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Nr. 1. Sambata, 315 lanuariu 1881.

Cu 1 lanuariu st v. 1881 se începe unu nou 
abonamentu„GAZET'A TRANSILVANIEI"

Rogarnu pe On. Domni prennmeranti ai făiei 
năstre, a grăbi cu inoirea abonamentului.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati 
ă ne tramite adressele d-loru esactu, aratandu si 
post'a cea mai aprope de loculu, undo locuiescu.

„Gazet’a Transilvaniei" apare dela 1 lanu
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran- 
silvaniei11 este:

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 
4 11., pe anu 8 fl.; — dusu iu casa: pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fl 50 cr., pe siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

pentru Romani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

3SS*  „Gazet’a Transilvaniei44 va apare de 
aci incolo Marti’a, Joui’a si Sambat’a si se va 
imparii in Brasiovu la 5 ore ser’a.

Brasiovu 113 lanuariu.

„Anulu trece, altulu vine — noi totu nu mai 
damu de bine !“ Aceste versuri ne veniră spontanu 
in minte candu apucaramu condeiulu spre a face 
revist’a anului espiratu.

Anulu 1880 nu ne-a adusu noa Romaniioru 
din Ardealu si Ungari’a nici unu bine. Sărtea 
tieranului nostru nu numai câ nu s’a usiuratu, 
ddr’ inca s’au fauritu legi noue asuprităre pentru 
elu. Cea mai grava si cea mai asuprităre este 
legea agrara votata asta văra de cătra diet’a ma
ghiara pentru Ardealu.

Tactic’a sîreata observata de cătra legislatorii 
maghiari la aducerea acestei legi, nu ne păte in- 
sielâ. Prin aceea adeca că sa chimbatu si s’a 
moderat.u in unele puncte neesentiale proiectulu 
primitivu alu guvernului, Maghiarii au voitu se ne 
faca se credemu, că ar’ fi tienutu contu si de 
dorintiele năstre. In fapta inse legea privirăre la 
regularea posessiunei in Transilvani a este unu nou 
desastru pentru poporulu romanu.

Inca odata s’a doveditu cu ocasiunea desbaterei 
legii acesti'a, că zadarnica este ori-ce încercare de 
a cere dreptate pentru poporulu romanu dela diet’a 
maghiara. Bravii deputati romani din Ungari’a, 
cari si-au redicatu cuventulu in aperarea tieranului 
romanu, au fost respinși cu tăte propunerile loru.

Pre candu la noi ceriulu s’a mai intunecatu, 
pentru frații noștri din Bucovin’a au resaritu pri
mele radie ale unui viitoriu mai frumosu si demnu 
de omenire. In partea de dincolo a monarchiei s’a 
inauguratu unu sistemu de guvernare mai amicabilu 
natiunahtatiloru si Romanii bucovineni au inceputu 
se semtia acăst’a schimbare binefacâtăre. Cei ce 
conducu destinele acestui imperiu s'au convinsu in 
fine, că nesatiulu de potere si pofta nemărginită 
de asuprire a partideloru dnalistice sunt o pedeca 
mare pentru consolidarea monarchiei, de aceea si-au 
alesu de devisa impacarea natiunalitatiloru intre 
marginele indicate de interessele dinastiei.

Lupt’a naționala s’a incinsu in Austri’a pe tăta 
lini’a. Osia in giurulu careia se invârte lupt’a 
este limb’a său mai bine disu egal’a indreptatire 
a limbei. Acăst’a este fărte instructivn pentru noi, 
căci dovedesce din nou, că fara recunăscerea limbei 
natiunale nu păte esistâ egala indreptatire. Dreptulu 
de limba este prim’a si fundamental’a conditiune a 
libertății natiunale.

Maghiarii vediendu schimbarea politicei guver
nului in Austri’a si presemtindu apropiat’a isbuc-

nire a crisei orientale, „care va fi împreunată cu 
mari sdruncinari si pentru Ungari’a44, s’au pusu se 
lucre „cu amendoue manile la oper’a maghiarisarei.44 
Totu ce nu este maghiaru se vede inca si mai 
multu persecutatu si urgisitu că mai înainte. In 
grab’a loru copilarăsca de a introduce limb’a loru 
pretutindeni, Maghiarii se apucara a persecută si 
pe Germani, ignorandu că capital’a loru este in 
faptu mai multn germana si uitandn că acești Ger
mani au unu protectoru si in betranulu Wilhelm, 
care este unu puternicu imperatu.

Fărte rusinosa a fost retragerea neimpacatiloru 
„sfarimatori de nationalitati44 inaintea influintiei 
germane. Niciodată nu s’a documentatu slăbiciunea 
positiunei ce-o ocupa adi rass’a maghiara mai multu 
că prin acăst’a retragere. Maghiarii sunt condam
nați a fi in veci unu apendice alu marei rasse ger
mane, pentru că nu se potu impacâ cu celelalte 
popăre câ se fia de sine stătători.

Nemultiamirea in poporulu maghiaru cresce si 
măna totu mai multu apa pe măr’a Kossuthiani- 
loru. Dintr’unu estremu intr’altulu, —■ acăst’a este 
caracteristic’a politiciloru maghiari, ei se lupta pen
tru o idea impossibila si sunt imbâtati de unele 
succese aparente si problematice. Agitațiunea ini
țiata in contra armatei comune imperiale n’a po- 
tutu de cătu se agraveze positiunea maghiarismului 
violentu.

Mari si adeverate progresse a facutu in 1880 
Romani’a. Independinti’a ei, obiectulu doririloru 
seculare, a fost recunoscuta de cătra poterile euro
pene in primavăr’a anului acestui’a, cești unea Arab- 
Tabiei a fost resolvata si c°stiuaea Dunărei a in
trata intr’unu stadiu mai favorabilu tierei. Deo
dată cu rescumperarea drumuriloru de feru s’a ini- 
tiatu o activitate in stilu mare pe terămulu eco
nomicii si industrialu. Priu regularea successiunei 
tronului s’a datu stabilitate institutiuniloru tierii.

In politic’a europăna nu s’a schimbatu nimicu. 
Acelesi intrigi diplomatice, acelesi mesuri neispra- 
pravite in cestiunea Orientului. Totdăuna remane 
o cestiune deschisa, neresolvata, câ se păta servi 
de cărligu peutru scopurile egoistice ale poteriloru. 
Acuma e cestiunea grăca, care le agita.

Nu potemu incheiâ fara se amintimu unu faptu, 
nu politicu, ci umanitariu petrecutu in 1880 in 
sinulu poporului nostru. Este ajutoriulu ce l’amu 
datu tieraniloru romani, cari au suferitu prin inun
darea apeloru din Decembre 1879. Aprăpe 15,000 
florini s’au adunatu din tăte părțile locuite de ro
mani spre scopulu acest’a. Poporulu parasitu si 
negligeatu de sărte, a recursu la propri’a s’a fortia, 
la propriulu seu ajutoriu. Si Dumnedieu nu l’a 
lasatu. Durerile lui au fost alinate si cu noua 
putere s’a redesteptatu in anim’a lui speranti’a 
intr’unu viitoriu mai bunu.

Oh ! de ar’ reveni in anim’a poporului încre
derea deplina in fortiele sale, in missiunea s’a! 
Atunci se voru spulberă in ventu hidăsele neînțe
legeri si ure, care ne despartu si ne slabescu, a- 
tunci faptele năstre se voru oglindă in sufletulu 
curatu alu poporului si tare si nedespărțită va fi 
uniunea ce ne va legă in lupt’a pentru învingerea 
dreptății !

Unu capitula din istori’a suferintieloru nostre.

In numerulu penultimu alu făiei năstre din 
anulu espiratu amu publicatu o corespondintia din 
Satu-Mare, care ne esplica si ilustrâza in modu 
destulu de viu deplorabil’a stare, in care amu 
ajunsu sub guvernulu suprematisticu alu lui Tisza.

Unu functiunariu de naționalitate romana a fost 
stramutatu dela unu locu la altulu, a fost timbratu 
de unu omu periculosu, a fostu persecutatu necon- 
tenitu, si veți întrebă din care causa? Fost’a elu 
ăre negligentu său inmoralu, ori dăra a calcatu 
poruncile legale ale mai mariloru sei ? Nimicu din

tăte aceste. Judele Georgiu Fagarasianu, care 
astadi nu mai apartiene acestei lumi intărse, a 
avutu inaintea superioriloru sei unu singuru pecatu : 
a fost Romanu, nu numai din nascere, ci si după 
semtiemente, pe cari nu le ascundea dinaintea ni- 
menui, Firmitatea acăst’a de caracteru natiuaalu, 
ce-o documentă fara sfiăla in fați’a lumei judele 
Fagarasianu, a fost de ajunsu spre a-i atrage ur’a 
contrariloru a totu ce se gerăza câ Romanu. Pentru 
că nu-i era frica se ’si marturisăza natiunalitatea 
pe fațjia, Fagarasianu a fost timbratu de omu peri
culosu (veszedelmes ember).

Amu avutu ocasiune a cunăsce personalu pe 
acestu bravu jude la băi, amu vediutu, că era 
mahnitu in anim’a s’a de tractarea ce i se facea, 
inse elu portă cu resignatiune si cu demnitate 
barbatăsca sarcin’a sărtei vitrege comune tuturoru 
functiunariloru romani onești, cari sunt necessitati 
a servi sub sistemulu actualu. Nu dela judele 
Fagarasianu, ci dela altulu, care eră informatu 
despre persecutiunile ce avea se le sufere, amu 
aflatu, că oră spionatu de Maghiari chiaru si in 
cerculu vietiei sale private familiare. Denuntiari 
se faceau in contra bietului omu până la ministru.

Odata s’a intemplatu, câ lui Fagarasiauu se i 
placa nesce cesce (filigene) pentru cafea năgra tur- 
căsca intr’o pravalia din Brasiovu. Aceste cesce 
erau cu tricolora romanescu. Destulu spre a deș
teptă cele mai mari iugrigiri ale „patriotiloru44 
maghiari siovinisti de prin pregiurulu lui. Elu fti 
denuntiatu la ministrulu, că bă cafea năgra din 
cesce lucrate in tricolora romanescu. Fiindu-că in
se omulii si atîraci, candu este functiunariu uugu- 
rescu, bucurosu bă cafeau’a negra fumandu căte o 
tîgara, Fagarasianu isi cumperă, la Brasiovu si 
harthia de tîgare. Din intemplare său de curiosi- 
tate elu duse cu sine in Satu-Mare harthia de tîgare 
pe a careia invelităre se vedea unu Dorobanțiu, cum 
implantâ stăgulu pe redut’a dela Griviti’a. Acestu 
evenimentu estraodinariu pentru țerroristii din Satu- 
Mare a fost indata telegrafatu ministrului de justi
ția la Budapest’a: „Judele N. N. nu numai că 
bă cafea din cesce cu tricolora romanu, dăr’ isi 
sucesce inca si țigările cu harthia pastrata in nesce 
invelitori periculăse ideei de stătu maghiara.44

Nu scimu, ce mesura a luatu ministrulu in 
urm’a acestei aratari, scimu numai*  câ judele Faga
rasianu n’a pututu isbuti nicidec'irhu, câ se fia 
stramutatu la altu tribunalu. Mărtea la scapatu 
iu fine de tăte persecutiunile. Dăr’ ce dîcemu? 
Nici după mărte nu i-au iertatu, că a fostu unu 
Romanu cu caracteru firmu. Colegii lui, membrii 
maghiari ai tribunalului, afara de unulu, au demon- 
stratu inca si in contra -mortului, neluandu parte 
la inmormentare.

In tractarea, ce a intimpinat’o bravulu si inteli- 
‘ gentulu jude Fagarasianu la Satu-Mare, se oglin- 
! dăza destulu de fidelu si batatoriu la ochi tristele 

urmări ale politicei de maghiarisare fortiata. Prin- 
cipiele terroristice ale sistemului 'actualu ceru vic- 

* timele loru. Dăca pe flacare dî li se spune 
1 Maghiariloru in diet’a, in adunările si in diaristica 
1 loru, că interessulu 'statului pretinde, câ totu ce 

traiesce iu elu se fia maghiaru si numai maghiaru, 
dăca de pe banc’a-ministerială chiaru se dă lozinc’a, 
după care interessulu statului, ide’a de stătu ar’ 

■ recere, câ tăte funcțiunile publice se fia ocupate 
3 numai- de maghiari si de maghiaroni — la ce alta 
i ne potemu așteptă, de cătu la isgonirea din pos- 
i turi a tuturora acelora functiunan de natiuDalitate 
i romana, cari nu-si renăga semtiulu si nu se făcu 
. instrumente vile ale politicei de maghiarisare?
t De căte ori nu au mustratu foile maghiare pe 
i functiunarii de alta naționalitate, aruncandu-le, i^că,. 
- ei ar’ mancâ „pane ungurăsca!44 Acest’a imputare' 
î nu ar’ contienă nimicu vâtamatoriu pentru functiu- 
î narii romani, sasi s. a., dăca sub cuventulu „ungu- 
î rescu44 diarele maghiare ar’ intielege unitatea poli-



tica in stătu, pe bas’a egalei indreptatiri, care si 
astadi este in principiu recunoscuta prin legea de 
natiunalitate esistenta; inse Maghiarii n’au cuventu 
pentru semnificarea acestei idei, la ei „ungurescu" 
este „magyar" si sub „magyar" Ungurulu, de l’ai 
taiâ si bucăți, nu p6te intielege, decătu numai na- 
tiunalitatea s’a genetica si interessele sale specifice 
de rassa. Prin urmare, candu Maghiarulu vorbesce 
de „pane ungurăsca" (magyai kenyăr) elu intielege 
acăst’a asia, că si candu functiunarii de roinanu ar' 
trai numai din grati’a rassei domnităre, nu in po- 
terea principiului de egala indreptatire, a tuturoru 
natiunalitatiloru cari compunu statulu. Legea de 
natiunalitate, cu care Maghiarii ne totu scotu ochii, 
a remasu unu esercitiu stilisticu alu politiciloru de 
calibrulu repausatului ministru Eotvăs; ea in fapta 
nu este decătu mantau’a, prin care se acopere 
golatatea scopuriloru egoistice de maghiarisare.

Pe cătu timpu Maghiarii voru privi statulu nu
mai că pe unu domeniu esclusivu alu nationalitatii 
loru; pe cătu timpu voru identifica interessele lui 
cu interessele neamului loru; pe cătu timpu guver- 
nulu si diet’a tierii voru urmări numai si numai 
scopuri egoistice de rassa; pe cătu timpu iu fine diecile 
de miliăne, ce le varsa popăreie nemaghiare in 
visteri’a statului pe flacare anu, se voru intrebuintiă 
earasi esclusivu pentru aceste scopuri: — functiu- 
nariulu de alta natiunalitate va fi consideratu cu 
necessitate logica numai de unu servitoriu alu 
interesseloru specifice ce le urmaresce in stătu 
rass’a domnităria.

Un’a urmăza dintr’alta si lantiulu, cu care 
voiescu se ne ferece, este lungu. In sistemulu 
domuitoriu, care monopolista statulu in folosulu 
esclusivu alu natiunalitatii maghiare, nu mai in- 
cape nimicu, ce ar’ potă se faca o concurentia cătu 
de mica acestui monopolu. Romanulu numai are 
adi locu in hierarchi’a functiunariloru statului, dăca 
nu se dă de instrumentu alu scopuriloru de ma
ghiarisare. Cei ce impartu astadi panea la func- 
tiunariu, pretindu dela elu, că se-o si merite pr’iu 
acăst’a. Statulu fiindu după a loru convi 
numai alu Maghiariloru si pentru Maghiari, urmăza 
că si panea ce-o imparte se fia maghiara si dăc 
cineva manca pane maghiara trebuie se si servăsca 
intereseloru de maghiarisare.

Asia stamu astadi in mani’a chiaru a articu- 
lului de lege XLIV din 1868. Functiuaariulu de 
romanu este unu paria, pentru, că in genere Ro
manulu, care formăza după Maghiari natiunalitatea 
relativu cea mai numerăsa in stătu, este tractatu 
adi numai că unu paria.

Au d6ra mai esiste adi in aceste tieri unu Ro
manu, care se nu cunăsca si se nu semtia tristele 
urmări ale vitregei tractari ce-o intimpina Romanii 
de 14 ani incăce din partea guvernului ungurescu? 
Judele Fagarasianu nu este singurulu, care a avutu 
se sufere; persecutiunea se estinde pe tăta lini a si 
este sistematica. Scopulu ei finalu este a scăte pe 
toti Romanii din funcțiuni si a-i inlocui cu Ma
ghiari.

Ar’ fi o mare erăre a crede, că cei ce considera 
de o crima comisa in contra statului, dăca unu 
amploiatu bă cafea dintr’o căsca cu tricolorii ro- 
mauescu, se voru opri numai la persecutarea unoru 
functiunari că Fagarasianu. Nu, planulu loru este 
multu mai departe batatoriu. La mai multe oca- 
siuni organulu nostru a aratatu nedreptatea striga- 
tăria la ceriu, ce se face functiunariloru de romanu. 
Amu aratatu cum Romaniloru li se imputa inainte 
de tăte natiunalitatea loru romanăsca, cum ei nu 
sciu, ce se mai faca, spre a căstigâ increderea supe- 
rioriloru loru, cumu nici cei mai slabi de angeru, 
cari se punu cu totulu la dispositiuuea guvernului, 
nu potu ajunge la nimicu, Cumu cei mai bravi, 
isteti si diligenti d’intre ei nu potu inaintâ nici
decum intr’unu postu mai inaltu, cum in posturile 
ce devinu vacante se infundu totu numai Maghiari 
si cumu in fine sunt scosi din funcțiune si pedep
siți aceia, cari cutăza a-si implini datori’a ce le-o 
impune legea de natiunalitate in vigăre, incheiandu 
cu părțile romane processe-verbale in limb’a ro
mana s. a.*)

*) A se vede si articulii publicați in Nr. 30 si 31 ai 
„Gax. Trans." din 1880 in materia acesta. Red.

Acsiom'a de stătu maghiara siovinistica isi 
are urmările sale fatale chiaru si pentru acei ne- 
nc’cciti dintre functiunarii romani, cari spre a se 
reccmdă gratiei speciale a guvernului ’i făcu si 
servicii politice, se făcu cortesii lui Ia alegeri, ’i 
ajuta in a imparechiâ pe Romani, a suprimă spiri- 
tulu natiunalu remanescu, in a introduce limb’a si 
spițitulu maghiar u la Romani s. a.

Dăca „pănea maghiara" o merita numai celu 
ce servesce interessele maghiarismului, apoi cine 
păte servi mai bine acestoru interesse decătu iususi 
Maghiarulu? Romanulu, si atunci candu e servilu, 
e numai unu malum necessarium pentru Maghiaru ; 
acest’a ilu va suferi pe cătu timpu va avă lipsa 
de elu, după aceea ’i va dă cu piciorulu. Maghia
rii sciu se intrebuintieze pe Romanii cei slabi si 
ignoranți pentru scopurile loru, dăr’ niciodată nu 
voru avă încredere in ei. De aceea de câte ori se 
va ivi la ocuparea unei funcțiuni, care i-ar’ coin- 
pete unui Romanu, si unu concurentu maghiaru, 
Romanulu va fi trantitu si Maghiarulu va primi 
postulu, dăca nu cumva vr’unu interesu specialu, 
ear’ maghiaru, ar’ recere că Romanulu se mai fia 
sustienutu deocamdată păna ’i va placă guver
nului.

Trista situatiune pentru celu ce se vede adi 
silitu a ocupa o funcțiune publica. In comitate 
ce-i dreptu se alegu inca functiunarii dăr’ nu a 
doveditu insusi ministru-presiedinte Tisza in anchet’a 
parlamentara, că guveruulu scie să se profite cu 
succesu si de aceste alegeri in folosulu politicei 
de maghiarisare ? Nu a aratatu destulu de claru 
si convingătoriu corespondentulu nostru dela 
Oradea cum doue mari comitate mai multu roma
nesc! au fost in scurtu timpu mai de totu curatite 
de functiunari romani ?

Celu mai durerosu lucru inse este, că chiaru legea 
se calea in piciăre, acea lege care si-au dat'o Ma
ghiarii insisi, cu care se mandrescu inaintea lumei 
că sunt liberali si generoși. Da! acăsta lege de 
natiunalitate a devenitu unu „noii me tangare" 
(nu me atinge) care va se dîca: cei ce voiescu a 
se folosi de ea sunt timbrați de inimici ai statului, 
functiunarii, cari mai tienu contu de acăsta lege 
sunt scosi din oficie si persecutați.

Legea de natiunalitate nu se mai observa adi 
nici acolo, unde pretinde interessuln veditu alu 
statului. Dăca art. de lege XLIV din 1868 cere 
că se fia numiți functiunari cari se cunăsca limb’a 
poporului, cu care stau in contactu cuotidianu apoi 
acăs a este o mesura de-o importantiâ mai multu 
imn uativa decătu politica. Nu mai este de 

documentă aci, că mersulu afaceriloru se 
igreun za nu numai dăr’ se si impedeca dăca 

..nctiunari nu se potu intielege cu părțile private. 
Urmările sunt vedite: nedreptățile ce se comitu pe 
de-o parte si pagub’a ce o va avă de multe-ori 
visteri’a statului.

Care autoritate intra in contactu mai striusu 
cu publiculu că cea financiara ? Se vedemu cumu 
se practica legea de natiunalitate in administra- 
tiunea financiara. La direcțiunea financiara din 
Sibiiu nu mai cunăsce nimenea limb’a romana. 
Unu singuru romanu a fost acolo, care inse a 
muritn. Si ăre se respecta cuuoscinti’a limbei 
romane mai multu la espositureie financiare din 
tiăra ? Amu inceputu c’unu esemplu din vieati’a 
practica, se finimu earasi c’unu asemenea esemplu.

La espositur’a financiara din Brasiovu (Ge- 
buhrenbemessungsamt) unde se stabilescu tacsele de 
timbru pentru contracte, acte ereditare s. a. a devenitu 
vacantu in văr’a anului trecutu postulu de secre- 
tariu-dirigentu. Conducerea oficiului a fost incre- 
dintiata celui mai betranu concipientu financiaru, unu 
Romanu, d-lui George Vasilie, care nu numai că 
cunăsce perfectu tăte trei limbele patriei, dăr' este 
totodată unulu din cei mai apti si cualificati arn- 
ploiati financiari. Era de asteptatu prin urmare 
că elu se fia numitu definitivu in postulu de secre- 
tariu-dirigentu.

Ce se intempla inse? In loculu fnnctiunariului 
romanu, care a fost laudatu de repetîte-ori de 
cătra ministeriulu de finance pentru hărnicia s’a, 
fă numitu că diriginte dilele aceste unu Maghiaru 
dela Sibiiu, care este in rangu inderetulu Roma
nului si pe langa acăsta după cum audimu are o 
cunoscintia fărue defectuăsa de limb’a romana. Ei 
b;re 1 cumu va se descifreze acestu amploiatu actele 
romanesci, ce le va capetă din Brasiovu, Zernesci 
s. a.

Aci inca stamu fația c’unu casu de nedreptatire 
vedita. Vedemu cum meritulu unui functiunariu 
bravu romanu nu se recunăsce pentru că este ro
manu si cum i se preferăza unu amploiatu mai 
teneru, mai inderetu in rangu si mai puținu cua- 
lificatu pentru că este Maghiaru. Romanulu a po
tu tu se fia bunu de a portă sarcina conducerei 
oficiului timpu de cinci luni, dăr n’a fost destulu 
de bunu de a se bucură si de fructele ostende- 
loru sale.

Unu casu analogu s’a mai intemplatu nu de 
multu in Brasiovu c’unu asessoru orfanalu comi- 

tatensu, care avea cea mai eminenta cualifîcatiune 
pentru postulu vacantu de presiedinte, dăr’ aci a 
decisu alegerea, si nedreptatea nu a fost atătu de 
batatăre la ochi că la procederea arbitrara me
morata.

Se incheiamu. Romanulu nu are locu iu hie
rarchi’a functiunariloru statului ungaru. De ce? 
Pentru că natiunalitatea romana nu are locu in 
constitutiunea acestui stătu. Legea de natiunali
tate nu ne oferă nici unu scutu, ea se calea in 
peciăre in fiecare momentu. Si cine părta vin’a 
că lucrulu a ajunau asia de departe? Pe langa 
fanatismuln ungurescu negresitu că si ticalosi'a 
romanăsca. Acăst'a o vomu documentă-o intr’unu 
altu articulu in care vomu trebui se ne aperamu 
principiile fația de unele atacuri cu totulu neaș
teptate indreptate in contra redactorelui acestei 
făie din partea unui confrate alu nostru.

Cromc’a evenimenteloru politice.

Guvernulu austriacu s’a gânditu altfeliu si iu 
fine totu a ooncesu că să se tiena adunarea 
t i e r a n i 1 o r u in Linz, capital’a Austriei de 
susu. Vreo 3000 de tierani nemți s’au intrunitu si 
au primitu unele propuneri privităre la darea de 
pamentu (fonciera) apoi au votatu o resolutiune in 
privinti’a dreptului electoralu alu comuneloru rurale 
si o adresa cătra imperatulu.

Situatiunea Orientului deviue pe dî ce 
merge totu mai complicata. Din A t e n’a se 
anuntia cu multa insistentia, că armările se 
continua cu o energia fărte mare. Greci’a, 
precum se pretinde, dispune in momentulu de fația 
de o armata activa de 40 de mii de ămeni, care 
dimpreună cu reservele se urca la 60 de mii si 
in scurtu timpu se va rădică la 80 de mii. Aceste 
sunt trupe, ce potu intra la momentu in campania. 
Ce se atinge de armamentu acest’a iuca se com- 
plectăza rapede. Guvernulu grecescu a comandatu 
la Krupp 12 baterii de tunuri de munte, 9 baterii 
de tunuri de campu si 4 baterii de tunuri de 
positiune. In Franți’a s’au comandatu 36000 d« 
pusei, 9000 de revolvere si 50 de miliăne de 
patrone. Provisiunile de hrana sunt gata pentru 
80 de mii de ămeni.

Turcii din partea loru inuS nu stau cu manile 
in sinu, ci se pregatescu si ei din tăte puterile că 
se păta iutempină cum se cuvine pe infierbentatii 
descendenti ai lui Epaminouda. Se spune, că uni- 
formarea si aprovisionarea armatei turcesci este 
completa. Armatur’a bateriiloru din Dardanele a 
fostu completata si fortificatiunile loru de aperare 
reparate. Arta, Volo, Larissa, Canopli si Peta 
sunt provediute cu fortificatiuui, la Cacsuli se sta- 
bilesce unu magazinu centralu. Pe picioru do 
bataia voru Turcii 3e pună 60 de mii de regulați 
si 30 de mii de reservisti. Cartierulu goneralu alu 
comandantului din Epiru, care se află stabilita in 
Arta, a fostu stramutatu la Armgros iu Tessalia.

Puterile europene, cari au interesu pentru con
servarea păcii, de sine se intielege, ca nu potu privi 
cn nepăsare la desvoltarea evenimenteloru din 
Orientu. Buu’a dispositiune de păna aci a aces
tora in privinti’a greciloru pare a fi data tare 
indereptu in timpulu din urma. Acăst’a se păte 
vedă chiaru din o nota diplomatica a d-lui 
Barthălemy S t-H i 1 a i r e ministrulu de 
esterne alu republicai francese din 24 Deembre 
a. t. Acăsta nota este unu apelu cătra puteri, că 
acestea se faca totulu pentru a impiedecâ isbuc- 
nirea resbelului intre turci si greci. Ea arăta si 
ce valăro trebue să se atrib iăsca decisiuniloru 
conferintiei dela Bărlinu. Not’a se esprima iu 
privinti’a acesteia in modulu urmatoriu: „Greci’a 
a primitu consiiiulu puteriloru mijlocitărie si in 
conformitate cu acest’a pretinde granitiele aretate 
in protoco’ulu conferintiei. Inse conferinti’a din 
partea ei a datu numai unu simplu consiliu care 
pentru a deveni efectiva ar’ trebui se fia primitu 
si din partea a dou’a. care are libertate de a-’lu 
primi său de a-’lu respinge. Părt’a inse n’a con- 
semtitu la arangiamentulu propusu si prin acăst’a 
mediatiunea europăna s’a stinsu fara a fi adusu 
vreunu resultatu. Europ’a este libera, după ce a 
facutu totu ce promisese si niminea nu păte dă 
unui consiliu caracterulu si estensiunea, pe care n’a 
avut'o niciodată. Oricine ar' incerca se trăca preste 
aceste margini ar’ trebui s’e faca cu risiculu si peri- 
clulu seu propriu deărace puterile europene n’au datu 
nimenui obligamentulu, pre care ’si l’au reservatu 
loru insile. Not’a dice mai departe, că pacea 
generale se datina in cumpănă si acăst’a impre- 



giurare o crede de ajunsu, pentru câ se faca pe 
puteri, se nu crutie nici o ostendla pentru a man- 
tiend pacea europdna neturburata.

Cartea verde a României.
La 1(13) Augustu, d. Boercscu tramite cabi

netului din Bucuresci urmatorulu raportu :
Petersburg 1(13) Augustu 1879.

„Domnule ministru si onorate colegu! Suntu aci d6 
a sera, Geueralululu Ghica ’mi a spusu că d. de Giers me 
va primi la ministeriu, mane Joui, căci acum se afla la 
Tsarskoe-Selo, lauga Imperatulu, care este ocupatu acolo cu 
manevrele militare. D-s’a nu va sosi in orasiu de cătu 
mane pentru a vorbi cu mine. Profitu de diu’a de adi 
pentru a ve scrie acesta scrisăre, care va complecta pe aceea, 
pe care am scris’o cu grab’a din Berlin. Convorbirile mele 
in acesta Capitala suntu fărte importante, si merita se fia 
cunoscute de d-văstra, in tăte amenuntele.

„Că si mine sciti, iubite colegu, că cbei’a dificultatiloru 
nâstre, in cești unea Evreiloru si in acea a recunăscerii in- 
dependintii năstre, este mai cu sema la Berlin. Acolo trebue 
cautata; dăca de acolo dificultățile dispăru seu se micsiorăza, 
mai multu de cătu probabilu, că vomu resimți efectele 
pretutindeni.

„D. de Radovitz este espressiunea fidela ă Principelui 
de Bismark. Potu dice asemine, că insarcinatulu de afaceri 
alu Franției, D. Comite de Canclaux este representantulu 
ideilorn ambasadorului Franciei. Conversatiunea mea cu 
acăsti doui barbati de Stătu ’si are dăr’ importanți’a s’a. 
Impressiunea inse, pe care am produs’o asupra acestoru doue 
persăne, nu mi pare a fi fostu aceeași.

D de Radovitz ’mi-a cerutu mai antaiu se punemu 
cuventulu e s e r c i t i u, in loculu cuventului dobendire, 
care se găsesce in primulu paragrafu alu baseloru năstre, 
după cum amu avutu deja onăre de a ve raportă, ’l-amu 
respunsu, că acestu cuventu se lega de intregulu sistemului 
nostru; că, cu sistemulu categoriiloru, ar’ fi logicu, că cu- 
văntulu esercitiu se figureze in lege; nu inse si cu sistemulu 
listeloru. Căci in sistemuln categorieloru dreptulu fiindu 
presumatu că esista, Evreulu nu mai are trebuintia se’lu 
dobendăsca, ci numai se’lu esercite ; pe căta vreme cu listele 
dreptulu fiindu acordatu in momentulu chiaru candu incepe 
se’lu esercite, trebuie disu, că Evreulu’lu dobendesce. D. de 
Radovitz, a intielesu fărte bine acestu rationamentu, si a 
fostu de opiniune, că vorb’a dobândire păte se 
remana, cu condiție inse, că să se substituia cuventului 
bucura re acela de esercitiu, lucru ce amu ad- 
misu fara dificultate, aceste doue cuvinte fiindu aprăpe 
identice D. de Radovitz a adaugatu inse, că nu scia dăca 
aceasi opiniune va fi admisa la Paris, si mâi cu sema, deca 
se voru multiami acolo cu listele năstre.

„Amu vorbitu âst-felu de chestiunea listeloru : ’l-amu 
espusu tăte rațiunile economice si politice, cari făcu, că tiăr’a 
se nu vrea se primăsca categoriile, ’l-amu datu acelesi 
motive, pe cari le-amu datu la Viena. — Amu facutu se se 
observe că totu, ce așteptau Puterile de la noi, era se 
facemu nnu inceputu de esecutiune leala si imediata, a 
principiului din art. 44 ; der’ că intru cătu privesce întin
derea si form’a acestei esecutiuni, ele ne privieau esclusivu 
pe noi. Deci dăca printr’unu efectu retroactivu, datu legii 
de uaturalisatiune, amu perveni a face acesta esecutare, in 
limitele posibilului, ’mi pare că Puterile aru trebui să se 
multiumăsca, cu atătu mai multu, că nimicu in acesta pri- 
vintia nu a fostu prevediutu de tractatulu de Berlin si că 
nu ni s’aru pute imputa, că prin sistemulu listeloru amu 
violă vre-o dispositiune ăre-care a acestui tractatu.

„Se insiste, adăugaiu, pentru că se prevedemu in legile 
năstre categoriile: der’ in sistemulu categoriiloru aru fi 
chestiunea de emanciparea Evreiloru pe cătu timpu in sis
temulu de liste aru fi o simpla naturalisatiune acordata prin 
favăre unui ăre-care numeru de Evrei, pecari ’i-amujudeca, 
că s’au asimilatu cu națiunea Romana. Eaca cea-ce are de 
gandu guvernulu se propna Cameriloru. Elu scie, că nați
unea e contra emancipatiunii, pentru cuventulu, că nu aru 
pută admite in sinulu seu, de odata, pe mai toti Israelitii 
supusi romani, alu caroru numeru aru pute fi prea mare. 
Listele de naturalisatiune, pe cari voimu se le supunemu 
Camereloru, nu au aceste incoveniente; căci s’aru naturalisâ 
numai unu nnmeru certu si limitatu de Israeliti, cari ar’ fi 
presumati, că s’au asimilatu cu Romanii, si alu caroru nu
meru nefiindu esageratu nu aru mai atrage aceleași pericule 
economice si sociale.

„— Der’ celu puțina, ’mi-a replicatu d. de Radovitz, 
trebuie se speramu că acesta numeru nn va fi atătu de micu 
!n cătu se fia ridiculu, se speramu, că va fi de mai 
multe mii.

„— Nu m’asi ■ pute pronunția, ’i-amu respunsu eu, 
fiiudu-ca chiaru in acestu momentu se pregatescu listele; 
der’ puteti fi siguri, că deca Camerile voru adopta listele, 
ele voru face âcăsta, că si Guvernulu, intr’unu modu seriosu, 
si că nu voru caută să se tocmăsca.

„Căndu, la 10 Augustu, amu vediutu pe d. de Rado- 
witz singuru, d-s’a a insistatu mai puținu pentru introducerea 

categorieloru in lege. Nu ’mi-a declaratn positivu, că admite 
listele, dăr’ nu le-a mai combatutu, a terminatu chiaru prin 
a recunăsce că, in fondu, ele erau asemenea unu mijlocu 
de esecutiune,

D-s’a a avutu grija de a adaoga, că cele patru Puteri: 
Germania, Austro-Ungari’a, Franți'a si Angli’a credeau, că 
ne-au facutu ultim’a concesiune, primindu categoriile, că, a 
reveni astadi asupra acestei concesiuni, a renuntiâ la unu 
punctu atătu de importantu, admisu deja de Puteri, aru fi 
fărte deficilu ; că, in ceea ce privesce pe Cabinetulu din 
Berlin, nu va ridica din parte’i nici o dificultate, nu se va 
opune la primirea listeloru, der’ că nu scia, deca Cabinetele 
din Paris si Londra, si mai cu sema acela din Paris, voru 
urmă aceeași cale.

„De aceea, d-s’a nu aru pute se emită asupra acestui 
punctu o opiniune definitiva, înainte de a cunăsce pe aceea 
din Paris si Londra. Cele patru Puteri au convenitu intre 
ele de a nu face nimica fara o comuna intielegere. De unde 
urmăza că dăca una din ele nu va recunăsce independinti’a 
năstra, cele-l-alte voru face același lucru.

„Era aprăpe identicn ceea-ce ’mi disese d. comite An- 
drassy. Amu respuusu d-lui de Radovitz, că ’mi se vorbise 
de acesta învoire aceloru patru Puteri, der’ ca sciamu pe de 
alta parte că, deca la Berlin, nu se va ridica nici o dificul
tate asupra cestiunei listeloru, totu astu-felu se va urmă la 
Paris, după tăte probabilitățile

„— Nu se scie, ’mi dise d. Radovitz, avendu inse 
aerulu de a fi de opiniunea mea, trebuie cu tăte acestea se 
ve grăbiți de a ve du^e la Paris si la Londra.

„In urm’a acestora, d-s’a insistă, intr’unu modu cu 
totulu specialu, asupra cestiunei de a se sci, deca listele de 
cari vorbemu, voru fi anexate la lege si votate in același 
timpu cu densa. Acesta este unu punctu fărte esentialu, ’mi 
dise ministrulu, admitendu’lu este posibilu se reușiți la Paris. 
Trebuie se ajungeți la acestu resultatu, căci fara Franți’a, 
se repetu, nimenea dintre noi nu va pută recunăsce 
independinti’a d-v.

„Insarcinatulu de afaceri alu Franciei ’mi-a pusu 
asemenee aceeași cestiune, fara a renuntiâ cu tăte 
acestea la cagegorii, inse sub reserv’a de a referi guver
nului seu.

„Amu respunsu amendurora, că guvernulu nostru avă 
intentiunea se anecseze aceste liste la lege, si se cera, că se 
fia votate in același timpu cu legea. Acestu respunsu a 
parutu, că multiumesce pe d. Radovitz. Cătu despre insar
cinatulu de afaceri alu Franciei nu m’a lasatu se vedu 
impressiunea s’a.

„Convorbirea mea cu acestu din urma este destulu de 
interesanta, căci amu pututn ghici, cari erau aprăpe ideile 
d-Jui de St. Vallier asupra cestiunei si păte chiaru acelea ale 
Cabinetului francesu. Ve dau aci unu resumatu alu acestei 
convorbiri. Voiu reveni apoi asupra declaratiuniloru, dăca 
nu a revelatiuniloru, ce ’mi-a facutu d. de Rudovitz, fiindu 
presiute agentulu nostru.

„Prin d. de Canclaux si prin cestiunile ce ’mi-a pusu, 
amu putu tu mai cu săma judeca, ce intielege guvernulu 
francesu, deca nu si Aliantia Israelita, prin categorii, si 
cătu e de mare diferintia intre consecintiele juridice ale 
listeloru si acele ale categoriiloru.

„In adeveru ăca, in puține cuvinte, dialogulu intre 
d. de Cauclaux si mine asupra acestui subiectu ; d-s’a 
,mi dise :

„— Listele d-v. voru fi dăr’ anexate la lege si votate 
in același timpu. — Trebuie se speram, ca ele voiu contienă 
celu puținu mai multe mii de nume ; căci, atunci chiaru, 
căndu aci avă mai multe mii de Evrei supusi romani, nu 
aru fi primejdiosu pentru d-v. se naturalisati căte-va mii 
dintre ei. Dăr’ inca o data, cumu veți face, că se redactați 
aceete liste, Veți face ăre publicatiuni, pentru că acei, cari 
aru posede calitatile, cari crăaza presumptiunea asimilatiunei 
se pota reclama in timpu utilu ?“

„ - Mai antaiu, respunseiu, nu ve potn spune nimicu 
asupra numărului de individi, pe care ilu voru contienălistele. 
Pe urma amu onăre se ve declaru, că nu se va face nici o publicitate. 
Publicitatea s’ar’ lega cu sistemulu categoriiloru, cari aru 
presupune unu dreptu esistentu ; ar’ fi unu lucru naturalu, 
că toti acei, cari aru ave acestu dreptu, se vina se reclame 
in timpu utilu. Der’ nimicu de asemenea natura nu păte 
esiste cu sistemulu listeloru, Nu păte fi aci nimicu intie
lesu ; e o simpla favăre. Este adeveratu, că in listele năstre, 
vomu face mențiune de calitatile, cari aru constitui in fa- 
vărea Israelitiloru presumptiunea de asimilatiune, dăr’ acăst’a 
presumptiune nu aru probă preesistenti’a unui dreptu. Numai 
in virtutea acestei prăsumptiuni le acordamu favărea natura- 
lisatiunei, favăre alu cărei caracteru esentialu nu dispare 
cătu-si de puținu. Cătu despre midilăcele ce amu intrebu- 
intia pentru a găsi individi, cari s’ar’ bucura de acăsta pre- 
sumtiune, este o simpla cestiune de faptu. Nu vomu ave 
trebuintia de nici o publicatiune. Prin autoritatile locale, 
amu pute cunăsce pe acei, cari merita acăst’a favăre. Totulu 
depinde der’ de puuctulu de vedere, in care ve puneți.

„— Fărte bine, dise cornițele, dăr’ admiteti, ca ar’ 
potă se fia Evrei, cari se merite acăst’a favăre si cari cu 

tăte acestea se fia uitati său omisi in listele d-văstre ? Acești 
Evrei nu voru fi ei in dreptu mai tardiu se vina se reclame 
dela guvernu admissiunea loru la dreptulu de cetatianie ? 
Camerele ar’ autorisa ele pe guvernu se recunăsca aceste 
drepturi aceloru, cari se voru găsi in acăst’a stare?

„— Nu d-le Comite, amu replicatu eu, nu putemu cere 
acăst’a dela Camere; căci nu s’ar acorda cu programulu 
nostru, cu sistemulu care singuru are ăre-care sorti, că se 
reusăsca înaintea Parlamentului; si ve marturisescu ca, in 
acestu casu, Camerile ar’ avă dreptate se refuse propunerea 
năstra :

„— „Dăr’ nedreptatea ar’ fi prea mare“, adauge insar
cinatulu de afaceri.

„— Cătu-si de putlnu, respunseiu, totulu depinde, 
repetu din nou, de puntulu de vedere iu care ve puneți. 
Dăca s’ar’ admite categoriile, nn s’ar’ pută faco altu-felu 
de cătu se se urmeze consiliile d-văstre; s’ar dice in lege, 
ca Evrei cari se gasescu in cutare categoria, voru fi decla
rați cetatiani. In acestu casu nu s’ar’ intielege necesitatea 
unei liste. Prin acăst’a chiaru, guvernulu s’ar’ găsi auto- 
risatu a face publicatiuni, pentru că acei, cari s’ar’ găsi 
intr’unu termenu ficsu, se faca adeca se valoreso drepturile 
loru. Camerile inse nu voru acestu sistemn, si au dreptate, 
căci nu aru sci in acestu casu, care ar’ fi numerulu Evrei
loru deveniti cetatiani; acestu numeru ar’ pute fi o suta, 
o mia, diece mii său o suta de mii! ar’ fi necunoscutu, ar’ 
fi, lucru mai gravu, arbitrariulu guvernului! Pe cătu timpu 
cu listele, Camerile sciu la ce trebuie se se ascepte; mai 
anteiu aceste liste escludu ori-ce idea de dreptu preesistinte; 
pe urma camerele cunoscu numerulu aceloru pe cari ’i de
clara cetatiani; acestu numeru va fi precisu deter- 
minatu, nici o erore nu va fi posibila. Acăst’a 
naturalisatiune de favăre va fi acordata odata pentru totu- 
d’auna, dreptulu comunu singuru va intra apoi in vigăre; 
dăr’ admitu asemene, ca guvernulu său Camerile, ar’ pută se 
omită său se uite căti-va Evrei meritandu aceeași favăre. Ei 
bine, acăst’a ar’ fi o nenorocire câ ori care alta, care ar’ 
pută inse să fia reparata.

„— Cum asiu fi curiosu se aflu“ ? adause cornițele.
„—Individii, cari s’ar’ afla iu acăst’a categoria, nu ar’ avă 

de cătn se căra naturalisatiunea; căci nu trebuie se perdeti 
din vedere, ca principiulu de egalitate civila si politica ar’ 
fi inscrisu in constitutiunea năstra, ca aceia cari nu suntu 
cetatiani ar’ pută se devia cetatiani, fara nici o deosebire de 
religiune său de rasa, cerendu Cameriloru naturalisatiunea. 
Evrei cari ar' fi fostu omisi din liste nu ar’ avă de cătu 
se urmeze aceeași cale.

„— „Da, dise Cornițele, dăr’ acăst’a este o slaba con- 
solatiune, căci naturalisatiunea se obtiene la d-v., intr’unu 
mădu fărte dificilu, stagiulu este prea lungu; elu e multu 
mai lungu de cătu la noi si trebuie o lege, nu unu simplu 
decretu câ in Franci’a"

„— Este adeveratu, respunseiu, dăr’ cu cătu e mai 
mica o națiune, cu atătu e mai gelăsa de naționalitatea s’a. 
Si pe de alta parte legea năstra de naturalisatie este aceeași, 
pe care o aveați si d-v., in Frănci’a, acumu cătiva ani. Iu 
fine, de voru fi Evrei nenaturalisati, cari se aiba merite reale, 
s’ar’ pută dispensa de stagiu, căci dispensele suntu preve- 
diute de legile năstre.

„Insarcinatulu de afaceri nu a avutu aerulu prea satis
făcuta de aceste esplicatiuni; si presumezu ca, dăca mini
strulu seu are aceleași vederi, voi găsi mai multe dificultăți 
la Paris, de cătu la Berlin. Amu inse speranti’a, ca Ber- 
linulu va esercita o ăre-care influintia asupra Parisului, după 
cum ’mi-a datu se intielegu si cornițele Andrâssy. . . .

„Amu vediutu la Berlin si pe Ambasadorulu Italiei, 
D. de Launoy; D-sea ’mi-a cerutu căteva esplicatiuni asupra 
viitorului nostru proiecta si parea asemenea fărte iubi tor u de 
categorii.

Măne trebuie se vedu pe d. Giers; ve voiu raporta 
despre acăst’a intrevedere.

Primiți, etc.
(Semnata) B. Boerescu.

Diverse.
(Nunt’a printiului R u d o 1 f,) care 

era sâ se intemple in lun’a lui Februariu, s’a a- 
menatu după cum ne spunu diarele din Vien’a Ia 
cererea regelui si a reginei din Belgia. Se dice, 
câ caus’a amenarei n’ar fi de cătu impregiurarea, 
câ regina belgiana, fiindu cam slaba de constituția 
se sfiiesce a intreprinde caletori’a lunga până la 
Vien’a pe unu timpu de drna atătu de rigurosu. 
Dat’a sigura a serbarei acestei auguste nunte, nu 
se scie inca de siguru. Este probabilu, câ. ea va 
avâ locu in decursulu luuei lui Aprile.

[Diu’a din llanuariu 1881] s’a ser- 
batu in Bucuresci după urmatâri’a programa : M. S. R. 
Domnulu, incungiuratu de cas’a Sa civila si mili
tară, asistă, la oficiulu divinu celebratu in Bi- 
seric’a Sf. Mitropolii la 10 ya 6re de dimindti’a, 
falia fiindu d-nii miniștri, d-nii presiedinti si inem-



brii ai Adunariloru Legiuit6re, inaltele curți de 
casatiuue si de eomturi, curțile si tribunalele, cor- 
pulu profesoralii, d. primaru cu consiliulu munici- 
palu, inaltii funcționari ai Statului, si d-nii ofi- 
ceri din garnis6na, cari nu voru fi sub arme. 
Trasur’a Măriei Sale Regale fii escortată de un 
escadron de cavaleria. După servitiulu divinu, M, 
S. R. Domnulu trecil in revista trupele insirate in 
curtea Sf. Mitropolii si. merse in apartementele 
I. P. S. S. Mitropolitului Primatu, unde primi 
felicitatiunile Înaltului cleru.

[Principele U r u s o v] tramisu extra
ordinara si ministru plenipotentiaru alu M. S. 
Imp9ratuiui Rusiei, a fost primitu Luni in 29 
Dec. st. v. impreuna cu personalulu legatiunii 
rusesci la Palatulu din capitala, cu ceremonialulu 
prescrisu. Principele Urusov a remisu M. S. R. 
Domnului, in presenti’a d-lui generalu Slaniceanu, 
ministrulu de resbelu, care inlocuieă pe d. ministru 
alu afaceriloru străine, scrisorile de creantia, cari 
’lu acredita in calitate de tramisu extra-ordinariu 
si ministru plenipotentiaru alu M. S. Imperatului 
Rusiei pe lenga persdna Măriei Sale Regale. Prin
cipele Urusov a fost primitu apoi impreuna cu 
personalulu legatiunii de M. S. R. D6mn’a, incon- 
giurata de Curtea Sa.

[E p i d e m i ’ a de v e r s a t u] isi perde 
puterea totu mai multu. In septeman’a trecuta, 
dela 2 până la 8 Ianuariu, cașurile de versatu 
s’au impuținatu iu modu imbucuratoriu, căci se 
bolnăviră cu totulu numai 68 persâne, pe candu 
in septeman’a premergâtâria au fost 95 cașuri de 
b61a. Cașuri de rndrte au fost dela 2—8 Ianuariu 
20. — Audimu, cil acuma după ce gimnasiile s’au 
redeschisu, voru fi concese si balurile, afara de 
balurile mascate si de asia numitele „Chari®-baluri, 
cari sunt cercetate de publiculu de rându.

(E arași unu Francesconi.) In sep
teman’a trecuta doi drneni tineri au incercatu se 
jafudsca pe factorulu (portatoriu de epistole) cu 
numele Gesner tocmai, candu veni se aduca unuia 
din ei o epistola cu 50 de fi. v. a. Se intielege 
de sine, că in epistola nu era nimicu, dedrace si-o 
adresase singura jafuitoriulu. încercarea avii locu 
in Budapest’a in urmatdrele impregiurari: După ce 
factorulu se apropiă de mdsa si puse inaintea a- 
dresatului cartea, in care avea se constate priimirea 
epistolei cu bani, alu doilea talhariu se aruncă 
asupra nenorocitului factoru si-’lu lovi cu uuu pa- 
haru in capu asia de tare in cătu câdiu indata la 
pamentu perdiendu-’si simțirile; factorulu venindu- 
’si inse curendu in fire, ’si reculese t6te fortiele si 
incepti a-se aperă contra talhariloru. La striga
tele sale după ajutoriu alergă numai de cătu politi’a, 
care aflandu usia odaei incuiata intră pe ferdstra 
in casa si scapandu pe bietulu factoru legă pe 
făcătorii d9 rele si-i conduse in inchisdre. Ambii 
talhari locuiau aci sub nume false: Unulu se 
numiea Aug. Gruber, dra celalaltu (ahcatoriulu) 
Wendel. Adeveratele loru nume sunt Joh. Bull 
de 25 ‘ani din Schleswig-Holstein, si Lud. Olti de 
22 de ani din Frankendorf. Factorulu este de 
48 de ani si tata la 4 copii. In momentuiu ata
cului avea la sipe mai multe mandate (assignatiuni) 
poștali in valdre de mai multe mii de florini.

(In comitatulu H u n i a d 6 r e i) se in- 
cassdza darea cu ajutoriulu gendarmeriei. Lui „Kelet® 
i-se scrie, că notariulu din Boldogfalva (romanesce?) 
a mersu insoțitu de 8 gendarmi se incasseze sum’a 
de 1 fl. 20 cr. dela unu nenorocitu pazitoriu de 
drumu de feru. Nenorocitulu pazitoriu a fostu si 
arestatu si ,a fost eliberatu numai după ce plăti 
2 fl. 88 cr. cu spesele de essecutiune cu totu.

(Ușura in Budapest’a.) „P.-Naplo“ 
pretinde a fi aflatu din isvoru sigura, că după 
raporturile date de tribunalulu comercialu din 
Budapest’a inspectorului de dare numerulu politie- 
loru (cambieloru) pâri te (incusate) ar fi de speriatu. 
Aceste raporturi privescu anulu 1879. Numerulu 
usurariloru din Budapest a, cari au pârî.tu politiele, 
ce le aveau, se urca la 300. Singuraticele sume 
din politie varidza dela 100 fl. până la 50,000 fl. 
âra interessele dela 12% până la 1000%. Ușu
rării au pâritu in 1879 in Budapest’a preste totu 
12 iniliâne de floreni; adaugându la acdst’a sum’a 
politieiora. nepârite, se pdte admite, că specul’a anu
ale a cpmatariloru in Budapest’a se urca la 100 
de milidns sdu p6te si mai susu.

Convocare.
Despartiementulu IX alu Associatiunei transil

vane pentru literatur’a si cultur’a poporului ro- 
manu ’si va tiend adunarea de reconstituire in opi- 
dulu Bradu la 4/16 Ianuariu a. c.

La acdst’a adunare se invita toti P. T. Domni 
membrii ai „Associatiunei® din acestu despartie- 
mentu, intrdga inteliginti’a, si fruntașii, doritori 
de inaintarea culturei si literaturei poporului 
romanu.

Bradu in 23 Decembre v. 1880.
N. /. Miheltianu, Liviu lancu,

directorii. actuariu.

Dumineca in 4/16 Ianuariu se va celebră 
parastasu in biseric’a gr. orientala din Bradu pentru 
demnulu si regretatulu barbatu, Dr. I o s i f u 
H o d o s i u, fostu deputatu dietalu, deputatu 
sinodalu si congresualu, membru alu comitetului 
Representantiei gimnasiului rom. din Bradu etc.

P. T. publicu din locu, si’mpregiuru este invi- 
tatu a participă la acăst’a ceremonia spre a dă si

.(Adunarea generala) a Associatiunei pen- 
tririspriginirea meseriasiloru romani se va tiend Du
mineca 4/16 Ianuariu a. c. la 3 6re d. pr. in sal’a 
de desemnu a scâleloru romane.

cu acâst’a ocasiune tributulu nostru de recunos- 
cintia, si iubire, nobilelui luptatoriu alu natiunei 
si literatu.

Bradu 27 Decembre 1880.
N. /. Miheltianu.

Prot.

Oursulu la. Toars’a d.e Vien’a
din 14 Ianuariu st. n. 1881.

Rent’a de auru un
gara .... 109.65 

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . . 125 40

Amortisarea datoriei
cailoru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune) 83.30 

dto. (Il-a emissiune) 100.— 
dto. (III-a emissiune) 86.50 
Bonuri rurale ungare 96.75 
dto. cu ci. de sortare 95.50 
Bonuri rurale Banat-

Timis. . . , 96.25
dto. cu cl. de sortare 94.50 
Bonuri rurale transil-

■ane . . . . 95 90
„ croato-slav. . . 97.—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . . 95.—

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 107.50

Losurile p. regularea
Tisei si a Segedin. 107.80 

Rent’a de harthia aust. 73.—
„ de argintu „ . 74.—
„ de auru „ . 88.50 

Losurile din 1860 . 130.85 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . . 820.—
„ bancei de creditu
ungare . . . 263.—

„ bancei de creditu
austriaco . . . 285.50

Argintulu iu mărfuri . —.—
Galbini imperatesc: . 5.57
Napoleond’ori . . 9.37'^
Mărci 100 imp. germ.. 58.10 
Londra. . . . 118.55

Za-zas/bscoli. si G-avora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu

in Budapest’a strad’a Vatiului (Vaczi utcza) Nr. 17.

Falonu, Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, pra
pori, flamuri, (si pentru 
pompieri) Covoru pe al- 
tariu, potiruri, Pietoh-

lebnica, cadelnitie, Pacifi- 
calu, candele de al tarii, 
policandre pentru biserici, 
Ripide, Chivotu, cârti de 
Evangelia etc. etc.

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru cuveni, se voru schimbă cu altele. 5—12

AUDITI, VEDEȚI SI MIRAȚI-VE!
Mărfurile de argintu Britania, primite dela o massa concursuala a unei mari Fabrice de argintu 

Britania, devenite falita, se dau cu ori ce pretiu seu mai bine disu gratuitu.
Tramitiendu fl,

parte din valărea reala,
Bucăți

ce
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n

n
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n

6
6
6

12
6
1
1
9
2
1

7,— in bani gata seu cu rambursa ori cine primesce urmatdrele 50 obiecte 
si adeca:
masa escelente, manuuchiu de argintu Britania cu cutituri adeveratu anglesesci 
de cele mai fine, argintu Britania, dintro bucata..................................................

Cutite de 
Furculițe
Linguri de mancare de argintu Britania, grele si massive . .
Linguritie de cafea de argintu Britania, de cea mai 
SUStiitore de cutite de argintu Britania, de cea mai 
lingura mare de lapte do argintu Britania, masiva 
lingura mare de supa de argintu Britania grea . 
Tave de presentatu ciselate fdrte finu .... 
sfeșnice pe masa de salonu Britania pline de efectu 
^orfa de pane masiva de argintu Britania . . .

T6te 50 obiecte
esista pe lume,

buna cualitato 
buna cualitate

cu a patr’a
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metalusunt fabricate din celu mai finu si celu mai solidu argintu Britania, care este nniculu 

care in veci romane albu si nu se pdte deosebi de argintulu adeverat, nici după o folosire de 
30 ani; pentru aceasta garanteaza.

Afara de aceste mai sunt:
18 cuîite, furculițe si linguri de argintu Britania, căte 6 bucăți t6te 18 laolalta . . .....................................................fl. 3.75

6 linguri mici de cafea w mai nainte cu fl. 3.— acum uumai cu . „ —.60
1 lingura de supa w n n M 3.— » n • • • • » 1.-
1 n 0 laptO * tt n n ti 1.50 n — .50
6 tave o n n n n 5.— H »»••••» 1.50
6 sustiitora de cutite n M n n i» 4.50 n n >»•••• n 1.50
1 cutie de sacharu n n H n n w 4.— n H 1.20
1 pareche sfeșnice mai mari r) n n n n n tt 2.— si fl. 3.-
1 elopotielu de masa » n n fi w n n 4.— acum numai Cil .... fl. 1.—
1 paharu de oue n » n n n -.60 w —.30
1 pipernitia si salnitia n n n n n n 2.50 » n —.75
1 Car afine p. otiet si oleiu w n numai n 3.50 si 4.50
1 unealta de foCU grea de pusu pe masa mai nainte cu » 3.— acum numai CU „ —.95

Câne de cafea si tea a fl. 2, 2.50, 3, 4; clesce de zacharu ă cr. 35, 50, 80 fl. 1 cutii de zacharu ă fl. 2,
2.80; presaratoriu de zacharu â cr. 25, 40, 75, 90, fl. 1; carafîne de otietu si oleiu ă fl. 2, 4; cutii de untu 

â cr. 75, 95, fl. 1.70, 2.80, 3.25, 4.— inca si alti articuli uenumerati.
Ca dovada, că anunciulu meu

xin este iiisielatoriin.
me deoblig prin aceasta in publicu, deca marfa nu convine, a 0 re’ntorce fara nici 0 greutate. Indreptu la 
epistolele de multiamita, ce mi-au venitu, si de cari imi voiu permite a le publică succesivu. — Cine doresce deci a 
primi pe banii sei o marfa buna si solida si nu lapedatura, se se adreseze numai catra

Viena, Rotlientliurinstrasse 9, vis-ă-vis (le palatulu archiepiscopescu.
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