Michaile Cogalniceaiiii, rosti tu in 
camera sied. din29Aprilev. despre 

marea cestiune de facia.
„Domniloru deputati 1 Voiu începe cu o cita- 

tiune împrumutata dela marele diplomatu Talley- 
rand, citatiune, care mi-a improspatatu-o in me
moria on. d. A. Stologeanu: „Centrulu de gravi
tate alu Europei este la Dunarea de josu.“ Asia 
este. Cu aceste cuvinte vinu înaintea d-vâstra spre 
a afirmă din inceputu marele adeveru, cunoscutu 
nu de astadi, ci de secule, ca la gurele Dunării 
sunt in jocu interesse mari europene, si diu ne
norocire interesse, cari se combătu intre ele! 
Acestea dloru trebue se ne doveddsca la toti cum- 
ca Gestiunea de facia nu este o cestiune, ddca me 
potu esprimâ asia, o cestiune numai locala, este ai 
o cestiune europdna.

Acestu adeveru tienu a’lu constata impreuna 
cu d-vâstra, ppntru-ca a’si voi câ acdsta cestiune 
se fia discutata in modu maturu, in modu cuge- 
tatu, lasandu de o parte tâte pulsatiunile animei, 
lasandu de-o parte enthusiasmulu, judecandu rece, 
adeca dandu-ne adina bine de ce facemu si de ce 
avemu se facemu! Prin urmare, d-vâstra, candu 
vedemu ca tâta Europ’a, ca tâte poterile cele mari 
stau in espectativa, ca pana acumu n’au luatu nici 
o otarire, ca tâte se lașa se vddia cumu acești 
doui mari atleti, Turci’a si Russi’a, atletii duș
mani seculari -si voru sfersi cdrt’a loru, socotescu 
ca nu veți cere câ guvernulu d-vâstra se via, prin 
organulu meu, inaintea d-vâstra, cu o otarire de
finitiva, (applause), adeca se ve spunemu iute unde 
avemu se mergemu. Nu veți pretinde dela miculu 
ministru alu afaceriloru străine din Bucuresci, câ 
se vina se ve faca unu programu politicu intr’unu 
modu mai determinatu, mai precisu decatu -Iu 
accentuadia mari miniștrii ai afaceriloru străine ale 
mareloru state europene. Acdst’a du o potu face, 
ddr’ candu este se calificamu fapte, ddr’ candu va 
veni momentulu propriu se luamu otariri si noi 
suntemu romani, si noi suntemu energici si noi



suntemu timeni de acțiune! Inse că guver.nu noi 
avemu o datoria mai multu decatu alti romani 
pentru-ca că miniștrii avemu o respundere .multu 
mai mare decatu fiacare din d-v6stra. I-mi permitu 
a ve spune acdst’a din incoputu;

;D. D. Grhika : bravo !
D. min. de externe. Ve multiumescu, ddr1 nu 

ve grăbiți: me temu ca in curendu ve veți esprimâ 
altfelu. (Appiause si mare illaritate.)

Inse fiindu-ca avemu respundere si ca acdsta 
respundere este nu numai a persdneloru nbstre, 
este insesi respunderea tierii, ca-ci din nenorocire 
ce noi facemu tiâr’a respunde, faptele n6stre devinu 
fapte ale tierii; de aceea trebuie se fimu cu cea 
mai mare cumpănire inainte de a face unu actu, 
si inainte de a scdte unu singuru cuventu, trebuie 
de trei ori se ne gandimu si se ne resgandimu.

Suntemu o tidra libera, suntemu o tiăra cu 
libertăți initidse absolute, libertatea tipariului, 
avemu libertatea intruniriloru, avemu si o libertate 
multu mai mare decatu t6te libertățile, care nu 
este scrisa in constitutiune, dbr’ care este scrisa 
in moravurile nâstre, in traditiunile nâstre secu
lare, acdst’a este ospitalitatea romana, si acdsta 
ospilitate nu este esclusiva, ea este data si la 
amici si la inamici; si inamicii nostrii sunt in 
tihra, si in mare numeru, si ei platescu ospitali
tatea nâstra calomniandu-ne; fiacare cuventu, care 
ese din gur’a ndstra, se restalmacesce si sburandu 
prin firulu telegraficu in tdte coltiurile Europei 
devine unu actu de acusatiune contr’a tierii n6stre. 
De aceea suntemu detori se fimu p6te in cuvinte 
multu mai reservati inca, decatu in acte si, cine 
cundsce si judeca acdsta situatiune, trebuie se ne 
tiene sdma de reserv’a nbstra.

Oq. d. Stologeanu, candu ue-a vorbitu despre 
portarea dusmaudsca a Turciei catra Romani’a, din 
omu in versta a devenitu june si cu verv’a juneții, 
ne a vorbitu de atrocitatile ce se comitu la frun- 
tariele nbstre! Si eu si colegii mei in positiunea 
dsale nu asi fi vorbitu altu-felu !

D. Stologeanu va facutu deja istori’a fapte- 
loru seversite in secolulu nostru pregatitdre re- 
nascerii ndstre naționale ! Si eu apartiu unei gene- 
ratiuni, unei partite, care s’a luptatu si in contr’a 
suzeranității turcesci si in contr’a protectoratului 
russescu ; si eu apartiu acelei generatiuni, care a 
lucrata că acdsta tidra se-si aibă centrulu seu de 
gravitate iu insusi ea, că acdsta tidra se-si p6ta 
hotari ea destinele sale. Inse totudeun’a amu lu- 
cratu nescapandu din vedere ca mantienerea bune- 
loru nbsțre rejatiuni cu inalt'a Pdrta eră pentru 
noi o buna padia si representandu totu-de-odata si 
unu interesau europdnu.

Actele n6stre mai totuddun’a au tientitu că din 
ce in ce se intemeiamu mai strinse legaturi cu 
inalt’a Pbrta, nu dicu de acele legaturi întemeiate 
pe o stare de lucruri imprumutate dela vdcurile 
feudale si care astadi numai au rațiunea loru de 
a fi, vasalitate, suzeranitate etc., ci voiescu a in- 
tielege acele legaminte intemeiate pe necessitatile 
vecinetatii, pe iuteressele reciproce, pe legaturile 
de o buna amiciția, t6te aceste isvorindu din o 
frontiera comuna de presta 200 kilometră, pentru- 
ca astfalu Turci’a si Romani’a, un’a prin alfa, se 
fimu mai tari si in faci’a unui alu treilea!

T6te părțile politice din tidr’a ndstra ajun- 
gundu Ia potere, unele intr’unu chipu mai accen
tuata, altele intr’unu chipu mai moderata, au ur
mata acestui programu.

Dela tractatulu de Parisu si pana astadi si 
unele si altele au stăruita se deschidă ochii băr- 
batiloru de stătu ai Turciei, că se le arate, ca eră 
a lucră in interessulu imperiului ottomanu, lucrandu 
la interessulu statului nostru ! Din nenorocire pn- 
cini barbati de stătu ai Turciei au intielesu acdsta 
politica sanetâsa si din nenorocire acei barbati de 
stata, că Resid-pasi’a, că Ali-pasi’a ai chiaru că 
Fuad-pasi’a, astadi au muritu mai cu deosebire 
pentru nenorocirea Turciei; acei barbati representau 
ceea ce se numesce astadi betran’a Turcia. Betran’a 
Turcia a muritu si a venita jun’a Turcia. . . .

O v6ce: Softalele.
D. M. Cogalniceanu, min. de externe : A ve

nita Turci’a juna, care nu se deosebesce din Tur
ci’a cea betrana decatu prin unu fanatismu cu 
multu mai esageratu, si alu carei’a programu este 
reînvierea unora timpuri de potere musulmana, cari 
n’au se mai revia, timpurile lui Mahomedu II, 

timpurile lui Baiazetu. Aceste timpuri de potere 
p6te ca ar’ fi potutu reveni pentru imperiulu otto
manu, dâr’ negresitu, ca ele n’ar’ fi revenitu prin 
fanatismu, prin robia si prin focu. Ele de sicuru 
n’ar’ fi potutu reveni decatu recurgendu la civili- 
satiunea europdna si chiamandu la vidtia publica 
pe deosebitele nationalitati chrestine, cari traiescu 
in imperiulu ottomanu, assecurandu-le nu numai 
drepturile omenesci, ddr’ dandu-le si o esistentia 
politica si o administratiune authonoma. Jun’a 
Turcia n’a urmata asiă; ea ascdpta reînvierea glo
riei ottomane dela reînvierea iataganului care, din 
fericirea lumei, este astadi tocita pentru vecia! 
Ali-pasi’a si Resid-pasi’a si Fuad-pasi’a resistau la 
cererile, la faptele romaniloru, inse veniau momente 
candu ei totu cedeu; astfelu ca marele acte ale 
națiunii ndstre, seversite in deplin’a ndstra liber
tate — de-si camu tardiu — totuși au ajunsu a 
fi recunoscute de catra acești barbati mari ai im
periului ottomanu! Si Europ’a si mic’a Romania 
sperau ca acei barbati de stata ai Turciei voru 
avb moscenitori. Din nenorocire ei au fosta sterpi 
si politic’a loru intieldpta s’a îngropata cu densii! 
Si astfelu Romani’a că si Europ’a nu se mai in- 
talnescu in Constantinopole cu rațiunea, cu mintea 
sanetdsa, cu prudinti'a politica, cu ideele civilisa- 
tiunii moderne, ci dela 1866 incdce, ne-amu aflata 
mai totuddun’a in faci’a fanatismului, in faci’a 
presumtiunii, ca semi-lun’a mai p6te domni asupr’a 
romaniloru. Astfelu ne-amu gasitu totuddun’a, o 
spunu cu dorere, in faci’a unei linii de negatiune, 
trasa si padita de toti miniștrii turcesci fora ose 
bire, de cate-ori unu interesau romanescu eră in 
jocu ! —

Amu auditu unele glasuri dicundu si susu* 
tienendu ca noi nu facemu parte din Orientu, ca 
noi suntemu Occidentu ; ca Orientulu începe numai 
dincolo de Dunăre !

Er6re mare !
Achst’a va fi, si trebuie se ne silimu se fia 

catu mai curendu ; astadi acdst’a nu este inca.
Prin civilisatiune, noi suntemu Occidentu; 

prin positiunea ndstra, prin intereasele ndstre si 
mai cu sdma in faci’a situatiunei Orientelui, care 
nu e inca limpedita, in facia chiaru cu tractatulu 
de Parisu, care că corpu politicu, că interesau 
mare europdnu ne recun6sce inca că parte inte
granta a Turciei; in facia cu relele si necompletele 
definitiuni si stipulatiuni ale tractatului de Parisu, 
recunoscute nu de mine, ci recunoscute astadi de 
Europ’a intrdga, că stipulatiuni greșite si nein- 
destulatdrie, in faci’a tuturoru acestoru impregiurari 
si cu tractatulu de Parisu in njana, noi nu numai 
avemu dreptulu, idhr’ suntemu datori se recundscemu, 
ca facemu parte din Orientu; si prin urmare, că 
parte din Orientu, avemu si noi dreptulu si dato- 
ri’a se dicemu unu cuventu in cestiunea Orientu
lui ! (Appiause.)

Eră ddr’ e mare datoria, unu mare interessu 
din partea înaltei Porti se nu uite acdst’a; si de 
a dou’a di dela tractatulu de Parisu, se cuvinea, 
in propriulu seu folosu, se traidsca in neîntrerupta 
comunicatiune si schimbu de idei cu Romani’a, se' 
fia in necontenita intimitate politica cu Romani’a! 
Nu a fosta asia ! Ddr’ me oprescu aci spre a veni 
la actualitate. (Va urmă.)

Noutati diverse.
— (Aurulu din Transilvani ’a.) 

După unele cifre statistice publicate in diariele 
maghiare, in decursulu anului 1876 s’au scosu din 
minele de auru ale Tranailxauiei 25, dicemu doue 
dieci si cinci centenarie (maji) de auru curata, 
adeca atata, catu nu se mai scâsese dela 1848 
incdce. In a. 1875 au esitu numai 18 centenarie. 
De altumentrea cantitatea midiulocia de auru in 
Trausilvani’a se pdte computa pe fiacare anu la 
20 centem Observamu inse, ca aci e vorb’a numai 
de aurulu crudu curata, catu se administra pe fia
care anu la ,Camara“, precnmu se dice pe la 
noi, adeca la fiscu, la thesauru; ca ci multi par
ticulari mai retienu din elu si in stare cruda, sdu 
ilu dau in alta parte. Acumu cine scie, ca la mo- 
netele, care se bătu, in auru se amesteca si arama 
său argintu, in anumite cantitati (lega, liage), 
p6te calcula usioru milliOnele — care se producă 
din cate 20—25 cent., ddca va cumpăni de es. 
numai 1 napoleond’or, sdu ceea ce e totu una, 
1 galbinu de 8 florini. Ddra inca celelalte the- 

saure immense ale acestei tieri! Cu tdte aceste: 
Sarmana Transilvania, vai de tine, pe ce mani 
ai apucatu !

— (Alta banda de talchari.) Aceea 
este in comitatulu Hont din Ungari’a, compusa din 
8 unguri armați fârte bine.

— In capi tal’a B.-Pest’a s’au nascutu 
dela 1 Ian. incdce 4725 prunci si au muritu 4681 
individi. Din cei nascuti camu 30°/o sunt de re
gula din patu nelegiuitu. Adeca acdsta e morali
tatea si civilisatiunea, cu care voiscu se ne indbpe 
si pe noi.

(Errata.) In Nr. 34 pe col. 3, col6na 
1, sene 37, in locu de diferintia, cetesce : d e fe
re n t i a , adeca aderintia consimtitdria catra 
Europ’a. —

Publicatiune.
Subscrisulu prin acdsta făcu on. publicu cu

noscuta, cumu-ca amu deschisu cancellaria 
advocatiale in cetatea Brasiovu, strada 
negra, in casele d. Constantinii luga Nr. 339.

Georgiu Eâszlo, 
presiedente de trib. reg. in pensiune.

1—3 Advoeatu.
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X Pravurile purgative gazose
I

X
X

dela Elopatak. 3-12
Cuprindu in scno părțile constitutive chemicc ale 

apeloru renumite dela Elopatak.
Efectu deosebitu arata pravurile aceste in contra 

slabitiunii de stomacliu, lipsa de apetitu, in contra 
galbinarii si tote bolele de apa seu liydropica, in contra 
trenjiloru, la doreri de besica, tiav’a udului, nisipu si f 
petra in ele, catliare cronice, înfiaturi, curgeri albe, 
ametieli, congestiune catra capu, peptu s. a.

Una dosa din pravurile aceste are 
efectulu a 2 dose de pravuri de ale lui 
Seidlitz.

Pretiulu unei cutliie cu 12 dose este petotindene 
80 Cruciali m. a.

Cei cari voru ale ave in depositu spre vendi'are 
primescu rabatu de 25°/0,

Depositulu generale se afla In BRASIOVU in apo- 
thec’a iui Gregoriu Sava.
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Mesura
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Spocioa fructeloru
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Chilo j

100 Chile-j

i'
Pretiurile piacei

in 18 Maiu 1877,

Pretiulu

J
fruntea . 11 50

Granu • midiulociu 10 80
de diosu 10 .__

Mestecatu • • 8 65
fromdsa 6 50

Secara j de midiiilocu. 6
frumosu 5 40Ordiulu de midiulocu 5
frumosu 3 60Ovesulu de midiulocu 3 50

Porumbi ilu 6 10
Meiu • • • 6 40
Hrișcă a a a —
Mazerea » a a 6 50
Lintea • * ■ -a — . ■
Faseolea • • • 5 20
Sementia de inu — _ .
Cartofi 2 40
Carne de vita . — 40

„ de rimatoriu --- 1 44
„ de oerbece — _

Seu de vita prospetu 40 _
topitu — —

Cursurile
la bursa in 18 Maiu 1877 stă asia:

Galbini imperatesci — —• 6 0. 13 cr v. a.
Napoleoni — — — 10 „ 34 n
Augsburg — _ — 113 w 40 n n
Londonu — — — 129 V ’ iț
Imprumutulu nationalu ’’ — 63 „ 90 n
Obligațiile metalice vechi de 5% ' 58 » n
Obligațiunile rurale ungare 72 „ 75 n

» ff temesiane 70 n »
n » transilvane 68 n 50 fj
« » croato-slav. — »

Acțiunile bancei — — 768 » jf
„ creditului — — 134 n 70 tf »
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