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I'IL R e 1 a t i u n i r e 1 i g i 6 s e sd e c Ie
și a s t i c e. In Russi’a este, precumu erâ mai 
înainte in cele mai multe staturi r.-catholice, una 
baserica a statului, de care se tiene si 
dinasti’a. Acea baserica e cea orthodoxa, sâu cumu 
se mai numesce, greco-russâsca, cu 
56 millidne de suflete, adeca toti russi albi, partea 
mare a russiniloru sâu rutheniloru si mai multe 
alte popâra convertite dela religiunea mohamedanâ 
si dela idololatria. De basericele numite de russi 
si greci heterodoxe se tienu 19 milliâne, âra re- 
stulu populatiuniloru in tierile cele mai depărtate 
si selbatece e idolatru. Rom.-catholici (cu Poloni’a 
cu totu) trecu preste 672 milliâne. Asia numitii 
schismatici sâu rascolnici, russi desbinati de catra 
baseric’a statului, la 800 de mii. Armeni catholici 
vre-o 60 de mii; armeni gregoriani la 500 de mii. 
Lutheranii computati la uuu locu cu reformatii, 
anglicanii, memnonitii, hernhutianii aprâpe 4 mill. 
De religiunea mosaica se tienu preste 2 milliâne. 
Mahomedanii 5x/4 mill, închinători pagani de ai 
lui Lama si Siaman la 500 mii etc. etc.

Pana la imperatulu Nicolae :șe aflâ in Russi’a 
si baserica gr.-catholica, nuniita de russi in bat
jocura si uniata, cu unu numeru de suflete preste 
4 milliâne. După revolutiunea pfilâna din 1830 
imperatulu irritatu rin gradulu supremu -si propuse 
a desfiintia nu numai naționalitatea polâna, ci a 
estermina din imperiulu seu atatu religiunea rom.- 
catholica, catu si 1 ori-care alta religiune, confes- 
siune, secta, baserica, cu scopu de a realisa in 
imperiulu seu uniformitate perfecta in tâte respe- 
ctele. Elu nu vedea in mani’a. sa, ca acea idea 
nefericita, care in alte staturi si vâcuri costase 
viâti’a la milliâne de âmeni, pentru secululu nostru 
este unu anachronismu grosu, una aberratiune de 
minte, recunoscuta odeniâra chiaru de imperatulu 
romano-germanu, dupa-ce versase torrente de san^e 
pentru. ea. Asia tiarulu mai antaiu in an. 1831 
prin ,ucasele (decretele) sale din 5 Iuliu si 19 0- 
ctobre.iopri pe r.-catholici. a’si mai edifica baserici 
noue, âra unu numeau de baserici vechi le luă 
dela catholici cu forti'a si le dete russiloru ortho- 
doxi. Aceste doue mesuri tiranice le decopiase 
imp. Nicolae dela sultanii turcesci, carii tocma 
asia au tractatu pe creștini, luandu-le basericele si 
oprindu’i sub pedâpsa cea mai grea de a’si edifica 
nâue. In a. 1839 Nicolae merse mai departe; elu 
dede ordinu a se conchiama o umbra de sinodu 
gr.-catholicu, compusu pe sprincâna, precumu se 
face in ori-ce stătu absolutisticu si sub constitu- 
tiuni bastarde, minciunâse, apoi midiulâcf câ in 
acela se se proclame incorporarea basericei gr.- 
unite cu cea russâsca orthodoxa. Asia in, cateva 
septemani s’au si incorporatn vre-o 3 milliâne, âra 
cei, carii se oppunea era pedepsiți fârte aspru, 
chiaru si cu Siberi’a. Cu tâte acestea au mai re- 
masu multi gr.-catholici; dâra numerulu loru scade 
mai pe fia-care anu asia, catu de es. datele sta
tistice officiali din 1875 ne arata, ca in acelu anu 
au mai trecutu la baseric’a orthodoxa de voia de 
nevoia 250.007 greco-uniti. In a. 1842 prin unu 
altu ucasu s’au confîscatu tâte averile iinmobili 
ale basericeloru catholice si in loculu acelora s’au
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datu subventiuni in bani dela stătu, câ asia, 
cu modulu acesta, regimulu se pâta tienâ mai bine 
pe cieruri de barba, de plete, de cingatâria si de 
urechi. Din aceste, cause sp jiasch apoi conflictulu 
celu aprigu si neimpacat^ , jntre Pap’a Romei si 
intre Gesaro-pap’a din St. Petersburg, care tiene 
pana astadi. De altumentrea proselitismulu religiosu 
in Russi’a 'nu crutia nici pe protestanți, din care 
causa tierile dela marea baltica au se sufere fârte

O . u ' - ' ■ ■'
multu. Numai cu jidovii nu o p6te sc6te la cale 
clerulu russescu. Regimulu a luatu atatu înainte, 
catu si mai alesu sub domni’a Iui Nicolae I cele 
mai energiâse mesuri spre a îndupleca pe israeliti 
câ se se boteze; aceștia inse au sciutu se dejâce 
totudeuna ori-ce mesuri despotice. Nici strămutarea 
loru dintr’una parte a imperiului in alta, nici im- 
posite si taxe grele esceptionali, dictate numai 
asupra jidoviloru, nu’i pâte infrange nici abate 
dela legea loru. Icbcolea cate unulu, cine scie din 
ce interessu, dih convicțiune de siguru ca nu, trece 
la baseric’a russâsca. ' Asia de fs. in a. 1875 cle
rulu intregu russescu abia potu boteza 430 de 
hebrei. Ar’ fi vai de sufletulu celui ce ar’ cutedia 
se se mai intârca la legea mosaica, dâra jidovulu 
scie se’si ajute; -si scâte pasportu si vine in Mol- 
dov’a, ârasi la sinagoga evreâsca. Mahomedanii inca 
sunt fârte tari iiiJ legea loru, in catu ârasi mâi 
multu numai din interesse personali se botâza 
cate 3—4 sute pe anu.

Nimicu nu face Russiei asia nume reu câ 
proselitismulu fortiatu, anume ini aceste timpuri, 
candu de alta parte Nihilismulu = Atheismulu, a 
inceputu se râdia chiaru la baierile basericei or- 
thodoxe, âra in regiunile superiori, in familiile 
aristocratice ideile protestantice se propaga cu 
multu succesu. Aceste . sunt totu atatea limptome, 
ca nu e departe timpulu, candu se va proclama si 
in 'Russi’a marele principiu: Eclesfa libera 
in stătu liber u. ...

JIU
Popâralj© europene au idei fârte curiâse despre 

gradul a culturei clerului ruBsescu. In Russi’a stră
bătuse christianismulu incependu din sec. alu 9-lea 
successive, propagatu acolo prin călugării grecesci, 
carii li se si impunea loru de archierei si apoi 
ocupâ catu se potea mai multe ranguri eclesiastice, 
âra de cultivarea unui cleru patrioticu nu ingrijfa 
mai nimicu, buna-âra câ si in tierile Daciei. Ur
marea fii, ca mai tardiu tiarii Russiei luara pe 
călugării grecesci la gâna, ii tramisera de unde au 
venitu, subtragundu totu-odata baseric’a Russiei cu 
totulu de sub jurisdictiunea patriarchului dela Con- 
stantinopole. Dâra in! a. 1721 Petru I desfiintiă 
chiaru si patriarchi’a russâaca, âra in loculu aceleia 
institui unu sinodu sub presidiulu seu si alu 
mitropolitului primate, inse asia, ca presidiulu 
acestuia este mai multu numai de onâre, pentru-ca 
decisiunea definitiva depende totudeâuna dela im
peratulu, pe care-lu representa in sinodu de regula 
unu functionariu inaltu sub titlu curiosu germano- 
latinescu de, Obe^procurator, care siede 
alaturea cu mitropolitulu primate, câ Alter ego alu 
imperatului si are dreptulu de Veto in numele 
acestuia. Adeca cesaro-papismu intrupatu, potestatea 
eclesiastica inghitîta in cea profana, precumu fusese 
la'romanii antici, unde Imperator Caesar Augustul 
era totu-odata Pontifex maximus. Se intielege apoi, 
ca din diu’a, in care tiarii au trasu la; sine pote- 
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statea eclesiastica, au si luatu asupra’si resțiunderea 
pentru prosperitatea basericei cu atatu mai virtosu, 
ca ei o au si pusu in servitiulu statului pentru 
scopuri diverse. Tiarii inse au si facutu pentru 
baserica multu, ca-cî o au scosu binisioru din cum- 
plit’a întunecime.

In respectu eclesiasticu Russi’a orthodoxa in- 
trega se inpârte numai in 52 diecese, in care se 
afla 38,562 baserici parochiali si 12,860 baserici, 
care au titlu numai de paraclise sâu capelle. La 
1400 de suflete se vine 1 preutu; dâra e lipsa 
mare de preuti, ca nici chiaru russii nu se mai 
tragu bucuroși in cleru; nu, vedi bine, ca le stau 
nenumerate alte funcțiuni deschise.

Pentru cultur’a clerului russescu se afla in
stitute diverse superiori si inferiori, si anume: 
4 academii theologice in 4 parti ale imperiului, 
53 seminarie, 186 scâle gimnasiali sâu prepara- 
târie pentru seminariu.

In tâte acele scâle clericali se aflâ in an. 
1875 școlari si studenti 40,596, dintre carii 
15,422 erâ tienuti din fondurile eclesiastice, âra 
ceilalți se tienea cu spesele proprii. In cele 4 
academii frequentâ 584 de studenti; pe la semi- 
narie 12,225 ; ceilalți erâ in scâlele inferiori. — 
Professori in tâte ' scâlele clericali functionâ'2520. 
Bibliotheci formate pe la basericele si jnstitutele 
clericali erâ 15,444 partea cea mai mare infiintiațe. 
din fondurile eclesiastice. In diversele diecese se 
afla si 56 de ospitale pentru bolnavi. Monastiri 
gr.-russesci de barbati sunt in tâta Russi’a numai 
350 cu 10,499 persâne, dintre care 4810 sunt 
numai „frați". Monastiri femeiesci sunt 143, cu 
14,958 calugaritie, din care inse 11,371 erâ nu
mai sorori, adeca femei nefericite, țare’si cauta unu 
adapostu mai bine la monastiri, decatu pe airea.

Starea basericei rom.-catholice totu mai1:erâ 
âre-si-cumu de suferitu pana la revolutiunea polâna 
din 1863, âra de atunci ihcâce este vai de ed. 
Prin ucasulu din 8 Nov. 1864 s’au desfiintiah in 
Poloni’a 110 monastiri catholice. Prin altu ucasu 
din 26 Dec., 1865 s’au confiscatu totu restulu 
averilorn catholice, si astadi tâta preutimea cathb- 
lica trage salari© fixe câ toti funcționarii statului. 
In a. 1867 fii desfiintiata archiepiscopii’a'din'Var- 
siavi’a si administrarea tuturoru afaceriloru catho
lice se concentrâ in St.-Petersburg la unu colegiu 
sub conducerea arhiepiscopului de Movilau. R.- 
catholicii au 6 episcopie cu 6 seminaria, 90 scâle 
superiori, 200 secundarie si 1 academia clericale, 
stramutata dela Varsiavi’a la St.-Petersburg.

Protestanții au pucine scâle clericali, dâra cu 
atatu mai multe profane.,

Jidovii au 5 scâle preparative de rabinij sus- 
tienute cu spesele statului, âra scâle merunte, tal
mudice, bigotte, au fârte multe.

Mohamedanii au 5483 mosiee sâu ‘baserici, i 
numai vre-o 650 medrese (scâle.)

I Rrasiova, in 6 Iuniu st. m.
Dlu primu ministru si totu-odata ministru alu 

affaceriloru interne Colomanu Țisza a maii «eversîtu 
unu actu ,nu numai de înalta politica,, ci,) si de 
inaltu patriotismu și de mare ingrigire pentru 
presentulu si viitoriulu statului maghiaru. 0 cocâna 
officiâsa din Pest’a ne spune, ca numitulu domnu 
ministru, avendu in vedere repârtele false, scorni- 
turele incornurate ale spioniloru sei din Transil-



vani’a, după cari pe aici, in părțile vecinasie cu 
Romani’a, lumea ar’ fi fârte ingrigiata pentru se
curitatea persânei si a averei din caus’a resbelului 
din apropiare, — s’a apucatu si a adressatu catra 
argatii sei supremi din comitate unu cerculariu 
importante, prin care i r6ga confidentialu, că se 
linistasca spiritele cetatianiloru ingrigiati, se-i lu- 
minedie si asecure, ca guvernulu nu va intrelasâ 
nice pre venitoriu, că si pana acumu, a urmări cu 
atențiune complicatiunile din Orientu, preoumu si 
atitudinea României1, si ori-ce eventualități possibile, 
inse d’ocamdata nu vede necessitatea, că se re
curgă la mesure straordinarie.

Ce spirite voiesce dlu ministru se linistasca 
prin' acestu cerculariu, nu potemu sci; si anume nu 
potemu sci mai' antaiu din caus’a, ca nu scimu si 
nu presup.unemu se esiste intre locuitorii Transil
vaniei vecinasi cu Romani’a vr’o mare ingrigire 
de securitatea averei si persdnei, mai vertosu ddca 
avemu in vedere si impregiurarea, ca locuitorii 
transilvani mărginași cu Romanica sunt giuru im- 
pregiuru romani, cari, lucru firescu, ' nu se potu 
teme de Romani’a; apoi secuii inca nu potu fi 
neliniștiți,jp acestu respectu, fiindu-ca i vedemu si 
astadi cumu trecu cu(gramad’a in Romani’a, că 
se-si câștige panea dș t6te dilele; secpii sciu, ca 
din partea României ei nici-odata n’au' avuta se 
stiferia vre-unu atacu asupra averei său persdnei, 
din contra Rotnani’a li-a fostu totu-deun’a '6ă o 
mama buna, care li-a,!datu mana,!de ajutoriu la 
nevoi si necasu. Cumu-ca apoi locuitorii sasi inca 
nu sunt de locu ingrigiati de securitatea averei si 
a perșânei loru din caus’a evenimenteloru din Ro
mani’a se p6te vedă pre fia-care di din diurnalele 
l’oru. —

Pentru aceea nd intielegemu temerile dlur 
Tisza ; nu le intielegemu nice atunci, candu amu 
admitte, ca spionii dsale l’au informatu despre 
niscari copjuratiuni romanesci, că cea din Sacele, 
care ar’ stă in legătură cu Romani’a, — pentru-ca 
nu numai dlu Tisza, ci tata lumea scie, ca nice 
poporulu transilvanu, nice Romani’a n’a datu pana 
ăcumu nice celn mai micu semnu de ostilitate facia 
de statulu iț maghiaru. Dlu Tisza i a jfacutu deci, 
după parerea nfistra, unu lucru imprudenta, care 
este menitu mai multu se sterndsca decatu se po- 
tolăsca ingrigirea.T . iw v.m. 1 . ■

— In 11 Iumu c. n. se va tienă in cerculu 
Orestiei alegerea noului deputata ‘in loculu dlui 
Axente Severu, pre care camer’a maghiara l’ă de- 
chiaratu” de lipsitu de mandatu, din cauia ca nu 
s’a presentatu in camera spre a partecipâ la acti» 
vitatea; și; Speramu ca in aceste momente «mai 
multu ,c^ ori si candu alta-data bravii alegatori 
romani’ dela. Chestia voru sci se-si implindsca,,fru- 
m6s’â‘‘deto’rintia ce o au facia de națiune, alegundu 
unu demnu"' successoru lui Axente Severulu'.' '

— Diurnalele maghiare suntti ărasi pliiifi de 
sciri referitarie la*  mobilirarea armatei austro-ma- 
ghiare. „Ellenhr" publica o corespondintia din 
Vien’a, Jfpbricata jn Pest’a, ca cate . treți;,?Merie 
din fia-care regimenta de artileria au primitu avi- 
sulu, de a stă, gafa, ca-ci ordinulu de mobilisare 
p6te se sosdsca in fia-care momentu. „Deutsche Ztg*  
din Vien’a scie si mai multu in acăsta' ptivintia. 
Ea dice, ca locurile competente au si decretatu 
mobilisarea . unei parte a armatei, care se va con,- 
centrâ jn 'Transilvani,’a si Bșnatu. k- Afecta sgo- 
motu de mobilisare este de buna sdma inscenatu 
cu intentiunea, de a trage unu firu cu miere prin 
gur’a unguriloru, că celu pucinu pana atunci se 
taca, pana candu ’si voru linge buzele de acdsta 
miere. b

Inse nice noi nu negamu, ca Austri’a nu se 
preparădia, său ca nu este ddra chiaru preparata 
pentru eventualitatea unei mobilisari. Ba din con
tra scimu, ca in dilele aceste tata strimtorile, tata 
păsurile si potecele catra' Romani’a au fostu cer
cetate de officieri inalti din statulu majori^ inse 
pentru aceea nu ne vine a crede ce dice o tele
grama dela Ploiesci, ca acolo s’au tocmitu de unu 
millionu florșni barace peptru honvedii maghiari. 
Ddr’ mai sunt inca si alte noușdieci si noue de 
cause, cari ne fabu ă’nu da crediementu scorni- 
tureloru maghiare, si cea de antaiu este, ca domnii 
unguri nu prea' dispunu de millidne de bani, că 
se faca barace de honvedi in Ploiesci; 1 fîiiidu-ca 
Rjothschild“nu1 măi Vrâ'se le db. *J' 'îl-

Omobilisare parțiale a armatei1 regulate se 
!p6te face, inse cumu-ca cei 16 honvedi garniSonati 
in Braidovu 
garantăinu.

-r Deputății cechi din diet’a boefna au adres- 
uatu preiiedintelni comitetului alavu din Moicovi'a 

rin? voru vedd Ploiescii, despre acăst’a

adressa, in care dicu, c’a sosita momentulu, in care 
slavii au se duca rolulu prirnu in istori’a univer
sale. „Poporulu russu, că unu erou june plinu de 
enthusiasmu nobilu si fora respectu la foloso pro
priu, a inceputu lupt’a pentru crestinetate, pentru 
umanitate si libertatea fratiloru sei subjugați. Si 
elu a facutu acestu pasu tocmai la tempu, pentru 
ca Europ’a a imbetranitu si nu mai este in stare 
a se insufletî pentru cultura si umanitate." — 
Acăsta adressa este subsemnata de Dr. Rieger, 
corifeulu cechiloru, contra caruia, precumu si con
tra consociloru lui s’a inceputu investigatiune cri
minale, atribuindu-li-se crim'a de tradare de patria.

— Foilq, offiidse din Vien’a, cumu e.j„Presse“ 
si „Fremdenblatt" continua d’a portă unu limbagiu 
moderâtu sf bînevoitoriu facia de Romani’a, totu- 
odata nu incăta d’a asigură, ca nu cele ce se in- 
templa in Romani’a, catu mai multu cele ce se 
petrecu in Serbi’a potu fi de natura d’a produce 
nelinisce si ingrigire dlui de Andrăssy. Interessantu 

ie ceea ce scrie „Fremdenblatt", după ce constata 
acăst’a. -'„C e s'e atinge de Romani’a, dice 
numit’a foia, apoi cele ce se intempla astadi' acolo 
sub impregiurarile estraordinare impuse acestei 
tieri, vinu mai pucinu in considerare, că cele ce 
voru se fia acolo schimbate si con
solidate in form’a, in care au fostu 
schimbate. Acăst’a este o întrebare, a carei’a 
solutiune nu p6te fi si nu va fi unilate
rala. Atatu independenti’a acestui 
statu catu si intinderea eventuala 
a frontiereloru sale este supusa 
sanctiunei europene si este afara de ori
ce indoidla, ca' acăst’a sancțiune tocmai asia n u 
se va potdincungiurâ, precumu n u s e 
va intemplâ, că interessulu speci- 
ficu a u s t r i a c u s e i n t r e in conflictu 
cu interessele celorulalte poteri 
europene, fia in acfista causa său in cestiunea 
navigatiuuei dunărene." — .Espectoratiunea acăst’a 
a făie’i ministerîului de esterne este remarcabila 
nu atatu pentru aceea ce voiesce a afirmă, catu 
mai multu pentru ceea ce retace. • 1

In fine camer’a României s’a intrunitu in 
numeru completu si cu mare maioritate de voturi 
a votatu proiectulu de lege despre introducerea 
baniloru de harthia in suma de 30 milliăne. Acești 
bani sunt garantați cu domeniele statului si după 
regularea financieloru tierei se voru scăte. ărasi din 
comerciu.

— Ministeriulu grecescu s’a compusa sub 
presiedtati’a lui Comonduros, care este totu-odata 
si ministru de esterne. Se, crede, ca Greci’a inca 
va niauf se profite ceva din , complicatiunile actu
ale si asiă se va amestecă in resbelu; ea a si 
dirigeatu dejă catra confinie vr’o 14 mii de soldați.

: J . I, , •____________

' n UltlResbelu la.
; . I; '' 1 ri' UI I ■ hi / j

Liniscep ce domnesce pe campulu de resbelu 
dela Dunarea de josu se va intrerumpe indata 
după sosirea imperatorelui russu in Romani’a, care 
sosire este anunciata pe astadi, pentriiu âceeă dlu 
Cogalniceanu ministrulu de esterne a plecatu deja 
domineca săr’a la Ungheni, spre a intimpină pe 
Maiestatea sa. Fiii imperatorului russescu marii 
duci Vladimiru. si Alexe se afla dejă la cortelulu 
generalu din Ploiesci. Dumineca in 3 Iuniu au 
faCutu o escuraiune pana la Bucuresci dimpreună 
cu marele duce Nicolae, unde au fostu intempinati 
la gar’a Tergovistei de catra Domnitoriulu Carolu 
si cas’a sa civila si militară.

— Comitetulu centralu din Berlinu, infiintiatu 
pentru ajutorarea celoru răniți in resbelu ; va tra- 
mite la Bucuresci trei trenuri de cate 20 vagăne 
dimpreună cu requisitele necessarie. Sosirea acestoru 
trenuri este anunciata' pe 14 Iuniu ; ele se voru 
pune la dispositiunea societății „Crucei rosiie" alu 
careia presiedinte este, precumu se scie, principele 
,D. Gr. Ghica. — Ce dice la acăst’a dlu Tisza, 
care sustiene, ca este necomptabilu cu neutralitatea 
unui stătu, că se permită a se, in^ntiâ comitete 
filantropice pentru ajutorarea ranitiloru in resbelu ?

— Ministrulu de resbelu alu României a pu
blicata concurși! pentrâ liferarea a 1100 de cor
turi pentru armata, cari in 30 dd dile trebuie se 
fia gat’a. A

— Precandu unele diurnale pretindu, ca res-l 
belulu nu se va mai continuă, ci se va incheiâ 
pace, deărace Turci’a primesce (ori-ce conditiuni, 
pre atunci altele sustienu cu mai multu temeiu, ca 
in 9 Iuniq trupele russe voru trece Dunarea in 
presenti’a imperatorelui Alessandru.

— Trupele ruaeșci din Asi’a mica se apro

pia totu mai tare de Erzerumu. O scire mai noua 
din Londonu anuncia, ca forțarăți’» Cars va pati 
in curendu ceea ce a patitu si Ardahanulu, deăract 
este dejă incongiurata de russi.

Solno’cu - Doboc’a, 1877.
Nedreptate, apasare sistematica, ura in contri 

totu ce e romanu. ]£ca in pucine esprimatu toti 
ce e ințrodusu in acestu comitatu de catra domni 
situatiunei actuale. Ei vine omului a crede, ca ni 
se afla in tiăr’a s’a, ci in Bulgaria; intre basibu 
zuci si intre selbaticii Cerchezi. T6ta lumea șcie 
ca acestu comitatu e locuitu de romani si numa 
pucini maghiari, si asia, candu s’ar’ imparti drep 
tatea egalu, romanii ar’ dispune de destinele loru 
Dăr’ lucru, e intorsu. „Pasi’a, tramisu aici de gu 
berniulu iin'gurescu, că supravighiatoriu alu admi 
nistratiunei, -st ia si altu cev’a de tema principali 
a mișsiuneifi șale: Delațurare a, totu ce e romanu 
coruptiune si terrorismu in contr’a ori si cărei ma 
nifestari de semtiemente naționali.

Tipulu si asemenarea sfarmatoriului. „Apo 
sistem’ă vitalismului, servilismulu functionariloru 
totu atatea cause, pentru cari romanii din acești 
nefericitul comitatu snntu suprimați si aduși la ne 
putintia politica, si loviți in .tata drepturile loru 
Incrediuti politicastrii maghiari in aceea, ca nu-si 
împiedecați prin mai nici unu romanu in planurili 
loru, ca-ci afara de unulu, si acela singuru, nimi 
nu-si deschide gur’a in comitete, asia capata cura 
giu si cu resfatiare procedu in planurile loru di 
suprimarea •romaniloru.

De aci' indresnăla Orb» de a nu respectă nic 
legea, candu e vorba de marăti’a loru opera (?) 
maghiarismulu in tienuturi romanesci.

Deci legea loru e că a fariseiloru, cari stri- 
gau „lege avemu si după legea năstra trebue st 
mori"..

Documenta. La inceputulu a. c. notarii cer 
cuali si au tramisu preliminariei© comunale, scrisi 
in limb’a poporului ad. romană, decretata de limbi 
oficibsa a comuneloru prin1'poporulu insusi, confdrmi 
legei,R dăr’ la propunerea marelui patriota; sub- 
actorele Râcz Lăszld s’au retjțamisu t6te notari- 
loru pre langa ordinulu de a se compune in limb’î 
ipaghiara.*)  Notarii nu protestară, făcură capi 
plecatu, că se fia scapati de persecutiune, ca-c 
cei ce calda legea de multe suntu capabili. Unu pro- 
topopu gr. cat. din cerculu Lapusiului a icerutr 
dela comissiunea administrativa comitatense, se in- 
drumedie pre pretore, că se’lu ajute in organisarei 
sc61ei din parochi’a s’a; dfir’ acea suplica scriss 
romane8ce s’a respinsu, neluandu-se la desbatere. 
pentru ca eră romanesce. Diurnalulu „Szolnok-Do- 
boca" vine in numerulu seu mai prfispetu si nt 
relatfidia acfist’a că unu acta de mare patriotismu 
din partea comissiunei, si unu pecatu ialu protopo
pului, care a cutediatu a scrie romanesce si inca 
comissiunei administrative. Seraca lume, ce ai mai 
ajunsu!

. Astadi asiă, mane poimane -si , voru intende 
inân’a 'sacrilega si insanctuariulu base- 
ri d e i, ca-ci in 'scfile ’si puseră peciorulu. Vesti- 
tula inspectare scolasticu, de care dicu unii, ca e 
jidovu botesatu, nu sciu, Liber lozsi, in visitatiu- 
nile sale a inceputu a recomandă invetiatoriloru 
in tonu camu impunatoriu portarea protocdleloru 
scolastice in limb’a maghiara unic’a salvifica. Se se 
lingă pre buze mari’a sa. Si ddca-i cade cu greh, 
ca nu se pfite intielege cu unu invetiatoriu de pre 
la sate, in limb’a ungurdsca, invătib romanesce, de 
nu, : duca-.se unde vorbescu numai îunguresce ori 
evreesce. Er’ cu amenintiarile -si p6te pune pof
tă ’n cuiu, ca-ci noi nu suntemu cei din nordulu 
Ungariei.

Nu credu, că se mai fia in vreunu comitate 
asiă că la noi, corruptiune de o parte, ăr’ de alta 
terdre si calcare de lege. Cugetulu dloru poruncia 
tori e vediutu, suprimerea pre incetuiu a totu ce e 
romanescu, si la urma calea pregătită, ne mai fiendu 
conturbați de neme, si avendu o căta de 6meni cor- 
rupti natiunalmente, se inaltib stăgulu maghiaris
mului in aceste tienuturi romanesci; — fir’ pre 
celu cu sentiemente leali si drepte, numai ro- 
mânu se fia; se'lu persecutedie, se’lu eschida dek 
tata, că de esemplu pentrutaei slabi de angeru. — 
„Nem oda Buda".

om------- ; .g hI .liiiin ț > re YOO.Ock Iobju
ii!0 *)  Tdte. decisiunile^congregatiunei comt. incati 
numai se referescu la noi, tdte ni-su îndreptate 
in contra. Cate instrucțiuni dela comitatu, tate st 
impartu unguresce, de si acea limba nu e intieldsi 
de 1 din 1000.



La din contra, prin o atare procedura se fia 
siguri domnii, noștri, ca nu voru ajunge la succes- 
sulu doritu, ci in loculu aceluia voru culege amare 
frupte, care suntu: neincredere din partea romaniloru 
si ihtarirea in cugetulu, ca fratietatea si iubirea 
fratidsca, ce ni-o faciarescu, suntu numai palavre, vor
be gble. — Apoi suspicarile, aruncările in facia, si 
denunciarile, ca suntemu 6meni rebeli, făcute cu 
intentiuue, ca-ci-su multu mai rafinați de catu se 
nu vddia si se nu scia, ca noi suntemu fârte, f6rte 
paciniti: si linisciti, cu sperarea la Ddieu si in in- 
tentiunile prea bunului nostru monarchu, — acele 
nu voru infricâ pre romani, ca-ci suntu tari in nevi- 
novati’a loru si mândri in iubirea de , patria. Seim 
din fonte siguru, cumu doi maghiari — teneri de 
spiritu — se intielegeau cumu ar’ trebui romanii 
compromiși, si se delectau, că cumu știu1 • ei fabrica! 
intre sene'^scorniture, in urm’a caror’a p6te fi ori 
ce romanu de omenia prinsu, inchisu că perieulosu 
statului. Morală diavolesca! Apoi se ne mai miramui 
de denunciarile de asta idrna, 1 făcute la cornițele 
supremu despre conspirarea romaniloru din cerculu 
Lapusiului in contr’a statului ? ^ca fontan’a aceloru 
denunciari nerușinate, fabricate de uhu omu in 
etatea camu de' 40 ani, caruntu de diumetate, si 
de unu copilandru desmatiatu.

E tempiilu ddr’, că romanii din acestu-1 comi- 
tatu, membrii ai comitetului,-se se concentredib, e 
tempulu, că se-si aduca a mente de missiunea loru: 
si de missiunea ce le a incredintiatu poporulu,, 
candu i a ălesu. Lasetatea ne om6ra, âr’ contrarii 
nostrii rîdu in pumni de noi, ca nu ne aparamu 
ce e alu nostru. Comitatulu e maritu, o parte din1 
Chioru ■ si Doboc’a anessate la Solnocu, avemu 6meni 
destuii de desceptati, esperti,; barbati harnici, ro
mani devotați causei natiunale; aceștia se pasiăsca1 
in unire la lupta si se ne apere. Acdst’a o proton-1 
demu. — Cumu ?., i

Dăca romanii, dm comitatulu Bistriti’a-Naseudu, 
au aflatu necessaria formarea unui clubu, acolo 
unde e paradisulu pamentescu, facia cu noi, cu 
atâtu mai vîrtosu e necesitate urgenta la noi for-i 
marea unui clubu nationalu romanu din toti roma
nii inteligenti din comitatu. Acdst’a sub sciitulu' 
dreptatiei pre terenu legalu, si cu intielegere se 
lupte umeru la umeru in contra ultragieloru cu 
carii, ne tractddia. Apoi se ne aducemu amente, 
că la finea anului acestuia se voru alege noi of
iciali de comitatu, organisareă ’ndua se vă pune in 
pracsa, si bine se-si insemne fia-cene faim’a res- 
pandita, de ceea ce a di.su siefulu comitatului, ca : 
„are sperarea cumca in 'scurtu tempu nu. văq mai 
vedd nece u$u Olachu prin cas’a comitatului “. 
Propusu inferrialu acesta. Celu bravu cade luptan- 
du-se, ăr*  lasiulu dă dosulu la lupta. Se l'tiptamu 
lâr’ pre calea legala, si deca din caus’a jidaniloru 

’Virilisti, de cari e plina cas’a comitatului,''si a ser
vilismului mameluciloru Â’at* ' intemplâ se fimu stri
viți cu dreptulu in mana, celu puciuu se rema- 
nemu cu on6rea si cu conscienti’a liniștita, ca amu 
facutu desiulu detoriei năștre si dorintiei natiunei. 
de a luptă pentru drepturile, cari ei competu’ că 
hatiune. „Cunctatoru*

*) Intardiata. Red.

Oradea-mare in 1877.
.... In timpuri mai favorabile, candu si ro

manii resuflau mai usioru, Bihari’a inca a crescutu 
din , șinulu seu si a datu natiunei unu numeru in- 
semnatu de fii cu caractere si anime curatu roma- 
nesci, cari pana in timpii mai recenti — 1868 — 
1870 — nu. numai se sporiseră la unu numeru irn- 
bucuratoriu, ci ajunseră si la unu gradu alu cultu- 
rei, in catu radiele loru de sciintia si cultura rea- 
pandite prin propriele si numerâsele loru opuri 
inaintea posteritatei voru remand purure senine.

Lasu enumerarea aceloru barbati de speciali
tate, cari s’au ocupatu cu edarea mai multoru 
cârti scientifice, precumu lasu si numirea aceloru 
opuri, le lasu dicu tbțp, aceste dexterplui penelu 
alu unui altu barbatu de aici multu mai compe
tente, care in lucrările »61e de mare interesul pe care 
speramu ca nu peste multu le vă poth predă pu
blicului romanu, in totu casulu va suplini si âcdst’a 
lacuna. Me margipescu deci ;a afirmă numai ădeve- 
rulu : ca romanii; bihareni pana in. timpulu numitu 
(1870) prin cualificatiunile, caracterulu, numerulu 
si solidaritatea loru, 'atatn pe terenulu1 socialu, 
catu si pe celu politfcu insuflau" străinilor a res
pecta si recunosqintia. Totu pe șiceste timpuri mai 
favoritorie a prinsu rădăcini si societatea de lec
tura a junimei romane de aici 8572 care cu ce 
farmecu a contribuitu la despoiarea obscurantismu
lui, la lățirea culturti, însuflețirea si iubirea de

națiune, lasu se marturisdsca archiv’a numitei so
cietăți, demonstra-o acăst’a istoria infiintiarei acelei 
societăți scrisa in operatulu ei „Fenice“ din anulu 
1867 prin agerulu condeiu au dlui si fratelui N. 
Oncu; cu unu cuventu, lasu se vorbdsca tbte sem
nele de vidtia date de numit’a societate, care a în
florii^ in decursulu mai a 3 decenii,vddr’ careadi- 
dorere 1 nu mai asista. Er’ pe. qaudu de o parte in-1 
stitutele de invetiamentu erau multu mai îndesate 
cu tineri romani, pe atunci de alta parte nici mas- 
sei poporului nu-i lipseau probatii sei fii, sub a 
caroru; conducere acela-si suportă sarcinele sdle 
mai usioru. . i i .

Cu espirarea inse a aniloru 1868 — 1870 
inca si natur'a si-a retrasu si denegatu acestu fa- 
voru, db care imparUsise pe catva timpu si pe ro
manii1 bihareni. ■

Np-au ajunsu deci tempuri grele, dies iile, dies 
irae. Dintre loviturile grele, cari in periodulu 
timpului“dîb urma au ranitu miiltu sinulu romani
loru in genere, dâr’ in deosebi a celoru din acestu 
comitatu, cele mai dorerbse suntu pierderea mai 
multoru fii anteluptători ai sei cu turm’a loru de 
Buditi. Si anume abstragundu dela frumds’a cununa 
a dignitariloru basericesci repausati sub si din pre- 
una cu cei doi episcopi ai loru din urma romani, 
poporulu1 bihardnu intre alții si-a mai pierdutu 
si următorii sei inteligenti anteluptatori, cumu 
suntu: Petru Pavelu, Ioanu Vas, Ioanu Fasie, Ste- 
fanu Abrudanu, Vasilie Benchisiu, Procopiu Laza, 
N. Bodea, Teodoru Bordasiu, George Cosm’a, Ale- 
sandru Indreiu s. a., toti barbati de stătu, pe a ca- 
roru morminte eu din parte-mi totu deuna cu pie
tate voiu versa lacrimi. Sdrtei ne satiâse inse nu 
i-a fostu destulu nici atată, ci a ordonatu, că si 
din acei barbati nascuti si crescuți de părinți bi- 
horenii;! mate parte, cari au mai remasu in viâtia, 
se-si uite si se lase rudeniele, cunoscutii si amicii 
din copilăria dinpreuna cu poporulu, intre-care 
s’a crescutu; se?*  lase dicu pe acesti-a in man’a 
sortii vitrige, eara ei se parasdsca acestu comitatu. 
De acesti-a suntu: Parteniu Cosm’a, George Popa, 
Teodoru Popu, Savu Borha, Iosifu Boto, frații: 
Atanasie si Ioanu Tuducescu, Mironu Pompiliu s.- a.

N'a produsu inse mai mare disgustu si ama- 
ratiune' in măs’a poporului decatu impregiurarea: 
ca si cei doi deputati din urma naționali, aleși in 
cerculu Beiusiului si anume: Demetriu Ioanescu si 
Parteniu Cosm’a asemene o-au parasitu. Acelu Ioa
nescu, pe care acestu poporu l’a alesu cu o însu
flețire neparalisata in stătu, si acelu Cosm’a, de 
care poporulu bihardnu ’ai legase t6ta anim’a si 
speranti’a s’a, de care nici a visătu candv’a, ca-lu 
va parași, dâr’ pe care, spre adenc’a dorere â aces
tui poporu, ălte interese private-particulari-lu smul
seră din sinulu seu. 1 , (Va urmă.)

• • l ' f

i Romanica.;
• i Biucuresci, 16/28 Maiu.*)  Mai nimicu nu 
v’asiu sci scrie de aici, ce nu ati fi in stare se 
aflati din diariele capitalei, care eau de cate 6 ori 
pe septemana. Cu atatu mai multe ar’ fi de recti- 
ficatu si respinsu din fabulele propagate in diariele 
dela Vien’a, B.-Pest’a si Londonu, suntemu inse 
prea siguri, ca se voru desmintî t6te prin faptele 
complinite si ca ele insele se discreditddia ne- 
incetatu.

Diariele inemice noue, după proclamarea in
dependentei in 10/22 Maiu au.cercatu a reduce 
bucuri’a naționale la o dicundu, ca poporulu nu 
ar’ fi partecipatu de locu la acea bucuria. O de 
a-ti fi fostu aici, că se vedeți cu ochii dvâstre. 
V’amu observatu si in altu anu, ca pe acestu po
poru alu nostru ilu cunosci numai la ocasiuni mari, 
precumu a fostu si acbsta; in alte timpuri ti s’ar’ 
pară, ca poporu mai indolente nu ar’ fi altulu. 
Se duce minune, ce instinctu finu are poporulu 
nostru, că se se manifeste tocma la di si la mo- 
mentu, nici mai curendu nici mai tardiu. Amu 
auditu pessimiati de cei învechiți in hipocondrî’a 
loru dicundu: Ruinai ast’a nn a-si fii crediut’o; 
mi se pare ca visezu. Unulu din amicii mai pessi- 
misti compuse una poesia prea frumdsa la „Steu’a 
Romaniej.“

Pâra se lasamu capital’a, se aruncamu ochii 
preste țibr’a intrdga. Nu nujmai dela urbi, orasie 
si orasiele, ,ci si dela mai multe comune rurali 
vinu neincetaru adresse de felicitări, coperite cu sute 
de subscriptiuni catra Domnitoriu si ministeriu. 
Bine se fiu intielesu, ca eu nu vorbescu aici de 
felicitări obligate ale prefectiloru de districte, si a 

le primariiloru urbane, si nici de ale trupeloru cu 
comandanții loru in frunte; ci eu amu in vedere 
numai manlfestătiunile spontanee, esite din buna 
voia a diverseloru classe de poporu, precumu preo
țime. proprietari, comercianti din t6te orasiele, de- 
putatiunile acestora tramise la Bucuresci. Te Deum 
aerbatu cu mare solemnitate in t6te capitalele 
districteloru, daruri si ospetari făcute cu acea ocș,- 
siune la trupe. T6te acestea le poteti afla in cativa 
Nri ai „Monitoriului officiale*,  in care, pe căle 
întregi se publica numai manifestatiuni de bucuria. 
Bine, dela populatiunile curatu romanești aveamu 
dreptu se asteptamu acestea manifetijatiuni n a- 
tionali; ce veți dice inse, candu veți da în 
același „Monitoru*  preste adresse .̂. subscrise ^e 
coloniștii bulgari din Basarabi’a romanSscai de unde 
au vșnitu a^sia dicundu cu dutien’a “ce (>veti. dice 
despre adress’a cea frumâsa a coloniei, grecești dela 
Bărla^u, cumu si de nenumeratele supscriptiuni 
ale israelitilorp nemtiesci locuitori in' capitală 
Moldovei! Tăcu de israelitii spanioli, vechi locui
tori in capitala Munteniei, ca-ci aceștia sunt con
siderați chia,ru si de catra cei mai aprigi adversari 
ăi jidoviloru austriaci, -șă „romani de religiune mo- 
saica.*  Mai multu: Ori-unde s’au tienutu Te Deum 
si sunt din intemplare consuli ori v.-consuli de ai 
poteriloru străine că residenti acolo, au participatu 
la acea solemnitate. Pe unde se află trupe russesci, 
adeca dincăce de Oltu, comandanții si generalii cu 
statulu loru majoru au asistatu in corpore la cerimoni’a 
religiâșa. Asia de es. in Slatin’a asistă comandantele 
de corpu cu alti 8 generali russi. Eu din parte’mi 
punu mare temeiu pe manifestatiunile eminentu 
naționali si patriotice dela Iassi, din causa ca 
aedsta capitala, in care s’a nascutu, urditu, nutritu 
si realisatu mai antaiu sublim’a si salvatări’a idea 
a uniunei de patria si națiune, de cativa ani in- 
c6ce trecea pre multu de oppositionâla. Aatadata 
vediuramu pe capi de ai opositiuneî rivalisandu cu 
ceilalți concetatiani in manifestatiudile loru patrio
tice, la carii se alatura si corpulu professoriloru 
dela universitate cu adressa demna de positiunea 
loru. Inca una inpregiurare, ce nu o pociu trece 
cu vederea. Preas. sa domnulu 0 a 1 i n i c u , mi- 
tropolitu primate alu României trecea asemeneă ih 
ochii multora de oppositionariu, de candu cu casulu 
dela Iassi din anii trecuti, candu nisce 6meni de 
calibrulu fratiloru Aslanu s. a. ilu siliră la nisce 
manifestatiuni curiăse. Preas. sa, care sufere multu 
de sanetate, se afla de catu-va timpu in cura la 
Vien’a. Se’i cititi inse adress’a de felicitare trămisa 
de acolo M. Sale Domnitoriului si 1 publicata in 
„Moniț.“ Nr. 109. Mitropolitulu primate numesde 
actulu din 10/22 Maiu a. c.'r $,Ooronarea toturoru 
celorulalte din epoc’a renascerei nâstre* , apoi 
„r6ga pe Ddieulu parintiloru noștri, că Si de aci 
inainte se indrepteze calea Itialtitaei Sale a Dom
nului intru tbte, pentru-că Romani’a in eternu se 
se glorifice in august’a persâna si dinastia a In- 
altimei Sale.“

In adressele cetatianiloru veți, afla mai multe 
espressiunj marcante si caracteristice. Cetatianii 
dela Botosiani pretindu, „că se .infruntamu ori-ce 
periculu pentru asigurarea existentiei si a indepen- 
dentiei statului romanu. “ Cei dela Rosiorii-de-Vede 
dicu: „Amu datu pepturile xfratiloru si fliloru 
noștri; vomu da sângele nostru pentru asemenea 
fapte mari.*  Cetatianii dela Romanu : „La tunu
rile, puștile si iataganulu turcescm Romani’a tre- 
bue se respundia cu vigdre si demnitate. Ddieu 
se intardsca braciulu romanu pentru salvarea tierei.*  
La aedsta adresșa e subscrisu preas. sa episcopulu 
diecesanu I s a i a la loculu antaiu. Adress’a celoru 
100 comercianti dela Iassi: „Mari’a T’a! In urm’a 
insulteloru proyocatârie din partea Turciei ne 
sangera anim’a. Astadi avemu o datoria,de 
implinitu; si sufletulu României a resunatu 
din plaiuri pan’ la mare. Astadi unu strigatu că 
o fortuna erumpe din betranii rerunchi ai Iassiloru 
si acestu strigatu este: Independenți’a 
României!*  — Cetatianii din Bacau: „Prea 
inaltiate D6mne! . . . Resbelulu cu Turci’a nu ne 
Bpaimanta. Romanii tari in credinti’a drepturiloru 
si in Ddieulu parintiloru noștri^ șunt gata că 
unu singuru, omu a- se scola la glașulu da
toriei pentru apararea României indepedente.*  , —- 
Cetatianii din Alesandri’a (la Dunăre): „Mergi M. 
T’a pe calea marirei naționale, pe care ai âpucatu, 
si fii siguru de concursulu poporului romanu.*  — 
Dela Zimnicea (la Dunăre, in facla, SîBtovului): 
„Toti că unulu vomu invinge seu 
vomu mori pentru apararea drepturiloru tierei 
si pentru Tine, D6mne !“ — Cetatianii dela Curtea 
de Argesiu prin deputatiunea loru de 50:

di.su


. Romani’a independenta Te acclama! Comp- 
t&za M. T’a pe concursulu nostru!“' — Ceta'tienii 
din districtulu Buseu prin numer6s’a loru deputa- 
tiune de preste 100 : . înainte dâra M. T’a
si fiți incredintiatu, ca tidr’a ve va urma câ unu 
8 j n g u r u om u' la ori-ce appellu si 
cacrificiu, cei s’ar’ cere de catra patrioti- 
eulu gubernu alu M. Tale...." Manifestatiunile 
sscellente dela Craiova ar’ merita se fia reproduse 
după cumu se afla publicate in diariele de aici. 
Stau multu la indoiăla, câ ce mesura se aplicu la 
intensitatea, la foctilu patriotismului din capital’a 
Banatului Craiovei si din t6ta provinci’a acdsta. 
Ce se mâi di'ci ? Acdsta e patri’a lui Mihaiu, a luii 
Thudoru (1821), a lui G. Maghieru, Gigtirtu, Solomonuj 
si ceilalți Căpitani ai datei de panduri din anulu 
1828—9; ăra generatiunea dintre 45 si 60 dei 
ani este eaitâi din scdl’a lui P. Poenariu (totu 
Craiovănu) si din a lui Ioanu Maiorescu. Dăra 'ăi' 
in caracterulu acelui poporu vei afla. multe trasuri 
de ale anticiloru legionari, ca-ci acei omeni sunt' 
dedati se infrunte ori-ce periculu cu unu sânge 
rece, care te pune adesea la mirare. Ce vreți dv., 
dăca. ei se inbuldiescu la Calafatu orbesce si r6ga 
pe colonelulu Cantilli, se faca bine se’i lase câ se 
traga si ei cu tunulu: „Mei fugiți de aci, au nu 
vedeți cumu se spargu bombele si cumu riipsera 
in patru pe bieiulu sergenții-majoru ?*  „Ci ca nu
mai unele se spargu domnule colorielu si nimerescu' 
prea pucine*,  respundea ei.

Dâra a propos de spiritulu militariu ! T6te 
le-asiu fi crediutu, numai una nu: Câ se vediu
junisiori delicati din Bucuresci, esiti din familiile 
cele mai bune, in etate de 18 — 19 ani, aruncandu 
mânușile albe si frisur’a după usia, incalecandu cai 
iuti, inrolandu-se la Turnu-Magurelei si la Calafatu, 
alergandu nebunesce, pe unde cadu mai desu bom-! 
bele. Totu aci in capitala se formara din popu-j 
latiunea de 230 mii locuitori 5 legiune de garda 
cetatiăna, după cele 5 colori său parti de urbe, 
organisate militaresce si despărțite in cate 8 com
panii. Acăsta garda este supusa ministeriului de 
interne. Corpuri le de pompieri (Feuer- 
wehr) din cele, trei capitale, Bucuresci, Iassi, Cra- 
iova si din alte 12 comune urbane, organisate 
militaresce, exercitate si in artea de tunaria, stau 
pentru cașuri de neceșsitațe sub ministeriulu 
ostasiescu.. q

i Perderile nOstre . in bmenj pana acuma sunt
relative prea pucine,; 'dăra totu asia de pucine sunt 
si ale. turciloru, pe undq stau in faci’a năstra.! 
Lucrul.u jSe, esplica usiorui din-jipatur’p luptei; cu' 
artileria de bombe, său obuse, cumu. amu dice, in- 
cendiarie, pe distantie mari, apoi din modulu asie-.1 
idiarei battjriiloru, ,1a care se cere prudentia sin-' 
gulara. Tient’a bombeloru nu este omulu, catu, mai 
virtosu obiecte mari, cu scopu de a le aprinde, 
preface in ruine, a; demonta baterii întregi,, cu 
care ocasiune apoi sfarmiturile bombeloru om6ra si 
pe unii 6mepi, cai său alte animale din apropiere, 
ăra nu cu sut’a nici cu sutele, cumu gal'agescu 
foile maghiare, ca-ci nimeni nu: o nebunu de le- 
gatu, câ se apropie de gur’a tunuriloru trupe în
tregi fora nici o necessitate. Va fi cu totulu altu- 
cevâ, candu turcii voru cuteza se trăca Dunarea, 
câ batali’a se ajunga peptu la peptu.

■ 'iih-, _________
: i .r ,

— M. ',S. Domnitoriulu a adresatu urmatări'a
scrisăre dluif!minisțru-presiedinte I. Brateanu:

„Domnule presiedinte alu consiliului 
ministriloru!

,1 1 tNatipnea intrăga s a stnnsu cu iubire in giu- 
rulu Meu;(a'serbarea celui de alu un-spre-diece-lăa 
aniversatid alu suirei Mele pe Tronu. Diu’a de 
diece Maiu "a dobanditu o noua santienia pentru 
Mine in urm’a marelui actu alu Representatiunei 
Naționale. Cu. acăsta ocasiune Ni s’a adusu D6m- 
nei si Mie, atatu din Capitala catu si din unghiu
rile cele mai depărtate ale tierei mărturiile cele, 
mâi' duiăse țțp devotamentu si de patriotismu; ele 
suntu pentru anim’a Mea'bea mai 'dulce resplata 
si celu mai puternicii indemnu pentru staruintiele, 
ce Amu pusu si Voiu pune neobositu spre a vede 
pe deplinu prospera si fericita scump’a năstra 
Patria- ; îf

, TSimtfatiele ce 'toti'Românii, fora deosebire de 
idei si de opiniuni, Ne-au aratatu in acesta di, in 
care alegerea Natiunei m’a șuitu pe Tronulu glo- 
(Țipsiloru Ei Domni, Ne, impune, Dămnei1 ăi Mie, j 

scump’a datoria de a arata flăcărui si tuturoru din 
adunculu animei,, cea mai viua a Năstra recunos- 
cintia.

Te rogu dâra, dle ministru-presiedinte,1 lâ fi 
către toti interpretulu acestora ale Năstre 'senti
mente si a priimi incredintiarea stimei afectuâse 
ce ’Ti pastrezu. , CAROLU.

' 'București, in 12 Maitf 1877/ !
li- '■ • . ■

(jJ; u , Noutati diverse.
— (Ridicolii!) Fric’a e mare dămna; 

ea domnesce mai cu săma asupr’a fantasiei omului 
țși. Oi impinge; la multe reteciri, Fantasi’a chinuita 
de frica adeseori maresce lucrurile mici si le vede 
tocma asia, jcumu nu suntu. O eclatanta manifesta- 
tiune a fantasiei agitate de temeri imaginarie e 
aceea de-a vede pericule, unde nu esistu. In cașuri' 
de aceste ridicululu ajunge la culme, lilca unu 
esempl.u, pare ve va face se rideti cu hohotu.

Mai in dilele trecute intelliginti’a . maghiara 
din Sacele erâ pre aci se surprindă pre romanii 
aceloru comune in plina revolutiune. Se scornise 
ad. faim’a, ca preutii romanesci au comandatu 
lănci prin tăte fauriscele din Satu-lungu, Cernatu, 
Turchesiu si Bacifalu. Acele lănci, se dicea, ca se 
ascundu prin baserici si ca intr’o buna deminătia 
preutimea romana le pune la dispusitiunea poporu-i 
lui, câ șei omăra pre unguri. Bieții ciangăi alar-i 
mati prin acăsta faima, ^colportată, de bravii loru 
conducători, erau in mare nelinisce si nepace;.; Ei 
se gândeau deja la midiulăcele de aperare. O fe
meia ciangaica spuse intr’unu locu, ca cu prilegiulu 
alegeriloru comunali din Satu-lungu ungurii voru 
ucide pre toti romanii,, acestei comune, incependu 
dela capi. . t

Glum’a cu lăncile începuse a se ingrosiâ. Inse, 
multiamita ceriului, totulu s’a terminatu printr’unu 
desnodamentu comicu, in care ridicululu nu lașa 
nimicu de doritu.

Ascultați! Se apropiase timpulu tunsului. 
Economii noștri saceleni se vedea nevoiti a inlocui 
fărfecile usate si tocite din anii trecuti prin altele 
năpe si trebnice. Fărfecile de, tunsa foile sunt dp-i 
stulu de mari si înainte de-a li se incarligâ ma-, 
nunchiulu, ele presinta o forma curiăsa, Sămena a 
ceva si nu prea sci a ce.

Amabilii noștri conlocuitori maghiari au ve- 
diutu prin atelierele fauriloru astfelu de fărfeci 
mocanesci neterminate. La prim’a vedere form'a 
loru d-a frapatu si i-au lasatu nedumeriți. „Ce se 
fia aceste instrumente ?*  — se întrebau ei, — „Ce 
se fia si ce se fia î“

In cele din urma si după multa jbataîa de 
capu resolvira problemulu problematicu. Apoi 
stțigara tot; .din tăte părțile:

„Sunt l‘ânci! popii romanesci au comandatul 
lănci 1 basericele sunt pline de lănci !*

Ridiculu ! Rugamu pe d. Colomanu Tisza, se| 
>iă actu de acăsțâ comica intemplare. Cu ajatoriuluj 
ei Exc. is’anar’ potă se amuseze intr’o siedintia! 
apropiata a dietei pre toti deputății din B.-Pest’a,1 
chiaru si pre opositionalii. cei mai inversiunati. 
Candu onor, ministru-presiedinte va fi interpellatu 
despre miscamintele revolutionarie ale romaniloru 
ardeleni, n’are decatu se le spună povestea f 6 r- 
f e c e 1 o r u din Sacele. Suntemu convinși, ca 
chiaru interpellantele va strigă in gur’a mare: 
Rfidiculu! —il.

— (Multiamita p u b'l i c a.) „Albin’a*  
institutu de creditu si economii a binevoitu cu de
stinsa generositate a- aplacidâ in siedinti’a sa ul
tima 30 de fl. v. a., Ora p. t. domnii Gabriele 
Scridonu si Ioanu T a n c u , ambii prof. in 
Naseudu, cate unu fl. v. a. pre săm’a socie- 
tatei de lectura „Iuli’a." a junimei romane dela 
universitatea din Clusiu, pentru cari fapte generăse, 
produse spre a simbolisâ vi’a interessare a inflorirei 
societății năstre, primăsca intim’a si sincer’a năstra 
multiumire. —

Clusiu, 19 Maiu st. n. 1877.
Dr. Aur. I s a c u, preș. Bas. T u r c u, cassariu.

— (La arme). Cine vră se iă parte dintre 
officierii romani, cari au servita in armate straiue, 
se primescu cu braciele deschise iu armat’a Româ
niei si inca cu favoruri in gradiilu avutu. Acăst’a 
s’a decîsu de câtra Camer’a deputatiloru României 
in siedenti’a din 16 Maiu al c. cu 61 bile contra 
la 3, din 64 votanti.
b ; ■ !'■> <b/Ț im. :;d .?„•) j.L'cjiy! Jif -iii 'm‘41
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nitoriulu a dusu in persOna marea cruce a 
decoratiunei Stdu’a României generalului Nicolae 
Gol eseu. „Ce tablou miscatoriu, ce momentu so- 
lemnu!“ esclama numită f6ia. „Junele si viguro- 
sulu suveranu alu României independente, aplecatu 
pe patulu pe care jace, de doi ani betranulu lup- 
tatoriu, celu mai tare, celu mai nestramutatu re- 
presintante alu României in lupta pentru indepeu- 
dintî’a patriei!“ „Totu in diu’a aceea principele 
Carolu a datu marea cruce la doi din vechii si 
marii luptători pentru independenti’a României, 
domniloru M. Cogalniceanu si Ioanu 
B r a t i ă jn,u/

In 3 Iuniu pe , la 6 6re sdr’a au deschisu 
turcii din Vidinu foculu asupr’a lucratoriloru 
din Calafatu, cari ridicară o noua bateria nu
mita . j*I  n.d e p e n d e n.t i ’a“. Bateriei© din Cala
fatu au ripostatu (respunsu) si foculu s’a urmatu 
de ambe părțile in cursu de o 6ra. Bombele din 
Calafatu ^cadiute jjntr’o bateria turca au silit’o se 
inceteze. , Romanii n’avura nici ;0 pierdere, unu 
singuru lucratoriu dela bateri’a.i.î„I ndepende. n- 
t i ’a*  a fostu pucinu ranitu.

4 . ffîdictu citatoriii.
Alesaudru Hlihaîloviciu, gr.^oath. 

din Varadia, care din necredintia de trei ani de 
dile si a parasitu legitim’a s’a ăocia Fldrea Mihai- 
loviciu născută Caimac gr.cath, din Varadia, se 
provoca, câ dela publicarea acestui edictu pana in 
trei Illlli, se se infaciosedie înaintea comissiunei 
tienende in Varadia; — din contra se va ticnă 
investigatiunea si se va enuncia sentintia si fora 
densulu.

Varadia, in 22 Maiu 1877.
Paula Iorgoviciu, 

parochu gr.-cath. ji
Pentru officiulu protopopescu alu Varadiei:

Dimitrie Rusii1 m. p.,
1—3 comissariu episcopescu.

Opticolu
MAX HATSCHEK 

din Ruda-Pest’a, 
se afla pe timpulu țergulni mare cu siatr’a

in piati’a de aici vis-ă-vis de bacani’a 
dlui I. IS. l’opoViciii.

XS? afla totu ffiulu "de'^biecte
optice, precumu: ochilari, lorgnette, ochianuri, 
termometre, barometre, noue cumpene de vinarsu 
de 100.p., unelte de desemnu, etc. — Preste 
acăsl’a se afla fârte frumâse si fine obiecte de 
galanteria si luxa si mediuloculu de infrumsețiaie

„La revissairte perfectionee" 
apoi, sapouu reminentu de Dr. de Lejosse 
din Parisu.

Baia noua.■ B F
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In Ruscberg, locu romanticu, 4 6re dela 
Caransebesiu, cu officiu1 postalu si telegrafu, se 
deschidu din 1 Iuniu a. c. st. n.

scalde ferose calde si reci, 
pre lenga pretiuri moderate. 1

Spre a se informă mai de aprope, 0 de a se 
adressâ la subscrisulu.

TIieod.om Savescu.
2—3 comerciante.
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Cwrswrfile
la bursa in 5 Iuniu 1877 stă asia1:

Galbini imperatescb 1 5 'fl. 96-i cr v. a.
Napoleoni irj- — — 9 „ 98 V w
Augsburg — — 1 — .110 . 50 « 1 • n
Londonu, — — — 124 80
Imprumutulu ’nationalu — 65 „ 70 » n
Obligațiile metalice vechi de 5°/0 60 „ 65 n n
Obligațiunile rurale ungare d 74 . 25 » n

„ j, „ temesiane 73 J» »i ■i » > )
Oue « ; - ii » transilvane . 50 n »

„ „ , croațo-slav.
Acțiunile bancei — r —

creditului — 1—-
774
143

’o. •
» _ 1
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,1 Editiunea: Cu tipariulu, lui
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