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Brasiovu, in Aprile a. c.

Este destulu, câ se ne adunamu din trei in trei 
ani odata intr'o conferenția electorala si se dîcemu, 
că, voirnu se facemu „activitate" sdu „passivitate*  
ori se recere mai multu dela o politica prudenta 
si forte naționala? Spre a potd respunde la a- 
cdsta intrebare, trebue se recapitulamu mai antaiu 
evenimintele petrecute in acdsta tidra din tdmn a 
anului 1865 incâce, de candu se datdza lupt’a intre 
ide’a „activitatii" si a „passivi tatii", in form’a, in 
care ni se presenta si astadi. Acdst’a o vomu face 
fdrte pe scurtu.

Romanii ardeleni se bucurau la 1865 de-o 
egala indreptatire naționala, recunoscuta printr’o 
lege adusa cu concursulu representantiloru loru si 
sauctiunata de monarchu. In starea acdst a ei au 
fost surprinși de-o schimbare a sistemului politicu. 
Priu disolverea dietei dela Sibiiu si prin convo
carea dietei dela Clusiu pe base feudale, diametralu 
opuse basei de dreptu a Romaniloru ardeleni, a- 
cesti’a au fost impinsi in opositiune. Acuma se 
nască întrebarea, cum sâ se faca opositiunea, pe 
calea activitatii parlamentare, sdu a resistentiei 
passive ?

Acdst’a cestiune sa discutatu si intre cei 27 
regalist! si deputati de natiunalitate romana, 
aleși pentru diet’a din Clusiu după legea feudala 
dela 1791, Opiniunea publica, junimea, poporulu 
in totalitatea s’a se pronuntia-se deja in contra in- 
trarei in diet’a feudala. Si intre memoratii rega
list! si deputati erau opiniunile divisate, ddr’ in 
fine isbutira „activiștii" a incheiâ cu cei de alta 
părere unu compromissu, si astfeliu, ne mai tie- 
nendu contu de manifestările din sinulu poporului, 
intrara toti in diet’a feudala, pentru câ — cum 
cerea compromissulu — se faca acolo opositiunea, 
basandu-se pe legile de egala indreptatire a natiunei 
romane dela 1863, cari erau inca in vigâre.

Acestu compromissu este sorgintea tuturoru 
neintielegeriloru d’intre „activiștii" si „passivistii", 
cari stau pe bas’a aperarii dreptului natiunei ro
mane; elu a provocatu marea confusiune, ce dom- 
nesce si astadi asupra concepteloru de „activitate" 
si „passivitate". Priu aceea, câ s’a disu de câtra 
„activiști": noi mergemu in dieta spre a ne aperâ 
acolo bas’a de dreptu nationalu si a face se ni se 
recunâsca, s’a datu asianumitei „activitati" însem
nătatea unei politice natiunale, pe care in faptu 
niciodată nu a avut’o. Nu voimu se contestamu, 
că inițiatorii acestei politice de „activitate", care 
s’a continuatu mai tardiu in diet’a de încoronare 
din Pest’a, n’ar’ fi speratu intr’unu bunu resultatu 
alu actiunei • parlamentare ce-o intreprinsera, pu- 
nendu-se pe bas’a legiloru dela 1863 inca in vigOre; 
ddr' curându au trebuitu să se convingă, că prin 
acțiunea loru au bompromisu mai multu decătu au 
aperatu acea basa de dreptu. Maghiarii trecură la 
ordinea dilei peste voturile minorității romane si 
decretară fusiunea si ștergerea egalei îndreptățiri a 
natiunei romane.

Astfeliu si-a perdutu si politic’a de „activitate" 
inaugurata la 1865 bas’a ei; si la 1872 insusi 
„comitetulu conferintiei „activiste" vine si marturi- 
sesce, că „si acei puțini ablegati romani ardeleni, 
cari se stracurasera prin strimtorile legei electorale 
in diet’a de incoronare din Pest’a . . . prin șter
gerea inarticularei natiunei romane si-au perdutu 
bas’a intrarei loru iu acdsta dieta, asigurata prin 
rescriptulu din 25 Decembre 1865."

Este claru prin urmare, că de aci incolo nu 
mai potea fi vorba nici de-o „activitate" in sco- 

pulu aperarei basei de dreptu, create prin legile 
de egala indreptatire dela 1863, ci din momentulu 
cassarei acestoru legi continuarea „activitatii" ar’ 
fi insemnatu supunerea neconditiunata la dictatulu 
Maghiariloru.

Din momentulu, candu a potutu sâ se convingă 
fiacare, că caus’a Romaniloru ardeleni a fost sacri
ficata sistemului dualisticu si că Maghiarii nu nu
mai câ nu voieau sâ se împace cu noi, ci si-au 
propusu in tOta seriositatea a ne suprimă desvol- 
tarea naționala si a ne assimilâ rassei loru, cuven- 
tulu „activitate" deveni sinonimu cu parasirea drep
tului nostru nationalu si politic’a „resistentiei pas
sive" intră in deplin’a ei valâre.

Acuma se schimbă fdi’a cu totulu, „activiștii" 
devenira urgisiți si abia mai cuteză vr’unulu a 
mărturisi pe fația, câ este d’intre aceia, cari voiescu 
„se mdrga la Pest’a". Acdst’a a duratu vreo trei 
ani, până la viitdrele alegeri. Atunci „activiștii" 
cei vechi, a câroru numeru scadiuse fdrte, isi redi- 
cara capulu earasi, voindu a inaugurâ o noua ac
țiune in sperantia, că guvernulu maghiaru si diet’a 
„după ce statulu a devenitu in positiune normala" 
voru luă in considerare gravaminele si postulatele 
Romaniloru ardeleni. încercarea acdst’a inse re- 
mase fara nici unu resultatu. „Activiștii" remasera 
isolati si conferenti’a dela Alb’a-Iuli’a decise din 
nou „passivitatea".

Intr’aceea guvernulu ungurescu nici nu se gandea 
in seriosu la o impacare a romaniloru, ci lucră 
barbatesce, pentru câ se sustiena desbinarea intre 
noi si se paraliseze ori-ce acțiune naționala diu par- 
te-ne.

Se mai enumeramu aci lungulu sîru alu pe- 
cateloru, ce le-a comisu guvernulu ungurescu in 
contra ndstra ? Se mai aratamu cum a voitu prin 
terorisare si prin totu feliuiu de apucaturi se nirni- 
cdsca tdta poterea ndstra de resistentia ? Nu ve- 
demu noi, cum este sustienuta până astadi o lege 
electorala esceptionala in Ardealu, care este în
dreptată numai in contra nationalitatii ndstre ?

De-o parte Maghiarii ne dîcu meren: veniti Ia 
Pest’a si spuneți, cari sunt dorintiele vdstre, câ se 
facemu, ce se va potd pentru voi, de alta parte gu
vernulu ungaru sustiene o lege de alegere, care ne 
face chiaru impossibilu de a întreprinde vreo ac
țiune seriâsa parlamentara. De-o parte guvernulu 
protege pe „activiști", de alta parte le refusa chiaru 
si acea prea modesta cerere, câ, după ce Transil
vania s’a fusiunatu cu Ungari’a, sâ nu se mai 
sustiena pentru Ardealu legea electorala cu base 
feudale, ci sâ se introducă si aci legea din Ungari’a; 
de-o parte Ungurii ne totu chiama la mds’a liber
tății loru, de alta parte ne ieau si ultimele sfar- 
mituri de drepturi, ce ne-au mai remasu din tre- 
cutu, până si autonomi’a bisericdsca numai voiescu 
se ni-o lase intacta.

Si noi ce facemu fația de tdte aceste ? Pentru 
câ se ne potemu îngrădi iu contra fortiei maghai- 
risarei ajunge 6re, câ se ne adunamu la câte trei 
ani si se insiramu din nou argumentele aduse pro 
si contra „activitatii" său a „passivitatii" ? Negre- 
situ, câ numai cu acdst’a nu potemu satisface obli- 
gaminteloru nâstre natiunale. Ce trebuie ddr’ se 
mai intreprindemu?

Credemu, câ a sositu momentulu câ se reapu- 
camu earasi firulu dela 3/15 Maiu 1848, ce l’amu 
fost scapatu din mana inca dela 1361. Marile 
principii, cari au datu nascere partidei natiunale 
romane in acea dî memorabila, au prinsu deja ră
dăcini afunde in anima poporului nostru. Aceste 
principii sunt sânte, căci ele se basdza pe dreptulu 
eternu alu popăreloru pe egalitatea si libertatea 
care dela 1848 incdce au reportatu totu mai mari 
victorii la poporele civilisate ale continentului eu- 
ropdnu. Aceste principii nu sunt îndreptate contra 
nimenui, ele respecta drepturile si libertatea altora 
si ceea ce pretindu este numai câ si alții se res
pecte drepturile ndstre.

Partid’a natiunala romana dela3/15 Maiu 1848 
trebuie se intre odata in rolulu ei naturalu si 
legiuitu, trebuie se ne punemu odata pe lucru toti 
câți professamu aceleași principie, spre a redicâ si 
a completă edificiulu solidarității naționale. Fia
care Romanu binesemtitoriu trebuie se care măcaru 
o petricica la acestu edificiu maretiu.

Se ne aducemu numai aminte de infioratdrea 
sentintia, ce s’a pronunciatu asupra ndstra la 1865, 
candu ni s’a disu, câ nu suntemu unu factoru 
politicu, cu care sâ se pâta socoti. De ce eramu 
considerați atunci astfeliu? Pentru că, nu vedeau 
o partida naționala, care cu principiele sale se pe- 
trunda tdte fibrele poporului nostru si se Tu pre- 
sente in afara câ pe unu poporu consciu de drep
turile si de missiunea s’a.

Fiacare individu si asia si fiacare poporu isi 
câștiga in lume valâre numai prin modulu cum se 
presenta in ea. Ce respectu inse ne pdte căstigâ, 
inaintea contrariloru noștri chiaru, o atitudine, ce 
ne infațisidza câ pe o massa neorganisata si nedis
ciplinata, care s’ar’ conduce numai de nesce instinc- 
turi momentane ? Ce folosu că ne adunamu si de- 
cidemu si apoi fdrte mulți calea in picidre pro- 
pri’a loru hotarire printr’o portare necorecta si 
servila ?

Nu este prin urmare destulu ahotari unu planu 
drecare de procedere in lupt’a ndstra legala poli
tica, ci trebue se ne ingrijimu si pentru aceea de 
a facilitâ esecutiunea lui printr’o organisatiune buna 
interidra.

La acdsta tinta potemu sâ ajungemu numai 
prin aceea, că toti cei de unu principiu, cei tari 
in caracterulu loru natiunalu se voru grupă in 
giurulu stindartului partidei naționale dela 3/25 
Maiu 1848 spre a luptă intre marginele legii, cu 
demnitate si cu abnegatiune pentru a face se învingă 
drdpt’a si sant’a ndstra causa!

Cronic’a evenimentelor^ politice.
Organele oficidse ale guvernului francesu de

clara, ca republic’a francesa nu ambla 
nici după anecsiuni in Tunis, nici după protectora- 
tulu asupr’a acestui stătu africanu si că va tiend 
positinnile cucerite numai până candu va primi 
garanțiile indispensabile pentru pacea Algeriei.

De pe campulu de resboiu din Tunis se 
scrie, câ trupele francese inaiutâza mereu fara a 
intalni resistentie seridse. In diu’a de 2 Maiu ele 
au ocupatu orasiulu B i z e r t a, alu caruia portu 
serviea câ centru de proviantare pentrn Khrumiri. 
Cu ocuparea acestui importantu orasiu incungiurarea 
Khrumiriloru este aprdpe completa. Pe fiacare di 
se presenta la comandanții trupeloru francese 
numerdse triburi pentru a-se supune.

Intidl’a, cu care au ocupatu trupele francese Bizerta 
a uimitu pe populatiunea indigena, dra pe Beiu 
la implutu de îngrijire in privinti’a sigurantiei 
sale. Elu si-a parasitu resiedinti’a obicinuita si 
s’a reintorsu drasi la Barda. Mai multi Sieici, cari 
predicau resboiuIu santu, au fost arestați si aduși 
la Tunis.

Din Atena se anuncia, câ d-lu Comun- 
d u r o s a amanatu respunsulu in scrisu la a 
dou’a nota a puteriloru europene, până ce va res
punde Pdrt’a Otomana. Cu tdte acestea ministrulu- 
presiedinte alu Greciei a declaratu ambasadoriloru 
europeni, câ, ddca predarea teritoriiloru cedate nu 
va urma in timpulu celu mai scurtu, atunci elu se 
va considera că degagiatu de ori-ce obligaminte.

Pdrt’a otomana, după cum se telegrefdza din 
Constantinopolu, a respunsu la not’a puteriloru 
declarandu, câ Sultanulu primesce gra- 
nitiele fixate de marele puteri si că Ser- 
ver-pasi’a, Aii Nizami pasi’a, Ghazi Osmanu pasi’a 
si Artin Efendi sunt insarcinati a-se pune la dis- 
positiunea ambasadoriloru europeni pentru inche- 



ierea conventiunii de predare. Representantii 
mariloru puteri au fostu f6rte multiamiti de a- 
cestu respunsu.

Din A t e n’a se anuncia, că placate lipite 
pe păreți amenintia pe Regele, dbca nu va da 
ascultare vocei poporului. Presiedintele ligei națio
nale, d-lu Frearitis, care la unu meetingu a tie- 
nutu o vehemente vorbire contra acceptarei grani- 
tieloru fixate de puterile europene, a fostu desti- 
tuitu din postulu de profesoru dela universitate. 
„Ethnikon Pneuma" dîce : „Noi avemu inca liber
tatea de acțiune. Greci’a p6te inca sb se retraga, 
dbca propunerile ei voru fi respinse."

încercările guvernului din Petersburg de a in- 
truni pe puterile europene la o conferintia 
pentru a-se stabili o intielegere in privinti’a e s t r a- 
darii criminalistiloru politici, 
n’au reesitu de locu. Organulu oficiosu alu d-lui 
Gladstone „Daily News" constata acbst’a nereesita 
in urmatbrele:

„Cei trei imperati au avutu de cugotu se convâce o 
conferintia a mariloru puteri. Se credea, că deca Franci’a 
se va alaturâ la acestu planu, Angli’a va urma de sine. 
Republic’a francesa inse — fia disa acest’a spre ondrea ei 
a refusatu se ie parte la o asemenea conferintia si astfeliu 
proiectulu a cadiutu in balta. Deca Franți’a s’ar fi invoitu, 
Angli’a ar’ fi refusatu de siguru de a-’si da invoial’a sa. 
Noi credemu, că guvernulu francesu s’a aretatu aplecatu 
a-’si amenda legile sale in ceea ce se atinge de dreptulu de 
asilu. Din partea Angliei, nu credemu nici de cătu, că se 
va arată o asemenea aplecare. Noi suntemu multiamiti cu 
legile esistente. Guvernulu actualu nu va face nici o pro
punere in privinti'a mărginirii dreptului de asilu, de care se 
bucură la noi emigrantii politici; si chiaru, deca ar’ face 
un’a, că acest’a, p a r 1 a m e n t u 1 u ar’ r e f u s ă de 
siguru se-’si de invoial’a s’alao asemenea 
propunere. Noi suntemu convinși, că poporulu anglesu nu 
se va invoi la nici o intemplare la schimbarea actualei stări 
a lucrariloru."

In Irlandi’a crimele agrarie 
se inmnltiescu intr’unu modu ingrozitoriu. • Iu 
dîlele din urma s’au intemplatu d6ue omoruri a- 
grare, vre-o 12 atacuri nocturne cu ocasiunea 
căror’a se comitu fapte, cari punu Irlandi’a pe o 
trbpta cu cele mai barbare tieri. Astfeliu unui 
padurariu, a caruia casa a fostu calcata de vre-o 20 
de Omeni mascati, i s’au taiatu ambele urechi cu 
nesce fârfece tbmpite. Din Galway se comunica 
scirea de necrediutu, că unu essecutoru judecatorescu, 
atacatu de o cbta de 6meni-mascati, a fostu friptu 
de viu. Iu Loughrea iu Vinerea trecuta a fostu 
aruncatu in aeru cu dinamitu si cu prafu de pușca 
cas’a unui altu esecutoru. Locuitorii abia au sca- 
patu cu vibti’a. Prin alte localitati la ordinea 
dilei sunt incendiile, si t6te aceste lucruri se in- 
templu, candu tibr’a este ocupata militaresce si se 
afla in stare de asediu.

Caus’a acestei stări de lucruri sunt de siguru 
esmissiunile in massa de pe moșii. Proprietarii 
voru anume sb se scape de arendașii loru inainte 
de promulgarea legii agrare: astfeliu, că astadi 
sunt amenintiate mai multu de diece mii de familii 
de a- fi puse pe drumu. Deci ingrozițOrele fapte 
ale irlandesiloru sunt provocate numai prin despe- 
ratiunea, in care se afla. D. Dillon, unulu din prin
cipalii capi ai land-ligei irlandese, a fostu arestatu. 
Contr’a acestei arestări arbitrare a protestatu in 
parlamentu deputatulu Macarthy. Dumineca voru 
tienb alegatorii din Tipperary sub presiedinti’a ar- 
chiepiscopului Croke unu mare meeting pentru a 
protesta contra arestării d-lui Dillon. La acestu 
meeting va asista si d-lu Parnell si alti capi ai 
ligei.

Doue opiniuni deosebite
eu privire la atitudinea Romaniloru din Ardelu si Ungcri’a 

fașia de viitâriele alegeri.
De sub Mesesiu, 31 Marfiu 1881. 

Activitate seu pasivitate?
(Urmare si fine.)

Aci se ivesce întrebarea: că ce se faca ungu
renii ? Se continue ei cu activitatea sbu se de- 
chiare si ei passivitatea ? Ungurenii au acelesi 
gravamine câ-si noi, suferu aceeași opresiune si 
acelesi neindreptatiri câ-si noi ardelenii, suntu ata
cați — in unele tienuturi — in natiunalitatea loru 
si mai tare decătu noi. Ce e dreptu, noi ardelenii 
mai avemu facerea uniunei fara de noi, rapirea au
tonomiei istorice a tierei nOstre si legea asupritâria 
si indreptata in contr’a n6stra de alegere, dreptu 
cause pentru passivitate, dbr’ e bine de observate, 
că t6te aceste suntu numaicause preste des
tul u, că se fimu passivisti.

Unulu este scopulu politicei de astadi: nimi
cirea nOstra că națiune, un’a trebue se fia si ape- 
rarea, resistinti’a, un’a trebue se fia națiunea ro
mana 1 — precum dicea fericitulu Tîchindblu. In 
unire e poterea. Se luamu măcaru atăt’a folosu 
uniunei făcute fara de noi, ca se invetiamu din ea, 
se facemu si noi uniune spre aperarea n6stra, dbca 
au facutu alții spre asuprirea n6stra.

Intre impregiurarile actuale nu pOte fi dbra 
vorba de alfa decătu de passivitatea tu- 
turoru romaniloru. Cu passivitatea nu perdemu ni- 
micu, că nu mai avemu ce perde; dbr’ ne mantie- 
nemu onOrea, dreptulu, juramentulu si programulu 
natiuualu din 1848.

Dechiarandu-se solidaritatea si passivitatea tu- 
turoru romaniloru, este de lipsa a se formulă pre- 
tensiunile romaniloru, de o parte, că se scia totu 
ronianulu, pentru-ce se lupta, de alta parte, că se 
nu se pOta dice de poternicii dilei, că uu sciu ce 
vrbu romanii, că tindu a restornâ statulu, că t6ta 
neindestulirea loru e oper’a unoru agitatori fara 
consciintia si inimici statului — tbte vorbe altu 
cum, pre care ei le credu mai puținu, dbr’ proprie 
a ne descredita inaintea aceloru-a, cari nu ne cu- 
noscu necasurile si se lașa a fi sedusi prin fațiari’a 
poterniciloru noștri. Trebue se provedemu progra- 
inulu natiunalu cu auctoritatea vointiei natiunale si 
pentru aceea trebue se ’iu proclame representantii 
alegbtoriloru romane. De pre bas’a clara e mai 
usibra si iutielegerea si possibila impacarea.

Romanii nu potu se aiba astadi altu programu 
decătu celu din 1848. Celu-ce l’ă propusu acunoscutu 
bine si pe unguru si pe romanu ; a sciutu, că celu 
d’antaiu nu va renuntiâ cu un’a cu d6ue la na- 
tur’a s’a de a suprematisâ, br’ cestu din urma nici 
după atatea si asia de amare suferintie si patianie 
nu va crede la vorbe dulci si promisiuni frumâse; 
pentru aceea lu-ă facutu asie, că sb se taie calea 
la ambele : si la suprematisare si la imbetari de 
capu. Dbca voimu sb traimu in acbst’a tiera că 
romani si se fimu tractati de egali cu ceilalți con- 
cetatiani, br’ nu numai ca suferiti usque ad bene 
placi turn................ pre langa acbst’a trebue se stamu
cu totii. Clara pacta, boni amici.

Reclamamu dbr’ si scriemu pe stindardulu nostru 
politicu :

1. Recunbscerea natiunalitatii nâstre prin lege 
si ștergerea acelui §, care ne face numai parte din 
alta natiunalitate.

Acestu § nu corespunde adevărului fapticu si 
pre lenga aceea*,  că deschide usia larga la o mul
țime de neindreptatiri comise si comitende din 
„puncte de vedere mai inalte“, nu e nici de lipsa 
in interesulu statului. Statulu nostru după firea 
s’a e polyglot si că atare pbte se fia cătu de in- 
floritoriu si poternicu, precum dovedescu acbst’a: 
Americ’a, Svitibr’a, Belgiulu s. c. 1.

2. Restatuirea autonomiei Transilvaniei si re- 
gularea referintieloru ei cătra Ungari’a prin re- 
presentanti’a popdreloru dm Transilvani’a, albsa pe 
bas’a unei legi de alegere ecuitabile si pentru 
romani.

3. Universitatea natiunei romane din Ungari’a 
si Transilvani’a spre a grigi de interesele vitali ale 
natiunei.

La aceste dbue unii voru objectiunâ fras’a deja 
multu inblatita : „stătu in stătu", necugetandu la 
aceea, că Croația la noi e stătu iu stătu, că na
țiunea sasbsca, ungurbsca si secubsca au fostu sute 
de ani in Transilvani’a stătu in stătu pe cout’a 
statului intregu si a natiunei romanesci, că statele 
unite in Americ’a suntu stătu in stătu, asemenea 
cantonele Svitierei, că d. e. confesiunile cu represen- 
tantiele si drepturile loru suntu quasi staturi in 
stătu si că multe alte institutiuni se potu consi
deră mai multu 6bu mai puținu staturi iu stătu, fara 
se fia in aceste ceva reu, din contr’a: Se nu ui- 
tamu, ca statulu e pentru binele, asiguranti’a si 
aperarea intereseloru vitali ale cetatianiloru sei si 
nu unu turnu mare, care n’are altu scopu, decătu 
se db de lucru dî si nbpte la 6meni, că se-lu cla- 
dbsca. Statulu e ingraditur’a cetatii. In laintrulu 
acestei îngrădituri fiacare omu are gardulu sesiunei 
sale, cas’a s’a si in acbst’a sanctuariulu seu. T6te 
aceste nu făcu murii cetatii mai slabi, din contra, 
candu se iă cetatea cu asaltu, inimiculu are sb se 
lupte pentru fiacare gradina, casa si usia de nou.

Cine ar’ fi cugetatu pe tempulu absolutismului, 
că in Austri’a fiacare provinti6ra chiaru sî mica 
Bucovina, sb aiba candu-va diet’a s’a. Eaa astadi 
e asia. Piere 6re Austri’a pentr’aceea ? sbu sun
temu noi mai fericiți, mai avuti sbu mai tari, 
pentru-că la noi nu e asia?

4. Escinderea teritorielofu puru romanesci si 
provederea aceloru-a cu diregutori de natiunalitate 
romana j br’ unde nu s’ar’ pbtb face acbst’a si ro
manii ar’ fi mestecați cu masse mai mari de alta 
natiunalitate, provederea acelora in proportiune 
drbpta cu diregatori de acelea-si natiunalitati, dbr’ 
toti cunoscători de respectivele limbe. Limbele ofi- 
ci6se in josu se fia numai ale popâreloru aflatbrie 
pe teritoriu. Pentru-ce acbst’a ? va sci si simți 
totu romanulu.

Aci voru obiectiunâ siovaitorii nepotinti’a si 
greutatea. N’amu decătu se-li aducu aminte aron
darea mai năua a comitateloru si a cercuriloru ale- 
gatârie, prin care a fostu cu potintia sb se faca 
cu puține esceptiuni prevaleutu pretotutindenea ele- 
mentulu maghiaru. Acesta a fostu lucru mai greu, 
decătu pre care lu-ceremu noi si totuși s’a facutu.

5. Darea unei cuote amesurate contributiunei 
poporului romanu din cass’a tierei in manile repre- 
sentantiei universității natiunale, spre a se intre- 
buintiâ pentru cultur’a natiunala a poporului,

6. Admiterea romaniloru in proportiune drbpta 
la tbte diregatoriele generale si comune.

7. Ștergerea virilismului, care e unu feliu de 
feudalismu si indreptatu in contr’a natiunalita- 
tiloru.

Astadi tbte popbrele de d6mne ajuta tindu la 
vibtia si libertate naționala, chiaru si bulgarii si 
bosniacii inca-si reclama drepturile loru. Noi ro
manii nu voimu, nu potemu se voimu, că se fimu 
tractati, că țiganii fara de casa si mbsa; libertatea 
individuala si favorurile personale, cari astadi se 
dau, mane se i-au, nu ne folosescu nimica, dbca 
vomu muri că națiune. N6a ne trebuesce, noi re
clamamu libertate natiunala, fara de care nici cea 
individuala nu e decătu o masca.

Voru dice unii, audiendu de promissinni splen
dide, de cari se voru face a buna sbm’a, că nu e 
bine a lasă paserea din mana pentru cea din gardu.

Se ne insemnamu bine, că promissiunile suntu 
paserea din gardu. Romanii n’au nimicu a măua, 
prin urmare n’au de a perde decătu un’a: drep
tulu la libertatea natiunala. Acestu dreptu numai 
atunci ’lu-potu perde, dbca voru renunciâ ei insisi 
la elu; si ei voru renunciâ la elu, dbca intre im
pregiurarile- actuale voru intră cu reserva sbu fara 
de reserva in activitate.

Guvernulu absolutisticu inca a facutu unguri- 
loru feliu de feliu de promissiuni, dbr’ ei au remasu 
fideli programei natiunali si au reiesitu cu unu 
pactu, pe bas a căruia guvernele de păn’acum nu 
numai au asiguratu libertatea natiunala a poporului 
maghiaru, ci — mai alesu cestu actualu — pune 
in lucrare si maghiarisarea natiunalitatiloru conlo- 
cuitârie. Ce eră de unguri, dbca amblău după 
vorbe frum6.se din Vien’a si uitau numai unu sin- 
guru minutu de interesele loru Vitali ?

Alții voru trage la indoibla, că vomu ’potb 
candu-va câștigă libertatea natiunala, cum o recla
mamu noi. La aceștia le dîcemu, că nici unu po- 
poru nu si-a castigatu libertate si drepturi politice 
fara de lupte si perseverantia barbatbsca. .Acelu 
poporu, care nu scie sb se lupte si se fia stator- 
nicu in luptele sale, nici nu merita libertatea si 
vibti’a.

Pe multi dintre 6menii tineri cu cunoscintie, 
dbr’ fara de esperiintia si cari n’au cumpanitu 
bine, ce este in j o c u, ’i va împinge am
bițiunea, dornlu de a brilâ cu sciintiele loru, la 
activitate, care, precum voru fi cugetandu, singura 
le dă terenn, că se-si desfaca aripele.

Acestora le dîcemu, că drepturi in genere si 
drepturi politice in deosebi nu se potu câștigă fara 
de abnegatiune si sacrificie. Ptfna-’si si ei intru 
acestea ambițiunea si terenu de activitate ’si-cerce 
luptandu alaturea cu veteranii pentru drepturile 
natiunei.

Celn ce-’si vinde dreptulu primogeniturei pentru 
unu blidu de linte e nebunu; celu ce ’si vinde 
drepturile natiunei sale pentru interese si favoruri 
personale e unu sceleratu.

La unii, in fine, afla intrare insinuatiunea : că 
realisarea astorufeliu de aspiratiuni ar’ slabi sta
tulu, suntu stricatiâse venitoriului statului si că a- 
tari din puncte de vedere mai înalte nu se potu 
admite nici-candu.

Prelunga esemplele altoru staturi, produse mai 
susu, că sb se înfrângă cu fapte viue acbst’a aser
țiune .dictata de vedere scurta sbu suprematismu, 
intrebu : ce pbte fi pentru unu corpu organicu, de 
care se tienu si staturile, mai enervatoriu, mai 
stricatiosu, decătu unu morbu internu? Evenimen
tele trecutului au adunata in acbst’a tibra mai.multe 
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națiuni, cari in decursulu tempului au ajunsu la 
cunoscinti’a de sine si nu voiescu, pentru-câ nu 
potu voi, se in6ra, ci pretindu pe bas’a celui mai 
naturalu si mai inalienabilu dreptu, care-’lu are 
chiaru si individulu, conditiunile de lipsa spre a 
potâ trai câ națiuni.

Ce pdte fi acum mai priintiosu, mai folositoriu 
pentru unu stătu : a dâ acestoru națiuni, partiloru 
sale constitutive, aceste conditiuni de vi^tia său 
denegandu-le a folosi una națiune, o parte consti 
tutiva a s’a, dreptu imblaciu pentru celelalte si a 
paralisâ ori-ce acțiune comuna pentru binele co- 
munu ? Respunsulu nu e greu; 6r\ câ sb se sa
tisfacă pretensiuniloru celoru mai naturale si juste 
ale natiunalitatiloru, nu se recere alt’a, decătu 
parasirea politicei de rassa 
si adoptarea celei juste de 
stătu. Acdst’a nu numai câ n’ar’ strică, sta
tului din contra scapându densulu de unu morbu 
greu internu, ar’ prinde, câ arborele, afunde rădă
cini, ar’ inflori tâte ramurelele sale si s’ar’ intari 
asia, câtu nici o vijelia nu i-ar’ pdte stricâ.

Deci dâr’ atâtu din punctu de vedere de stătu 
câtu si din punctu de vedere natiunalu intre im- 
pregiurarile actuale n6a romaniioru nu ne remane 
alta cale, decâtu se piotestamu in contr’a direc
țiune! politicei de astadi si in contr’a starei create 
prin acâst’a natiunei romane — prin p a s s i v i- 
t a t e. Ce se tiene de esecutarea passivitatii nu
mai atâta dîcu : „Voiesce si vei fi !“

Unu alegator iu roman u.

Sinodulu archidiecesanu gr. or.
Duminec’a trecuta a deschisu Esc. S’a Archie- 

piscopulu siMetropolitulu Mironu R o m a n u 1 u 
a deschisu sessiunea ordinaria a sinodului archidiece
sanu printr’o scurta cuventare, in care accentuâ câ 
sinodulu numai atunci va potâ corespunde sublimei 
sale missiuni, dâca singuraticii membri ai sei, res- 
pectandu basele canonice, voru fi petrunsi de ade- 
veratulu spiritu alu bisericei, care tinde la pro- 
gressu in luminare si cultura, la înfrățire si conso
lidare, la îndestulare si prosperitate. Archiepisco- 
pulu apelâza in fine la conlucrare armoniâsa a mem- 
briloru întruniți in sinodu pentru realisarea scopu- 
riloru comune de cultura, fratietale Si ptosperare.

După acâst’a sinodulu esprima prin sculare sem- 
tiemintele sale de pietate câtra deputății sinodali 
decedați: Dr. I. Hodosiu si Corneliu Piposiu. A- 
poi se alegu notarii definitivi si comissiunile, se 
presenta diferite cereri si raporturi.

Iu fine presidiulu aduce la cunoscintia, câ cu- 
nuni’a Altetiei Sale imperiale a principelui mosteni- 
toriu Rudolf cu A. S. regala pr ncess’a Stefani’a 
de Belgi’a va avă locu in 10 1. c. in Vien’a, dar’ 
in 18 1. c. inalt’a parechia va veni la Pest’a spre 
a primi omagiele diferiteloru corporatiuni. S’a a- 
flatu de bine a se alege din sinulu sinddeloru epar- 
chiale întrunite in sessiune sinodala câte o deputa- 
tiune, cari in frunte cu capii bisericesci sâ se pre- 
sente in 18 1. c. la Budapest’a, spre a aduce o- 
magiele bisericei gr. or. romane înaltei parechi nou 
cununate cu adausulu, câ Metropolitulu d’impreuna 
Cu episcopii sufragani sâ se presente si la Vien’a 
spre a asistâ la actulu cununiei. — Sinodulu, luandu 
actu cu viua plăcere despre acâst’a, alege in depu- 
tatiunea de felicitare pe d-nii : N. Popea, Ioanu 
cav. de Puscariu si Partenie Cosma si ’si esprima 
dorinti a, câ capii bisericei se mârga si la cununia 
la Vien’a.

Sinodulu diecesanu din Aradu.
După finirea ceremonieloru indatinate, sinodulu 

s’a intrunitu in sessiune ordinaria in Duminec’a 
Tomii la 1 Maiu in Sal’a cea mare a institutului 
pedagogico-teologicu. Presiedentele, d-lu episcopu 
Ioanu Metianu, salutandu membrii cu „Christosu a 
inviatu", in cuventulu seu de deschidere constata 
Ou dorere scăderea poporatiunei romane in dieces’a 
Aradului si atrase atențiunea d-loru deputati asupra 
acestui casu regretabilu, indemnandui se cugete 
fiacare cu de-adiusulu, cari suntu medilâcele ce 
amu trebui se le punemu in activitate, pentru câ 
se fmpedecamu acestu reu in spaimantatoriu. Toto
dată promise a așterne sinodului inca in sessiunea 
presenta unu proiectu in privinti’a acdst’a, cârui’a 
i poftimu toti din anima celu mai bunu succesu. 
Cuventulu de deschidere a fostu salutatu cu aplause 
prelungite. — De 6ra-ce sessiunea presenta este a 
trei’a in penodulu prescrisu de statutulu organicu, 
de aceea sinodulu s’a dechiaratu de constituitu, 
sustienendu-se si pentru estu anu comissiunile din 
anulu trecutu.

P. S. S’a anumera apoi agendele peatractandb, 
care tote s’au si predatu biuroului spre ale distribui 
la •.omissiunile competente; după aceea comunicâ 
respunsulu, ce l’a tramisu Alteti’a S’a principele de 
cortina Rudolf prin inaltulu ministeriu de cultu si 
instrucțiune publica, din care se vede, câ Alteti’a 
S’a a luatu la cunoscintia cu plăcere si multiu- 
mesce sinodului pentru atențiunea, ce ’l-a manifestatu-0 
la festivitatea logodirei Sale cu principes’a Stefani’a. 
Sinodulu, multiumitu de resultatulu ostentileloru 
sale, decide unanimu, la propunerea P. S. Sale, 
câ la festivitățile cununiei Altetiei Sale, in unire 
cu celelalte diecese ale n6stre, cu Episcopii si Me- 
tropolituln, sâ se tramita deputatiune spre a salutâ 
pe fiitorii conducători ai monarchiei habsbnrgice.

■ (Va urma.)

Serbarea proclamatiunii Regatului.
Titir’a intrega va participa la acest’a serbare prin auto

ritățile centrale constituite, si prin delegatiuni din t<5te 
judetiele si comunele urbane si rurale.

I.
Prediu’a lui 10 Maiu, la 6 tire sera, presiedintele con

siliului de miniștrii, insocitu de d-nii miniștrii, transfera in 
trăsură de gala a Curții, cu onorurile militare, Cortinele 
Regale Romane, dela palatulu presiedeutiei la Mitropolia. 
Purcederea Cortineloru va fi anuntiata prin 21 tunuri.

I. P, S. S. Mitropolitu Primatu, in vestminte sacer
dotale si insoțitu de clerulu cathedralei, intimpina Cortinele 
la intrarea bisericei si, primindu-le din manele presiedintelui 
ministriloru, le asiedia la loculu pregatitu, in fați’a Iconos
tasului, renduindu-se garda de ontire langa ele. I. P. S. S. 
Mitropolitulu oficiază rugatiunile de priveghiare,

NB. Asemenea serbare religitisa de sera se va face in 
ttite bisericile din tiera.

II.
Reversatulu dilei de 10 Maiu va fi salutatu in Capitala 

cu 21 tunuri, tir’ in judetie, unde se afla actista arma, cu 
101 tunuri.

T6te trupele garnistinei si gard’a naționala voru fi în
șiruite, la tirele 101/a pe ambele laturi ale stradeloru; Vic
toriei, Carolu I si Rahovei, cu drapelele desfasiurate.

In strad’a Bibescu, si in parte, la trebuintia de spațiu, 
si in strad’a Rahov’a spalierulu va fi formatu: de o parte, 
de corporatiunile meseriasiloru si ale ori-ce soeietati din Ca
pitala, cari ar’ dori se ib parte la serbare, tir’ de alta lăture 
de școlarii liceeloru publice si private, sub conducerea direc- 
toriloru, pedagogiloru si siefiloru militari.

De amendoue părțile sioselei mitropolitane, pti crtist’a 
colinei, voru fi înșirate, la tirele 10 si jum„ delegatiunile 
judetiane, in urmattirea ordine:

Argesiu, comune 146, Botoșani 52, Braila 57, Bacau 
88, Buzeu 108, Covurluiu 50, Canstantia 80, Damboviti’a 
120, Dorohoiu 49, Falciu 72. Gorj 155, Ialomitia 91, Me
hedinți 196, Muscelu 85; Neamtiu 59, Oltu 102, Putna 85, 
Prahov’a 152, Romanu 77, Romanati 114, Remnicu-Seratu 
86, Suceav’a 47, Tutov’a 75, Teleormanu 133, Tecuciu 54, 
Tulcea 64, Velcea 165, Vlasca 112, Vasluiu 57.

Aceste delegatiuni voru fi înșirate, avendu in frunte, cil 
începere dela ptirt’a mitropolitana, pe presiedintele con
siliului si alu comunei judetiane cu drapelulu judetiului, 
er' in dreptulu loru, in adencu, delegatiunile rurale. La 
p6rt’a interitira a Mitropoliei voru luâ locu delegatiunile 
judetieloru: Ilfovu, Iași si Dolj, formaudu spalieru pena la 
tribuna iu direcțiunea despre Camera. Pe trotuarele dlh 
siostiu’a Mitropoliei voru fi insirate elevele sctileloru secundare 
si din primare delegatiuni in vestminte albe, sub conducerea 
directtireloru si instituttireloru respetive.

III.
Pena la tirele 11 si jumetate voru putb intră in cur

tea Mitropoliei si a luâ locurile, ce le sunt asemnate, cor
purile constituite ale Statului, d-nii miniștri ai Puterfloru 
străine, perstinele specialminte invitate. Nici o trăsură fiți 
va putb se urce colin’a Mitropoliei, ci toti invitații suntu 
rugați a descinde inca la ptilele ei.

IV.
La tirele 12, pitica dela Palatu M. M. L. L. Regele Si 

Regina. Plecarea cortegiului regalu se anllntia prin 101 
tunuri.

Cortegiulu :
a) Prefectulu Capitalei; b) D. maresialu alu Curții; 

c) Music’a rosioriloru ; d) Unu escadronu de roșiori; e) 
Drapelele armatei, cari voru luâ locu in frontu la acestii 
postu, amesuratu cu trecerea cortegiului regalu pe dinaintea 
regimenteloru loru; f) Maiestatea S’a Regale calare,- incuil- 
giuratu de statulu-maioru ; g) Trasur’a Maiestatii Sale Re- 
gin’a ; h) Cortegiulu este iuchisu de unu escadrontt de Ca
valerie. In totu pasagiulu cortegiului musicile canta si clo
potele dela ttite bisericile resuna,

V.
I. P. S. S. Mitropolitulu Primatu, I. P. S. S. Mitro

politulu Moldovei si Sucevei, Prea Santii Episcopi de Eparhii 

si clerulu metropolitane, in vostmiute solemne, împreuna cu 
d-nii presiedinti ai Corpuriloru legiuittire, d. presiedinte alu 
ministeriului si d-nii miniștri cu dtimnele loru, intempina pe 
Maiestățile Loru la ptilele colinei.

Corulu eclesiasticu alu seminarieloru inttina cantarea: 
Bine ești cuvbntatu celu ce vii intru 
numele Domnului. I. P. S> S, Mitropolitului 
Primatu dîce rugăciunea Iehova Domnulu nos
tru, psalm 8), sl presinta evangeli’a si crucea Maies- 
tatiloru Loru. Clerulu inaltu iea apoi fruntea cortegiului 
precedatu de drapelele armatei si Maiestățile Loru, urmate 
de perstinele, cari Le-au primita la descindere de pe calu si 
din trăsură, la sunetulu clopoteloru si alu cantarei chorului, 
urca sitistioa. La ptirt’a interna Maiestățile Loru sunt pri
mite de d-nele patronese si de ontire ale Curții, tir’ la in
trarea in incint’a oficiului bisericescu corulu intregu inttina 
cantarea de primire.

VI.
Indata ce Maiestățile Loru au luatu locu pe estrad’a 

tronurilol’u, asiediate in curtea Mitropoliei, incepe Te-Deum.
După evangelia, I. P. S. S. Mitropolitulu Primatu face 

rugăciunea Cortinei, tir’ I. P. S. S. Mitropolitu alu Mol
dovei si Sucevei le santiesce cu aiasma. Curtea ingenunche 
in timpulu rugaciunei Coronei. Chorulu canta imnulu Co
rtinei.

După terminarea Te-Deumului d-nii presiedinti ai Cor
puriloru legiuittire inainteza spre Cortine. I. I. P. P. S. 8. 
L. L. Mitropolitii le redica pe perine de catifea si intempina 
cu Ele pe d-nii presiedinti, apoi cu totii inainttiza la trep
tele de josu ale estradei Regale.

D-nii presiedinti primescu Cortinele pe perine, din ma
nele prelatiloru bisericei si le incredintieza la duoi coloneii 
câ garda de ontire, tir’ I. P. S. S. Mitropolitulu Primatu in
ttina rugăciunea consacratiunei. Cahorolu canta M u 11 i ani!

VII.
M. M. L. L. Regele si Regin’a subsemntiza pergamen- 

tulu Cortinei, mai dinainte subsemnatu de I. I. P. P'. S. S. 
L. L. Mitropolitii, de presiedintii Corpuriloru legiuittire, de 
ministeriu si de presiedintele curții de casatiune, si presen- 
tatu la subsemnarea Regala de d. ministru presiedinte. Co
rulu canta imnulu nationalu ; tir’ Maiestățile Lord, inoredin- 
tiandu pergamentulu d-lui ministru de culte, pentru a se 
păstră in archiv’a Statului, se intorcu la Palatu cu corte
giulu, cu care au venitu si însoțite de d. presiedinte alu 
consiliului de miniștri si de d-nii miniștri de interne si de 
resbelu.

Drapelele armatei se asitiza in sal’a Tronului după in- 
ttircerea Maiestatiloru Loru, fara garda, numai cu portu dra
pelulu, afara de drapelele decorate cu S t 6 u ’a Româ
niei, care i-au parte in cortegiulu Cortineloru. Maiestățile 
Loru primescu apoi felicitările corpului Diplomaticu, care de 
la Mitropolia vine la Palatu pe stradele designate de 
politia.

(Va urmă.)

Despre vaccinatiune si revaccinatiune.
(Urmare.)

Dala Ienner si până in diu’a de astadi multi 
invetiati s’au incercatu a oautâ pe acelu a g e n s, 
care este in stare a face pe unu omu odata infec- 
tatu cu elu, pe timpu mai indelungatu aprtipe 
immunu (neaccessibilu) contra unei asia omorittire 
infectiuni, dtir’ nu le-a succesu asia, precum pdte 
erainu in dreptu a asteptâ dela ei după unu pro- 
gresu asia de mare alu sciintieloru medicale si na
turale. Dr. Grawitz din Berlin este celu mai 
nou autoru, care a lucratu in direcțiunea actist’a, 
după cumu ne spunu rap6rtele congresului de me- 
dici-chirurgi, cari tocmai in decursulu lunei lui 
Aprile 'si tienea siedintiele sale in Berlin. De mai 
de multu s’au aratatu, câ puterea vaccinului, de a 
produce besicutiele, proprie versatului, sta in nisce 
micro-organisme, cari se afla in vaccinu, ba unii 
invetiati s’au incercatu chiaru a produce micro
organismele acestea in fluidități specifice, cum a 
facutu si savantulu Pasteur cu unele micro-orga
nisme proprie cholerei de gâini si splinei, inse nu ’i 
a succesu până acuma, pentru câ asia sunt de mici, 
incâtu este impossibilu studiulu loru specialu cu 
aparatele, de cari dispune sciinti’a până astadi.

Dr.- Grawitz inse a luâtu refugiillu la unu 
esperimentil ftirte instructivu si in direcțiunea ntis- 
tra. Elu a luatu neSCe micro-organisme, cari Se 
afla in fermentatiunea acra (s. e. muceditila de la 
otietu) si prin tractarea loru prin aparate de crâS- 
cere si nutrire, le-a transformatu in nisce părăsiți, 
apti de a trai si in organismulu animallcu. Acești 
părăsiți i-a indiisu in ven’a unui iepure prin injec- 
tiune si apoi a studiatu urmările. Elu observâ, câ 
crescerea si nutrirea loru le-a schimbatu si poterea 
de infectiune. Odata injectiunea a produsu distru
geri ftirte mari in organismu, ba chiaru si mtirtea, 
altadata a produsu vatamarf mai mici, după cum 



parasitii erau mai multu seu mai puținu desvoltati. 
De aci vedemu, că gradulu desvoltarei le da uuu 
caracteru mai benignu sdu mai malignu. Studiandu 
elu mai departe afecțiunile, ce le produce micro
organismele in diferitele organe ale animaleloru, a 
aflatu, ca, cu cătu energi’a organeloru, de a luă, 
nutrementu și oxygenu din sânge, este mai mare, 
cu atatu mai mare este si vitalitatea organeloru 
fațjia de micro-organismele destrugâtâre.

Intre micro - organismele si organele, animale, 
iu cari au fost induse, se incepe o lupta pentru 
esistentia si acea parte invinge, care este mai 
energica. Gr r a w i t z a mersa mai departe si a 
observatu si studiatu antaiu in aparatele de crescere 
si nutrire lupt’a pentru esistintia intre micro-orga
nismele cu caracteru malignu si benignu si a vediutu, 
că micro-organismele cu caracteru malignu nimicescu 
cu totulu in 6re-care timpu micro-organismele cu 
caracteru benignu. După aceea a observatu lupt’a 
acdsta in organismulu animalica si a aflatu, că 
ddca a indusu unui iepure micro-organisme maligne 
in dosa destulu de mare, acele au produsu in 
organismulu animalicu distrugere mare si chiaru si 
m6rte; ddca inse a indusu antaiu micro-organisme 
cu carateru benignu si apoi de cele maligne, a- 
tunci iepurii nu s’au bolnavitu. Gr r a w i t z de
duce din esperimentulu seu, că prin inducerea 
micro-organismeloru benigne se incepe o lupta 
pentru esistentia intre ele si intre organismulu 
animalicu, ddr’ nu sunt destulu de tari spre a 
amori organismulu animalicu, ci lupt’a decurge intre 
d6ue puteri aprdpe egale, cari nu potu a se vatamâ 
cu totulu una pe alta, ddr, prin lupt’a asta 
energi’a organeloru se redica si prin urmare, ddca 
se intimpla că mai tardiu se urmeze o invasiune de 
micro-organisme cu caracteru malignu, aceste afla 
deja organele deprinse in lupta, adeca mai resis- 
tente ' in contra maladiei, ce le ameninți». Ddca. 
vomu face o asemenare intre esperimentulu lui 
Dr. G r a w i t z si a lui I e n n e r, apoi vedemu, că 
si copilulu lui Ienner fiindu odata vaccinatu cu 
vaccinu humauisatu — care vaccinn corespunde 
micro-organismeloru benigne ale lui Grawitz — n’a 
mai capetatu besicutie de versatu atunci, candu a 
fost vaccinatu cu vaccinu dela vaca, care corespunde 
micro-organismeloru maligne ale lui Grawitz. Ase
menea sunt si versatulu, scarlatina si morbili 
(pojârulu), fiindu-că acelu „agens", care produce 
aceste b61e, sunt nesce micro-organisme, cari din afara 
intra in organismulu omului si cârca alu nimici. 
Totu omulu scie, că dâca cineva a avutu un’a din 
bălele memorate, a dou’a 6ra nu-o mai capeta, sâu 
dâca o capeta este usiâra. Dâca premitemu asta, 
urmâza, că trebue se prevenimu cu infectiune 
benigna celei maligne si se. redicamu vitalitatea 
organeloru, că la casu de-o invasiune a micro-orga
nismeloru maligne se le gasâsca resistente sâu cu 
alte cuvinte se vaccinamu si se producemu unu 
versatu usioru, că la casu de infectiune cu versatu 
mare se fia organele mai resistente si influinti’a 
versatului asupra loru mai mica.

(Va urma.)

Vien’a si deputatu in Reichsrath, prin arangiarea 
unui banchetu, la care au luatu parte tâte somi
tățile politice si literare ale partidului liberalu- 
germanu. îndelungata si neobosit’a activitate a 
jubilarului atătu pe terenulu literariu-diaristicu, cătu 
si pe celu politicu-parlamentariu, a fostu serbatorita 
prin strălucite discursuri, pronunciate intre alții de 
Dr. Newald, primariula Vienei si de Dr. Herbst, 
siefulu partidului liberale germanu. Serbatârea ’si 
lua inceputulu prin aceea, că d-lu Nordmann, pre- 
siedintele asociatiunei „Concordi’a", a predatu in 
numele acesteia betranului jubilări u o adresa pom- 
pdsa legata.

(O, hoția ingenidsa in Vinerea 
p a t i m i 1 o r u.) Vineri sâra, septeman'a patimi- 
lorn, scrie „Mes. Brăilei", de obiceiu lumea se in- 
gramadesce pe la biserici, a ascultă prohodulu 
salvatorului omenirei. Biseric’a Sântului Constan
tinii din orasiulu nostru, destulu de mare, era 
plina de credintiosi. Căndu fia-care asculta in 
liniște acele dulci cantari bisericesci, deodata se 
audu căteva voci susu in galeri’a. bisericei, stri- 
gându focu ! alte voci de josu au redublicatu a- 
cestu cuventu inspaimantatoru. Cei de susu 
strigau, focu josu, cei de josu strigau, focu susu; 
asia că lumea si mai cu sâma secsulu mai slabu 
spaimantatu s’a rapeditu spre usia, toti voiau se 
iâsa si nimenea nu potea ieși. Primulu rându sca- 
pandu din striugerea dintre usia mulțimea din 
urma cadiu gramada pe scări; fia-care rându ce 
scapă pe usia cadea peste cei de josu de langa 
scări; afara o pl6e torențiala uda mulțimea, care 
se svârcolea se scape din presiunea si isbiturile, ce 
causau noui infortunati scapati din teasculu dela 
usia. Era o priyelisce tragica. Individulu luatu de 
curentulu multimei, că se nu cada josu si se fia 
strivitu, apucă pe vecinulu seu de haina si nu lu 
lasă până ce nu remanea cu bucat’a in mana 
fara. unu punctu de radiemu, apucându-se uduIu de 
altulu si asia sfasiindu-se unii pe alții de grâz’a 
mortii si a periculului, in care credea, că se afla. 
Multe dame au scapatu din acestu intristatoru in- 
cidentu, aprdpe despoiate; pălării, umbrele, sia- 
luri, haine, rochii, nimicu n’a scapatu in stare 
normala:; ornice, cerceii din urechi până si ghetele 
din piciâre dela multe femei au lipsitu. Cu totuI 
ajutorulu politiei, venitu nu camu la timpu, nu 
s’a pututu liniști lumea până ce nu s’au inchîsu 
ușile. Din cercetările făcute, politi’a nu scie 
nimicu si nici n’a descoperitu ceva; credinti’a inse 
este, că mai mul ti pungași au conceputu planulu a 
usâ de acâst’a farsa, că se p6ta pungași pe cei din 
biserica, si acâsta supositiune ’si are multa pro
babilitate. Focu n’a esistatu nici susu nici josu. 
Nu s’a aprinsu nimicu, cum alte-ori din nebăgare 
de sâma se intempla la asemenea ocasiuni. Cei 
de susu, cari fara a vedâ focu strigau focu josu, 
cum si cei de josu nu erau după cum se crede, 
de cătu pungași. Lucrurile de valdre, bratie- 
lete, ornice, brosie, inele au disparutu până si 
cerceii răpiți din urechi in asia rnodu, că au

ruptu ' urechile la multe femei. Aceste tâte 
n’au potutu fi făcute in momente de desperare 
de cătu de cei, ce au conceputu mai dinainte 
acestu planu.

Cu 1 Apri/e st. v. 1881 sa incepntu uuu nou 
abonamentu la„GAZETA TRANSILVANIEI."

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

JJS" Esemplare complete dela inceputulu 
anului 1881 se mai afla.
(«|P „Gazet a Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 

ariu 1881 de trei ori pe septemana.

Our sul'J. d. e Eucnrescl 
dela 22 Aprile/4 Maiu 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pdneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana.............
6°/0 Oblig, de Stat, convevt.

1 Apr. 1. Ort. 84.— 85.—

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 100.— 101.—
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 106.— 107.—
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu _ J —1 __ _
7°/o Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 1O5.’/S 106.‘L
7°/0 „ » urbane idem 101 — 102.—
8°/0 Imprum. municipalu . . idem 107,— 108.—
Oblig, casei de pensiune (lei •

300, dobânda 10 lei), . , 
Rosuri municipale (20 lei) . .

1 Maiu 1 Nov. 220.— 230.—
cu premie 29.— 30 —

Act. Bancei Naționale rom, . . 1 Ian. 1 Iul. 700.— 720.—
Auru contra argintu............. 7a

i/Auru contra bilete hipotec. . S/4
Auru contra bil. de Banca nat 7a

2.15|
7<
2.16Florini Val. Austr..............

„Rumănische

Kunst-Dichtungen
iibersetzt von

Pretiulu unui eseinplaru 1 fr.

Unu destinu fatalu a voitu, că acâst’a publî- 
catiune se apara totu-deodata cu opulu

Rumanisclie Dichtungen
de

Carmen Sylva.
Fatalitatea a mersu si mai departe si a dis- 

pusu, că ambele publicatiuni se p6rte aprâpe unulu 
si același titlu, provocandu astufeliu presupunerea, 
că si cuprinsulu loru, ar’ fi unulu 3i acelasiu.

N am avutu nici-odata cutezanti’a de a pune 
in comparațiune cartea editata de noi cu opulu 
esitu din o până ilustra si augusta.

Totuși inse ne luamu voi’a de a recomendâ, 
că unu studiu interesantu cetirea publicatiunei 
uâstre. Se pâte comand’a la tâte librăriile, precum 
si la subsemnatii

Low, Gerula & Comp.
1—3 Tipografi-editori in Brasiovu.

Diverse.
(Pentru cunun i’a principelui moș

teni t o r i u) se făcu mari pregătiri in Vien'a. 
Inca in 4 1. c. capital’a avea unu aspectu festivii. 
Multe case erau deja decorate, stindarte austriaco, 
germane, belgiano si bavarese falfaia in tâte păr
țile. Zidirile publice si hotelurile si palaturile din 
stradele capitale se decorâza cu multu lucsu. In
trarea festiva a princossei Stefani'a in orasiu va 
avă locu in 9 1. c. Din Bruxel’a a sositu o de- 
putatiune a orasiului, care va luă parte la festivită
țile cununiei. In 8 I. c. va fi o mare serbare 
poporala in Prater-ulu Vienei. — Princess’a Sce- 
fani'a impreuna cu părinții ei regali au sositu la 5 
1. c. in Salzburg (Stiri’a), unde au fost primiți cu 
entusiasmu de cătra poporatiune.

(A v i s u.) Unu amploiata dela direcțiunea 
calei ferate a statului Ploiesci-Predealu ne râga 
a aduce la cunoscinti’a publicului, că toti, cari 
dorescu a participă in 10 Maiu stilu .vechili la 
marea festivitate a incoronarei 
Majestatei Sale Regelui Carolu I 
si a R e g i n e i, voru pâtâ calatori cu jumătate 
pretiulu, avendu adeca unu rabatu de 5O°/o atătu 
la ducere, cătu si la intârcere. — Trenurile espresse 
incepu in 8 si 9 Maiu; intârcerea până la 15 ace
leiași luni.

(I u b i 1 e u.) Associatiunea diaristiloru din
Vien’a „Concordia" a serbatu a 70-a aniversara a 
d-lui K u r a n d a, celu mai vechiu diaristu din
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