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Preotimea nostra si alegerile.
Brasiovu, 21 luniu st. n.

Privirile tuturoru Romaniloru binesemtitori din 
aceste tieri suntu atîntite in momentele de fația 
asupra preotimei romane. Fiacare isi dice, că acolo, 
unde alegătorii romani se voru portă fația de ale
gerile dietale cu demnitate, cu consciintia de sine 
si de datoriele loru naționali, ondrea cea mai mare 
va fi a preotimei ; ear’ acolo, unde voru retaci pe 
cărări intunecâse si periculâse interesseloru si esis- 
tentiei loru proprie, vin’a si si rușinea va fi ase
menea in cea. mai mare parte a preotimei. Causa 
este invederata. Preotimea este la noi factorulu, 
care prin contactulu strinsu, ce ’lu are cu popo- 
rulu, esercăza si astadi cea mai mare influintia a- 
supra lui. „Spune ’mi, cum este preotulu si ’ti 
voiu spune, cum este satutu.* Si ’n adeveru, că 
in cașurile cele mai multe, prosperarea morale si 
materiala a comuneloru depinde mare parte dela 
zelulu si intieleptiunea preotimei, care stă in frun
tea loru.

Contrariloru noștri nu le-a remasu ascunsa ma
rea importantia ce-o are, cu deosebire . pentru po- 
porulu romanu, atitudinea preotimei. Nu s’a 
pututu', că acea sistema nenorocita, care face zadar
nice sfortiari de a nimici natiunalitatea romana, se 
nu ’si vîre aculu seu veninosu si intre preotimea 
nâstra. Nu este medilocu de terrorisare si de se- 
ductiune, ce nu s’ar’ intrebuintiâ, pentru că preoții 
romani se fia instrainati de poporu si de mtereș- 
sele luî naționali. Din nenorocire incercarile si
nistre de feliulu acest’a nu remanu Jntotu-deauna 
fara resultatu. Si preoții sunt dmeni si câ 6meni 
espusi passiuniloru si interesseloru lumești.. De a- 
ceea nu e mirare, dăca se găsescu intre ei si ca
ractere mai slabe, cari nu potu resiste seducțiunei. 
Este inse datori’a celoru buni, celoru firmi in ca- 
racteru, celoru petrunsi de importanti’a sântei loru 
missiuni că se combata reulu, unde ’lu vedu si se 
ferdsca, că statulu preotiescu se nu sufere scădere 
prin apostoli falși si profeți mincinoși, cari nu 
vestescu evangeliulu dreptății, ci impingu pe po
poru in brațiele fortiei brute.

Si acăst’a se si intempla pretutindeni, unde 
preotimea năstra este condusa de spiritulu adeve- 
ratu alu iubirei de poporu si alu abnegarei pentru 
binele si fericirea lui, pretutindeni, unde archierii, 
cari stau in fruntea dieceseloru, _ premergu cu 
ecsemplu bunu si nu lașa, că ei insisi se ,devi.ua o 
jocaria in man’a fortiei, care, după natur a ei, nu 
numai, că nu lecuiesce, ci spinteca și agravăza 
inca si mai multu ranele poporului insetatu de 
dreptate.

Cu adânca măhnire vedemu, că unulu din 
archiereii romani s’a departatu in timpulu din urma 
atătu de multu de sublim’a tienta, ce-i este pusa 
de provedintia in mediloculu poporului nostru, in 
Cătu abia ilu mai potemu recunăsce. Cetitorii 
noștri voru fi găcitu, că vorbimu despre Episcopulu 
dela Gherl’a si despre atitudinea lui fagia de vii- 
tărele alegeri. Nu pdte fi Romanu, care se nu 
condamne din totu sufletulu pornirea fatala a a- 
cestui Episcopu, care in opositiune diametrala cu 
vointi’a si dorinti’a poporului romanu, manifestata 
in fați’a lumei, impune preotiloru din dieces’a s’a, 
că, parasindu caus’a poporului, se intre in taber a 
guvernului ungurescu.

Nu s’a ginditu Prea Santi’a S’a, ce mare res- 
pundere a luatu asupra-’si prin acdst’a inaintea lui 
Dumnedieu si a natiunei romane? Ni se scrie, 
că ordinile sale au causatu la preoțime mare re
gala fația de caus’a naționala, produsa prin temere} 
nu se gandesce Episcopulu Szabo la relele urmări, 
ce le p6te avă acăst’a pentru poporu?

Altfeliu, cu totulu altfeliu au intielesu archi- 
pastorii noștri de odiniâra sacr’a loru missiune in 
sinulu poporului romanu. Nu este pentru prim’.a 
dra, că dmenii dela guveinu pretindu dela Episcopii 

romani, că să se faca slugile interesseloru loru, 
complicii planuriloru loru in defavorulu poporului. 
Acd3t’a o pretindea dela archiereii noștri s. e. si la 
1861 ocărmuitorii tierei. Si ce respunsu credeți 
că au primitu ?
'■*. Metropolitulu Siulutiu scrise cătra cancelariu si 
catra guvernatoru: „Intr'aceea eu sunt datoriu a 
„dechiarâ cu sinceritate de cetatianu alu aceleia-si 
„patrie, că eu am si cătra națiunea mea datorintie 
„imperative fundate pe legi dumnedieesci si ome- 
„nesci, prin urmare eu niciodată nu voiu potă si 
„nu ’mi este permisu a intrebuintiâ inriurinti’a mea 
„archierăsca morala in contra cosciintiei si convictiunei 
„mele, spre violarea intereseloru natiunei mele 
„său spre micsiorarea drepturiloru si apesarea 
„uisuintieloru ei celoru drepte si constitutiunali. “

Celalaltu archiereu de atunci, Siagun’a, ape- 
randu preotimea romana in contra atacuriloru co
mitelui natiunei sasesci dice, că constitutiunea chiama 
pe toti fii patriei, prin urmare si pe preoțime la 
lupta constitutiunala, că nimenea n’are dreptu a 
pretinde dela preoții romani că se ’si neglige a- 
cd3ta datoria si că densulu „va combate si nimici 
„ori-ce ivinuiri nedrepte ce s’ar’ redicâ asupra preo- 
„timei sale si a natiunei romane."

Eata unu sublimu esemplu, eata icăn’a la care 
trebuie se privdsca cu pietate preoții noștri. Cau- 
tandu la ea si asemenandu-o cu a s’a, ilustrulu 
Episcopu alu Gherlei va trebui să se înspăimânte 
de fapt’a ce a comis’o.

Unde amu stă noi astadi dăca toti archiereii 
si preoții noștri si-ar’ implini cu scumpetate sa
crele loru datorii cătra națiunea romana! Cine 
s’ar’ mai teme atunci de uneltirile inimice ? Cine 
ar’ mai cuteză se vatame si se insulte bravulu 
nostru poporu ?

Dăr’ viu e Domnulu si credinti’a nâstra in vii- 
toriu e tare că stanc’a de granitu. Preotimea 
nâstra nu s’a departatu de poporu, ea, a cărei a 
anima nobila a batutu intotdăuna atătu de fierbinte 
pentru elu, ilu va ocroti si de aci încolo. Preoți 
romani! Umbrele mariloru voștri antecessori pri- 
vescu astadi la voi. Faceți ceea ce ve dictăza da
tori’a naționala in aceste grave momente, dati 
man’a toti cu luptătorii pentru drepturile natiunei 
năstre si fiți convinși că atunci victori’a causei 
ndstre natiunale va fi sigura ! 

D-lu Dr. Alesandru Mocsonyi a adresatu cătra 
alegătorii romani din Lugosiu, că respunsu la can- 
didarea s’a urmatârea scrisâre, f6rte importanta din 
mai multe , puncte de vedere :
Cătra st. membri ai partidei romane-nationale din 

cercuiu electoralii Lugosiu.
Stimatiloru alegători! In conferenti’a electorala a D-V6stre 

din 30 a 1. tr. a-ti insarcinatu comitetulu de ndue, că se-mi 
imbie candidatura pentru cercuiu Vostru electoralu. Pri
miți multiamit’a mea adencu semtita pentru onorific’a-Ve în
credere, cu carea a-ti binevoitu a me distinge de repetite-ori 
deja inainte cu ani, si astadata erasi. Regretu inse fărte, 
că sum silitu a Ve decbiara astadata, cumca, intre impre- 
giurarile de fația n’asiu fi in stare de a primi unu mandatu 
pentru dieta. Motivele acestei refusari le veți pote apre- 
tiui mai bine, dăca Ve voiu desfasiură fara nici o reserva 
in lineamente generale si intr’o forma cătu se pote de con
cisa, părerile mele asupra presantei situatiuni politice a 
tierei.

Abia au decursu 14 ani de la reintroducerea erei con
stituționale. Restimpu scurtu in vieti’a poporeloru 1 Pre 
scnriu chiaru si pentru a șterge din memori’a nâstia acele 
sperantie, parte indreptatite, parte pre sanguinice, cari in 
generalu s’au legatu de sistemulu nou. Si cum s'au reali- 
satu aceste sperantie ? Ce e resultatulu acestui sistemu — 
deja după unu timpu atătu de scurtu ? Lasu faptele să 
vorbesca.

O datoria de stătu apasatoria, estrema încordare a pu- 
teriloru tributarie, finantie derangiate fara aspecte fundate 
pentru regularea acelor’a, stagnare economica, o armata de

amploi^ti, lips’a de legi pe terenulu justiției, lips’a de dreptu 
pe terenulu administratiunei, care si altcum e decadiuta in 
tdta privinti’a. Dosi dările amenintia deja trunchiulu capi
talului, deși budgetulu statului s’a indoitu, totuși partea a- 
ceea, despre carea putemu dispune iu favărea recerintieloru 
năstre economice si culturale mai urginti, este o părticică 
minimala, de totu disparatdria. In privinti’a politîco-comer- 
ciala stămu sub grea apasare a sistemului colonialu. Isolati 
de piati’a lumei prin puternicele bratie ale aliatului nostru, 
productiunea si consumtiunea nâstra se monopoliseza de 0- 
potriva.

Chiaru unu stătu avutu, industrialminte biue desvoltatu, 
ar’ trebui se succumba cu timpulu unui sistemu flscalu si 
politico-comercialu atatu de esploatatoriu. Ciue ar’ pută 
crede, că serac’a ndstra tiera agricola, fara industria, spiri- 
tualminte si materialminte pușinu desvoltata, ar’ pute inca 
lungu timpu resiste pressiunei acestui gresitu sistemu poli- 
ticu ? Intr’adeveru s’ar’ recere unu optimismu esageratu, 
pentru a nu pricepe nici astadi, că sistemulu acest’a, si fara 
unu impulsu esternu, mai cureudu său mai tardiu, prin in- 
sasi caducitătea s’a propria, trebue să se derime. Nimene 
iu tiera, carele e in stare a dejudeca complet’a seriositato a 
situatiunei, n’ar’ pută fi supusu unui atare optimismu. Si 
cele mai moderate si indreptatite sperantie, nutrite la rein
troducerea constituționalismului, cedu ingrigiriloru seriăse 
deja pentru prossimulu viitortu. Si acel’a, carele nu e inca 
in stare a pricepe chiaru, simte instinctivu intern’a caduci
tate a acestui sistemu. Adestămu cu presentire eveniminte, 
ce trebue se vina, cari arunca inainte umbr’a loru mare si 
intristăza spiritele patriotice.

Cum a fostu cu putintia, că o tiăra, deși inca nedes- 
voltata, dăr’ bogatu dotata cu darurile naturei, in puțini ani 
se ajunga in acestu stadiu de decadintia ? Suna aprăpe că 
o poveste infioratoria, dăca ne representamu intr’o miniatura 
aceea, ce n o i i n s i n e amu petrecutu, a cărui urmări 
grele noi i n s i n e le semtimu profunda, despre ne- 
supportabilitatea carora noi i n s i n e ne plangemu la 
tăta ocasiunea. Deca intentiunea rea ar’ lucră sistematicu la 
destructiune, — ea ar’ remană rușinata fația de opulu a- 
coloru barbati emiueuti de caracteru onorabilu, cari, cu in
tentiunea cea mai .curata, însuflețiți de straduirile cele mai 
nobile, devotandu-si tăte puterile loru barbatesci, au intre- 
prinsu opulu celu mare alu regeneratiunei.

De siguru nimene nu va negă, că, si pe lenga vointi’a 
cea mai buna, s’au facutu unele gresieli mari si periculăse, 
ale caroru daunăse efecte neprevediendu-se se simtu acuma 
cu atata mai viu : totuși amu dă o importantia pre mare 
gresieleloru acestora, deca amu voi să gasimu numai in ele 
unic'a causa a seriositatei situatiunei năstre ingrigitărie. Gre
sieli singuratice potu si ele causă daune însemnate, der’ nu 
potu să producă processulu de destructiune, pe alu cărui 
planu declinatn ne aflamu noi. Radecinile reului zăcu mai 
afundu. Ele se potu găsi numai in insasi ide’a fundamen
tala a întregului sistemu politicu, ce adi domuesce in Uu- 
gari’a, Er’ idea acest’a fundamentala culmineza intr’aceea: 
De a face din unu stătu micu si poly- 
glottu unu stătu mare si național u.

Contradicerea îndoita si denaturarea evidinte a unui a- 
tare scopu de stătu se potu prinde cu manile. Totuși a- 
căst’a idea fundamentala formeza viulu foculariu alu intregei 
năstre politice de stătu. Acest’a este tient’a cea mare do 
stătu, la realisarea careia ne straduimu cu încordarea tutu
roru puteriloru năstre, cu o cousecintia de feru si fara a o 
perde din ochi nici pentru uuu momentu.

Conduși de acest’a idea fundamentala amu alesu dintre 
popărele monarchiei elementulu germanu si amu intratu in 
o aliantia cu elu, căci — : „Pentru totu dramulu de conces- 
eiune de dreptu publicu capetamu cu fontulu natiuna- 
litatile", cum s’a esprimatu o data cu ani inainte 
cătra mine celu mai amabilu, si fara indoiela si celu 
mai spiritualu barbatu de stătu alu Ungariei. Inse 
afara de „dramulu de dreptu publicu" amu trebuitu a 
renunciă si la independinti’a năstra economica ; amu fostu 
siliți a acceptă sistemulu colonialu si prin aceea noi insine 
amu trebuitu să sublegamu nervulu vitalu alu desvoltarei 
năstre economice. De aci inainte o desvoltare economica sa- 
netăsa fu principialminte eschisa. Punctulu de gravitatiune 
alu statului nostru s’a transpusu afara din elu. Fara o in- 

devi.ua


fluintia eficace in politic’a esterna a monarchiei, amu gasitu 
o plăcere, a juca acasa in retrageve lina răla de potere 
mare.

Esclusivitatea acest’a naționala a schimbatu starea rela
tivii indestulatăria a justiției năstae in completa anarchia, 
numai si numai, că-ci legile austriaco n’au provenitu din 
geniulu nationalu. Cine nu sufere in tiera de efectele ne
fericite, ce o astufeliu de mesura a trebuitu se esercieze 
asupra relatiuniloru năstre de comerciil si de creditu, asupra 
intregei năstre bunastari ? Firesce, pentru că, asie dicendu 
cu o trăsură de pena ărasi i s’a detrasu statului nostru o 
alta conditiune de vietia 1

O aristocrația mare si tare, naționala si versata in 
politica, unu cleru avutu si puternicu, si spre laud’a lui 
se fia disu, totudeuna devotatu causei naționali, o claBa de 
midilocu destulu de insemnata si o intelligintia relativu 
respectabila si insufletita de idea naționala, sunt totu atatia 
factori efîcaci, cari assecura nationalitatei maghiare, fașia 
de cele alalte nationalitati, mai slabe in urm’a unei sugru
mări de secoli, o ăresicare supremația naționala. Inse pe 
lenga tăte acestea naționalitatea maghiara este in tăte pri- 
vintiele pre slaba de a pute imprima unui stătu polyglotu 
deja singuru numai prin preponderanti’a ei naturala carac- 
terulu unui stătu naturalu. Deca odata ide’a acesta funda
mentala are sb fia realisata si inca intru o modalitate că, 
măcaru formele esteriăre a le constituționalismului se remana 
observate, — dupace naționalitatea maghiara formăza totuși 
minoritatea poporatiunei, ăr domnirea esclusiva a minoritatei 
este absolutu incompatibila cu essinti’a adeveratului consti- 
tutionalismu: n’a remasu decătu o cale, care firesce nici 
ea n’a potutu să duca la sfersitu, dăr’ a fostu unic’a, pe 
carea s’a potutu ce pușinu incercâ de a face possibilu im- 
possibilulu. Fiacare libertate, fiacare dreptu constitutionalu de
vine in manile nationalitatiJoru unu midilocu eficace pentru 
propri’a loru validitare politica ; voindu a impedecâ acest’a 
si adeca nu numai negativu ci si positivu: atunci a tre
buitu se se subordineze artificiosu unicei priviri politice 
mai inalte, scopului acestui supremu alu statului, tăte pri
virile adeveratului constitutionalismu, tăte privirile unei 
bune administratiuni. Legislativa, puterea, ese- 
cutiva si administ rațiunea s’aupusu 
in servitiulu acestei domniri esclu- 
sive a minorității, acestei ideidestatu 
nationalu. Fiacare actu legislativu, fiacare actualu gu
vernului, fiacare organu alu marelui aparatu administrativu 
se dejudeca din acestu supremu punctu de vedere. Fiacare 
functionariu de stătu se pune la postulu seu din acestu 
punctu de vedere si marele opu alu nullificarei politice a 
nationalitatiloru se întreprinde in stilu mare. Cum stau pe 
lenga acest’a interessele mari ale adminis'tratiunei, despre a- 
cest’a esisto numai o unica văce in tiera. Cătu de devasta- 
toriu si de descompunetorîu răde hydr’a corruptiunei cu miile 
ei de capete la organismulu de stătu, despre acest’a esiste 
numai o grăza generale.

Si totuși tăte aceste nu sunt decatu urmările naturale 
ale unei politice nenaturale !

Opulu nullificărei este perfecta 
ai cu profunda părere de reu trebue 
ae constatam u, că astadata nationa
litatiloru, parte deja prin lege, par
te prin aplicarea ei, li s’a facutu im- 
possibila participarea la v i ă t i a con
stituționala, si lupta parlamentaria 
onorabila.

Dăr’, dăca pe lenga tăte aceste totuși si astadi inca s’ar’ 
află ici-cole vr’unu cercu nationalu, carele si de presentu ar’ 
pute increde mandatulu unui deputatu nationalu, nu ni se 
obtrude intrebarea : Cu ce prospecte si spre ce scopu ar’ fi 
să tramita aceste cercuri singuratice representantii loru la 
dieta ? Ar’ insemnâ, că inca n’amu pricepe pe deplinu si- 
tuatiunea, deca amu cugetă, că prin aceea amu fi facutu 
ceva, cătu de puținu.

Prepretiuirea puteriloru proprie, aspiratiuni egemonis- 
tice, visurile de putere mare, sunt in totu casulu incătuva 
trasuri naționale caracteristice, der’ ele totuși nu sunt pe 
deplinu sufficiente pentru a splicâ psicologice acest’a p o- 
litica de vabanque, care rischeza tăte pentru 
a câștigă tăte. Momentulu psichicu zace mai afundu. In 
preBer’a eveneminteloru mari, a caror’a apropiare fiacare o 
presimte, a caror’a importantia nimene nu o păte mesurâ, 
cercurile decidetărie de astadi privescu in realisarea acestei 
politice unu interesu vitalu alu e s iș
ti n t i e i naționale. De siguru acest’a e o mare, 
si se adaugemu, o fatala gresiela, inse asta nu schimba ni- 
micu in lucru. Tiene odata cineva la o atare convicțiune, 
deca se identifica odata unu interesu nationalu-vitalu — deși 
numai inchipuitu — cu intemeiarea statului Dationalu : a- 
tunci ar’ fi mai multu decătu o naivitate copilaresca a crede, 
că s’ar’ pute renunciâ la acest’a politica, adeca la unu in
teresu vitalu, nu sciu pentru ce, dăra de dragulu unoru vor
biri frumăse ale unoru membri' dietali 1 Rationalminte asie 
ceva dela nimene nu s’ar’ pute pretinde. A fi convinsu, că 
esistinti’a naționala numai in statulu nationalu isi gasesce o 
garanția adeverata, si totu odata a face concessiuni preten-

siuniloru naturali ale statului polyglotu n’ar’ fio sacri
ficare eroica de sine, ci o abdicere 
irrationala. Dăr’ deca e asie, atunci fiacare trebue 
să recunăsca că, astadata si unic’a năstra arma constituțio
nala : logic’a arguminteloru este neputin- 
ciăsa. Fiacare manifestatiune naționala din parte-ne in par
lamenta n’ar’ fi decătu o lovitura in balta. Păte să ne 
dăra, der’ trebue să recunoscemu că, pentru asta
data conditiunile unei s e r i ă s e trans- 
actiuni politice lipsescu absolutu.

Intre astufeliu de impregiurari, st. alegatori, veți sci 
apretiui motivele mele, si veți corespunde rogarei mele: de 
a me dispensa pentru astadata de la primirea eventuala a 
unui mandata la dieta. Veți consemti cu mine intru aceea 
că, eu de presentu si pe lenga vointi’a mea cea mai buna 
nu asiu fi in stare a implini loculu meu in dieta.

Totuși numai in parte asiu fi datu espressiune opiniunei 
mele asupra situatiunei, dăca o asiu întrerupe aci pentru a 
me congediâ de D-Văstre. De aceea numai pentru căteva 
mominte inca solicitezu atentiuuea amicabila a D-Văstre.

Logic’a arguminteloru astadata este neputinciăsa. Inse 
ce logic’a arguminteloru uu păte efeptui, aceea de regula cn 
atătu mai irresistibilu se forsăza prin 1 o g i c ’a f a p- 
t e 1 o r u.

Acest’a logica a fapteloru este aceea, cărea transforma 
p o 1 i t i c’a, de stătu nationalu in manile pro- 
priiloru ei creatori cu o putere irresistibila intru o poli
tica de destructiune.

N’au lipsita la timpulu seu voci admonitărie in acesta 
direcțiune. Mai bine de unu dieceniu a decursu de atuncia. 
Temerile năstre de atuncia incăce s’au condensata in fapte 
ponderăse. Politic’a acăst’a a „marelui stătu 
nationalu" in consecinti’a s’a naturala a trebuitu să 
sublege intreitu : finantialminte, economice si politice, nervulu 
vitalu alu statului nostru. In contra unei atari politice nu
mai uuu midilocu infallibilu esiste : realisarea consecințe a 
politicei acesteia insasi. Totu pasulu cu care inaintamu 
pe calea acest’a cu intentiunea de a ne apropriă de i d e’a 
statului nationalu, ne conduce in fapta cu 
unu pasu mai aprăpe la inevitabil’a derimare 
interna a acestui sistemu politicu 
insasi.

Acei cari tari la timpulu seu au fostu insensibili pentru 
logic’a arguminteloru, astadi nu se mai potu aperă in contra 
pressiuuei fapteloru. Legatur’a logica inse intre politic’a 
acesta greșita si urmările ei naturale nici aBtadi nu o pricepu.

Voescu a emancipa tiăr’a in privinti’a economica; voescu 
a introduce unu constitutionalismu adeverata, o adminmtra- 
tiune sanetosa; voescu a stirpi corruptiunea, cu unu cuventu: 
Voescu să procure conditiunile unei desvoltari sanetăse de 
stătu. Der nici astadi nu voescu a renunciă la ide’a de 
stata nationalu. Si astadi isi inchipuescu, că amendăue de
odată ar’ fi possibile.

Putemu voi a transformă artificiosu unu stata polyglotu 
intru unu Btatu nationalu: der’ trebue se renunciamu a pri
ori la desvoltarea sanetosa a statului. Seu, putomu voi o 
desvoltare sanetăsa a statului: atuncia inse trebue să renun
ciamu la statulu nationalu. Alegerea este libera: der’ nu 
putemu voi deodata amendăue!

Să se incerce emanciparea economica a tierei. Ea 
s’ar’ pută ajunge, der’ cu realisarea ei noi amu scăte totu- 
deodata din tietieni si punctulu archimedicu de radiemu alu 
acestei insasi politice de stata nationalu. Naționalitatea 
maghiara, si pe lenga supremati’a ei naturala, n’ar’ fi in 
stare a-si assecura, fara puterniculu alliatu, esclusivitatea s’a 
artificiăsa. Er allianti’a acesta, de o insemnatate eminentu 
politico-nationala pentru Ungari’a, are pentru alliatulu nostru 
o valăre mai că esclusivu politico-comerciala Să i se iea 
acest’a, si tăta allianti’a e dissolvata. Asia dăra, amu pute 
emancipa tier’a in privinti’a economica: der’ n’amu pute-o 
face decătu cupretiulu statului nationalu

Să se incerce introducerea adeveratului constitutionalismu 
a unei administratiuni sanetăse si a nu se mai servi de 
coruptiune; de siguru o astfeliu de pășire n’ar’ lipsi a 
aduce in celu mai scurta tempu fructele cele mai bune, der’ 
0 astu-feliu de pășire totu-odata ar’ validitâ pasu de 
pasu pe cont’a ideei de stătu nationalu ide’a statului 
polyglotu. Asia der’ amu pute ave adeveratulu constitu
tionalismu, o buna administratiune si morala publica 
der’ nu le amu pută avă decatu cupretiulu statu
lui nationalu.

Tare si cu dreptu ne plangemu de defectulu unei acti- 
vitati sistematice in tăte ramurile puterei guvernamentale. 
Dăr’ cu nedreptu i se imputa guvernului de presentu că 
face numai o politica din casu in . căsu. Căci este o mare 
gresiala a crede, ca pe basea acesta ar’ fi possibile o 
politica sistematica. Fiecare sminta se resbuna totu-deuna 
in linea prima prin aceea, că, ne aduce intru o positiune 
de necessitate; este deci de mirata, dăca noi, luandu o 
greșita idea fundamentala, câ punctu de manecare pentru 
o intrăga direcțiune politica, amu ajunsu pe o cale, carea 
intru adeveru nu este alta decătu o seria continua a posi- 
tiuniloru de necessitate. Unde tăte interessele vitale ale

statului suntu artificiosu subordinate unui scopu supremu, 
nenaturalu alu statului, acolo eo ipso principialminte este 
eschisa o îngrijire rational-sistematica a acestoru interese 
vitale. Acestu defecta de sistemu in politic’a guvernamen
tala este numai o consceintia logica a efeptuirei sistematice, 
a greșitei idei fundamentale, a acestei politice insasi. Si 
ărasi, amu pută inaugurâ o cultura rational-sistematica a 
acestoru interese vitale de stata: der’ ărasi n’amu pută ave 
acăst’a decătu cu pretiulu statului nationalu.

Si prin acăst’a se manifestăza puterea irresistibila a 
logicei fapteloru! Putemu pecatui in contra legiloru dos- 
voltarei naturale: dăr’ nu o potemu face nepedepsiti!

Dăca nu intrevine unu incidinte ne asteptatu. o retur- 
nare nu e probabila, si asia politic’a acăst’a greșita in 
punctulu ei de manecare, va îndeplini irresistibilu cursulu 
ei. Daun’a va fi necalculabila ce ea va fi produsu in tăte 
direcțiunile. Totuși trebue se Ve marturisescu sinceru, că 
tăte acestea nu-mi potu turbură liniscea sufletului. Ori catu 
de daunăsa se fia politic’a acăst’a pentru noi Romanii, ori 
si cătu se impedece ea desvoltarea năstra naționala, i n- 
sasi esistinti’a năstra naționala ea 
nu o păte atinge, cu atătu mai pufinu 
a o amenintiâ serios u. Sistemele politice peru, 
dăr’ popărele remanu. Nici astadata nu va fi altumintrelea. 
Si eu am firma convicțiune, că solidaritatea 
intereseloru vitale ale poporului ma- 
ghiaru si romanu, astadi inca înno
rata, mai curendu său mai tardiu 
trebuie se fia recunoscuta in deplin’a 
ei splendăre si atunci va fi sos i tu 
si timpulu transactiunei seriăse.

Sosăsca acestu momentu cătu mai curendu 1
Era pe Voi, st. alegatori, Ve rogu se-mi pastrati si 

pena atunci pretiuit’a-Ve incredeie, precum si simpatiele 
Vostre, caroru asemeni Ve pastrezu si eu.

Vlaicovetiu, 3 Iuniu 1881,

Alesandru Mocsonyi.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Cea mai importanta scire, ce ne sosesce din 

Bucur.esci, este că toti miniștrii isi 
au depusu demissiunea in manile pre- 
siedintelui consiliului. Se crede că si d. Dumitru 
Bratianu va demissiona si se vorbesce despre unu 
ministeriu cu d. Ionu Ghica si Rosetti in frunte. 
Caus’a acestei crise ministeriale au fost neiutiele- 
g-erile, ce s’au escatu intre membrii partidei liberali, 
cari s’au dociimentatu si cu ocasiunea discussiunei 
asupra cestiunei Dunărene.

Diarulu „L’Inddpendance Roumaine* afla, că 
comissiunea d u n a r 6 n a e aprâpe se 
’si termine lucrările. Se dîce că comissiunea se 
va desparți fara a se fi pututu intielege asupra 
propuneriloru delegatului austriacu. Romani’a a 
fost sprijinita in resistenti’a s’a de cătra delegații 
mai multoru puteri, mai alesu de cătra celu 
anglesu.

Eata cum resuma „Romanulu" con- 
cessiunile in c a u s ’a Dunărei, pentru 
cari a fost acusatu guvernulu trecutu :

„Putemu dbr’ recapitula, precum urmdza, conces- 
siunile făcute conditionalu de guvernulu romanescu 
după cererile stăruitbre ale mai tuturoru cabinete- 
loru:

I. Infiintiarea unei comissiuni mixte, pentru 
supraveghiarea navigatiunii si a regulamenteloru de 
politia fluviala intre Galați si Porțile de Feru. A- 
cbst a comissiune ar’ fi unu simplu organu, o dele- 
gatiune a Comissiunii Dunărene, prin care acbst'a 
isi esercita atributiunile date ei prin art 55 alu 
tratatului dela Berlin. In aceste conditiuni comis
siunea mixta nu este intru nimicu contraria, ci din 
contra este unu midilocu practicu de esecutarea 
dispositiuuiloru sus-disului articulu.

II. Admiterea Austro-Ungariei in comissiunea 
mixta. Acbst’a admitere este ceruta de insesi in
teressele n6stre. Altfelu Romani’a ar’ avb in con- 
tra'i, totudeauna unite pe cele dbue state de pe 
tiermuln dreptu, pe Șerbi a si pe Bulgari’a. Prin 
intrarea Austro-Ungariei in comissiunea mixta, lupt’a 
inlocu de a fi intre tiermulu dreptu si tiermulu 
staDgu, este intre Dunarea de susu si Dunarea de 
josu; in ac6st’a lupta, ddca Serbi’a ar’ fi cele mai 
adesea cu Austro-Ungari’a, Bulgari a inse prin po- 
sitiunea ei, ar’ fi totu-deauna cu Romani’a, ceea 
ce asigura, in celu mai reu casu, paritatea, adeca 
apelulu la Comissiunea Dunareana. De altmintreîe 
crearea unei subcoinissiuni speciale, pentru supra- 
veghiarea navigatiunii si a politiei fluviale intre 
Galați si Portile-de-Feru, sub-comissiune in care se 
intre ori-cine ar’ fi desemnatu de Comissiunea Du
nareana, n’ar’ pută fi contrario tratatului de la 



Berlin, pentru singurulu cuventu, că unulu din cei 
delegați n’ar’ fi tiermureanu la Dunarea de josu. 
Nici intrarea Austro-Ungariei in coinissiunea mixta 
nu este dâr’ contrarie tratatului de la Berlin.

III. Presiedinti’a comissiunii mixte ar’ apartienâ 
delegatului Austro-Ungariei. Intru cătu nici o 
prerogativa speciala si mai cu sâma votulu decisivii 
nu este legatu de acăst'a presiedintia, concessiunea, 
ce s’ar’ face dorintieloru Austro-Ungariei, n’ar’ fi 
de cătu o simpla cestiune de condescendintia, unu 
semnu de consideratiune, datu celui mai in vârsta 
dintre cei adunați in comissiune. Acăst’a conces- 
siune este 6recum consecinti’a inse-si infiintiarii 
comisiunii mixte cu participarea Austro-Ungariei, 
neputendn-se impune acestui imperiu presiedinti’a 
principatului inca vasalu alu Bulgariei. Deci, co- 
missiunea mixta, după cum resulta din not’a cir
culara romanăsca dela 1 Marte, nefiiindu de locu 
contraria tratatului dela Berlin, nici consecintiele 
imediate ale infiintiarei acestei comissiuni nn potu 
se fia contrarie acelui tratatu.

Mișcările electorali.
Totu mai multu ne apropiamu de terminulu, 

candu se voru incepe alegerile dietale. Romanii 
din comitatulu Satmariului se afla in deplina 
acțiune. Constituirea Satmareniloru in partida 
naționala romana si organisarea, ce si-au dat’o in 
adunarea electorala generale din Aprile a. c., incepe 
a aduce fructele sale bune. Eri primiramu urma- 
tdrea telegrama:

B a i 'a mare 20 Iuniu. Conferenti’a ale- 
gâtoriloru romani din cerculu Carasieului, comitatulu 
Satmariu, in adunarea tienuta in 19 Iuniu in Pomi 
a candidatu de deputatu pe d-lu Alesandru 
Catoca, subjude administrativu din cerculu 
Baiei-mare. însuflețirea e generala. Sperantia mare 
pentru reesire.

Traianu Farcasiu.
Nu ni se spune in telegram’a acăst’a, dăca 

candidatulu Catoca este aderentu alu partidei na
ționale romane si dăca este decisu a luptă că depu
tatu pentru realisarea programei adoptate de cătra 
conferenti’a dela Sibiiu, dâr’ din impregiurarea, că 
d. T, Farcasiu, care a binevoitu a ne transmite 
scirea de susu, este membru alu comitetului cen- 
tralu permanenta alu partidei naționale din Satu- 
inare si de acolo, că, după cum ne spune, candi- 
dareă d-lui Catoca a produsu o însuflețire generala, 
trebue se deducemu> că acesta candidatu este unu 
aferenta alu concluseloru naționali ale conferentlei 
năstre si in acăst’a sperantia ’i dorimu celu mai 
strălucita succesu la alegeri.

Triste de totu sunt soirile, ce le primiramu din 
cerculu electoralu alu S i o m c u t e i mari, care 
se tiene acuma totu de comitatulu Satmariului si 
este unu cercu puru romanescu. Nu pdte esiste 
adi ceva mai dejositoriu pentru Romanu, decătu 
a se face sluga interesseloru străine. Ce au căsti- 
gatu alegetorii din Siomcut’a, pentru că au alesu 
in totu-dăuua unguri si s’au caciulitu inaintea tutu- 
roru creatureloru guvernului? Păte dreptu multiu- 
mire li s’au cassatu tribunalulu, sau pensiunatu 
mulțime de oficiali romani, au fost constrinsi tie- 
ranii se faca drumu pentru ungurii din Careii-mari 
s. a.? In numerulu viitoriu vomu publică o core- 
spondintia, care ne arata, unde este bub’a. Ar’ 
fi bine, candu aderenții partidei naționali ar’ fi mai 
energici si mai activi in combaterea interesseloru 
particulari ale aceloru scurta ved’ecori, cari dacu 
pe alegatori să se iuchine comitelui unguru 
Teleky!

Diarului „Kelet" i se scrie din B a i ’a de 
C r i s i u, că acolo victori'a candidatului unguru 
Fekete fația de candidatulu romanu Borlea ar'-fi 
asigurata, pentru că, vedi D6mne, Fekete e Unguru 
si că Unguru trebue se fia folositoriu tierii, 
pre candu omulu de incredere alu Romaniloru 
este privitu eo ipso de reu patriota. De unde 
atâta incredere la Unguri in reusit’a lui Fekete, 
intr’unu cercu curata romanescu că alu Baiei de 
Crisiu! Fruntașii romani de acolo se veghieze! 
Suntemu siguri, că dăca ei isi voru implini datori’a, 
trebuie să ăsa la alegeri cu imensa maioritate 
candidatulu partidei naționale romane Borlea.

Romauii din B a n a t u asemenea nu stau cu 
manile in sînu. Aflamu, că in C i a c o v ’a fu 
desemnata de candidatu d. advocatu S t. e f a n u 
Ivanoviciu din Budapest’a, romanu opo- 
sitiunalu, ear’ conferenti’a din Beregseu a 
aclamatu de candidatu, pe bas’a programei partidei 
naționale, ped. Pavelu Rotari u, redac- 
toru alu „Luminatoriului".

In cerculu Caransebesiu a fost can
didatu cu mare entusiasmu d. generata D o d a, 
care a si primita candidarea pe bas’a programei 
dela Sibiiu.

Conferenti’a Romaniloru dela L u g o s i u can- 
didandu pe d. Dr. Alesandru Mocsonyi 
si acest’a refusandu, a decisu se nu mai candideze 
pe nimenea in situatiunea precaria actuala. Despre 
resultatulu conferentiei din A r a d u ne da ame- 
nunte interesante corespondenti’a de mai josu.

Protopopulu din I c 1 o d u 1 u mare, in 
credintia, că unii adversari ai d-sale ar’ fi voita 
alu compromite înaintea Episcopului dela Gherl’a, 
prin publicarea copiei faimăsei circulare dela 30 
Aprile, ne răga se dainu locu urmatărei scrisori :

„Iclodulu mare, 16 Iuniu 1881.
Prea stimata Redactiune 1 Dandu preste Nr. 61 alu 

„Gazetei Transilvaniei" din 9 Iuniu a. c., si aflandu publi
carea unei copie, ce se dice „Cerculariu episcopescu Gher- 
lanu de dto. 30 Aprile a. c.“ pentru cerculu de alegere 
alu Iclodului mare 'mi tienu deudatorintia a notifica, că mie 
unu astufeliu de Cerculariu nu ’mi-a sositu.

După care primiți spressiunea distinsei mele reverintie, 
cu care sumu alu On. Radactiuni

plecatu servu
Ioanu Păpiriu Popu, 

protopopu in Iclodulu mare".

D-lu protopopu in marea s’a îngrijire de a nu 
cadă fara vina in disgrati’a Episcopului seu, a 
trecutu cu vederea, că in nr. 61 alu „Gazetei 
Transilv." nu a fosta vorba de o circulara pentru 
cerculu Iclodului, ci de-o circulara adresata tutu- 
roru protopopiloru din dieces’a Gherlaua Acăst’a 
resulta si din sensulu cuventului „circulara". Din 
partene trebue se tienemu cele publicate de ade- 
veru, până ce nu voru fi desmintite formata de 
cătra insusi Prea Santi’a S’a Episcopulu.

In cătu pentru părintele protopopu alu Iclo- 
dului-mare asteptamu, că se ne dovedăsca prin 
atitudinea s’a la viitărele alegeri, că este consciu 
de datori'a s’a că Romanu si că respecta decisiunile 
conferentiei naționali. Acăst’a inse nu se refere 
numai la persăn’a s’a propria, ci si la intrebuintiarea 
influintiei sale morale, pentru că nici unu Romanu 
din protopopiatulu seu se nu calce santiani a soli
darității năstre naționali! Candu este vorb’a, că 
unu preotu romanu se ’si implinăsca datori’a fațjia 
cu națiunea si decisiunile ei, in astfeliu de impre- 
giurari, nu mai păte avă valăre pentru elu unn 
ordinu, care l’ar’ coustringe a lucră in contra, nici 
chiaru candu acestu ordinu ar’ veni dela Papa dela 
Rom’a !

Al’adu, 18 Iuniu n. 1881.

On. D-le Redactoru! După cum ati anunciatu 
intr’unu numeru alu „Gazetei", inteleginti’a romana, 
din comitatulu Aradului si giuru a fosta convocata 
la O consultare in caus’a alegeriloru pe diu'a de 
15 Iuniu n. Trecându preste unele inconveniente 
ce s’au ivitu din caus’a nepunctualitatii celoru ce 
au convocata consultarea, la 2 ăre d. a. se adunara 
in sal’a cea mare a institutului nostru cam la 50 
de persăne. După aceea d-lu advocata I. P. Desseanu, 
aretandu scopulu convenirei, dechiară, că la ordinea 
dîlei avemu raportata delegatiloru dela conferinti’a 
generala din Sibiiu. D-lu Dr. Oncu arată reaul- 
tatele conferintiei, pe care adunarea le primi de 
ale sale si esprimă delegatiloru sei multiumita 
pentru sacrificiele aduse.

Considerandu scurtimea timpului de-o parte, 
dâr’ mai alesu pressiunile, ce le făcu poternicii 
dîlei asupra alegâtoriloru si apoi demoralisarea, in 
care se framenta poporulu sedusu de căti trași îm
pinși, prevediuti cu pene de multe feliuri, d-lu 
Desseanu propune se ne abtienemu mai bine dela 
alegeri, unde nu suntemu siguri de reușita. Pro
punerea fii primita cu sauge turburatu, că-ci eră 
contraria la conclusele adunarei natiunali din Sibiiu. 
Contra ei se redicara voci din multe parti si in 
fine se decise si se alesse unu comitetu natiunalu 
din siăpte membri in persănele dd. Ioanu P. Des
seanu, Nicolau Philimonu, Moise Bocsianu, Dr. 
Nicolau Oncu, losifu Botto, Ioanu Belesiu si Ioanu 
Ciora, care comitetu indata va avă se aviseze din 
fiacare cercu electoralu pre căti-va fruntași, că se-’si 
alăga unu candidatu si se nisuiăsca din t6te pote
rile a-i asigură reusit’ă.

Comitetulu numita apoi, indata după alegerile 
presente, va convocă o adunare generala a tuturoru 
alegâtoriloru si a celoru alalti romani din comitatu 
si giuru, in care adunare se va alege unu comitetu 
permanenta pentru tăte afacerile năstre natiunali. 

Va grigi adeca sâ se înscria in listele electorali 
toti cei indreptatiti, pre aceștia i-va numeră si i-va 
compară cu ceilalți alegători străini, va grigi apoi 
se dispara- pressiunile domnesci asupra notariloru 
si a altoru functiunari, pasindu in cașuri estreme 
până la forulu supremu pentru aperarea drepturiloru 
calcate. Comitetulu va organisă partid’a natiuuala 
si la restaurarea dietei din 1884 va scăte astfeliu 
in totu loculu possibilu candidați natiunali etc. etc. 
Dă domnedieu se fia de bunu auguru acestu inceputu 
modesta ! Se sperăza celu mai frumosu resultatu, 
că-ci poporatiunea comitatului nostru este patru din 
cinci parti romana, si mai asiâ stămu si in Bihoru 
si celelalte comitate marginasie cu Ardealulu.

Cătu e pentru alegerile presente, după scirea 
mea, candidați natiunali avemu la Iosasiu pre d-lu 
C. G u r b a n u, la Ienopole pre d-lu N. Phi- 
1 i m o n. In cestelaite cercuri se lupta până 
acumu, mai până la cutite, guvernamentalii cu 
independenții. Despre resultate la timpulu seu!

In legatara cu aceste Ve comunicu si îmbucura- 
tori’a scire, că pentru espositiunea na- 
tiunala dela Sibiiu s’a alesu unu 
comitetu de cinci ins), in persănele dd. I. Belesiu, 
los. Botto, V. Mangra, At. Tuducescu si G. Pur- 
cariu, care comitetu va adună articlii originali 
romanesci de pe la noi si i-va transportă directe 
la scopulu loru. Dorimu, că si aici se avemu 
succesu imbucuratoriu !

I u n i o r.

Din Comitatulu Fagarasiu, 14 iuniu 1881.

Calatorindu astadi după amădi la 2 ăre prin co- 
mun’a Vadu, am vediutu in strad’a principala la 
100 ămeni adunați, cari precum aflasemu așteptau 
după unulu din candidatii dietali, că se le desfasiure 
program’a s’a politica. M’a surprinsu impregiurarea, 
cum de politi’a locale nu a intredisu asemenea în
trunire, din causa, că in acăsta comuna grasăza 
versatulu nu numai intre copii, dâra si intre ămeni 
mari. Si anume intr’o familia boerăsca, ce numera 
la 40 de alegători, se afla unulu greu infectata de 
acăsta băla, si acest’a cu unu alta membru totu 
in acea familia, care din urma că cortesiu ar’ fi 
initiatu acestu conventiculu in favărea candidatului 
de deputatu, că adeca se participe la viitărele ale- 
geri®dietale in urbea Fagarasiu, prin-ce prea usioru 
s’ar’ lati acăsta băla contagiăsa.

După ce prin organele politice din caus’a .bdlei 
amentite scăl a locale s’a inchisu, ăre nu ar’ fi de 
lipsa in sensulu legiloru sanitarie, că totu prin a- 
cele organe să se intredica înscenarea unoru astu
feliu de conventicule intre poporulu din Vadu, de 
ăre-ce alegerile dietale si asia se voru potă indeplini 
si fara participarea Vadeniloru. Se astăpta, că or- 
organele politice se oprăsca latirea acelei băle nu 
numai in internulu comunei, ci cu atătu mai vâr- 
tosu latirea ei si in afara prin recrutarea de adicti 
si cortesi pentru cutare candidatu.

Unu alegători u.

Pedepsirea abusuriloru la alegeri.
Credemu a fi de lipsa, că se impartasimu citi- 

toriloru noștri acei paragrafi ai noului codu penata 
(Art. de lege V 1878) cari se referu la scutuln, 
celu ofere legea alegâtoriloru, pedepsindu aspru pe 
cei ce abusăza intr’unu modu său altulu de drep- 
tulu loru. Este necessariu, că alegâtorii noștri se 
aiba in vedere dîspositiunile legei in privinti’a a- 
căst’a, de-o parte spre a se feri de vr’unu escesu, 
de alta parte spre a supraveghiâ portarea altora 
si a denuntiă abusurile, ce se comitu in asia mare 
mesura la alegerile dietali, cu deosebire fația de 
poporulu tieranu. Paragrafii cei mai însemnați ai 
numitei legi (A. de L. V 1878) sunt următorii:

§ 178. Celu ce impedeca cu puterea său cu 
amenintiari pe unu alegâtoriu la alegerea unui de
putata dietalu, a unui functiunariu municipala t>ău 
comunalu său a unui prîmariu, a unui membru alu 
comissiunei municipale său a unui representanta 
comunalu, se pedepsesce pentru delictu cu aresta 
până la 6 luni si cu-o amenda până la sum’a de 
200 fl.

§ 185. Celu ce dă său promite bani, ori ceva 
in valăre de bani, ori alte avantage, unui alegâ
toriu său cu scirea acestuia unei rudenii a tai, cu 
scopu, că se voteze său se nu voteze pentr’unu a- 
numitu candidatu, său că să se abstiena dela votare, 
se pedepsesce pentru delictu cu inchisăre până la 
6 luni si cu amenda până la 1000 fl.



Totu acestei pedepse este supusu acelu alegâ- 
toriu, care primesce spre scopulu susu numitu bani 
ori alte avantage, ce i se oferu lui, sbu cu scirea 
lui unei rude a s’a.

§ 186. Celu ce pentru scopulu amintitu in 
paragrafulu premergâtoriu da său primesce mancare 
si beutura, se pedepsesce cu arestu pena la trei 
luni si amenda pbna la 500 florini.

§ 187. Acelu functiunariu publicu, care prin 
vreo fapta, ce se tiene de oficiulu seu, ori prin o 
promissiune, ce se refere la acestu oficiu, so încărca 
a îndemnă si a seduce pe alegători, câ se voteze 
pentru său contra unui anumitu candidatu, său să 
se abstiena dela votu, se pedepsesce cu arestu păna 
la doi ani.

§ 188. Cei ce comitu unulu din crimele său 
delictele numite in acestu capitulu, sunt a se pe
depsi pe lângă inchisăre si cu perderea (temporara) 
a drepturiloru politice.

Oficiulu si ’lu perde numai acel’a, care pe tim- 
pulu comiterei crimei său a delictului a ocupatu 
unu oficiu publicu.

ZD î -V” e r s ©-
(Societatea de lectura a stu- 

dentiloru din Brasiovu.) Produc- 
tiunea de Dumineca a acestei societăți a fost cer
cetata de unu publicu numerosu si alesu din tăte 
classele societății; secsulu frumosu inca a fost fărte 
bine representatu. S’a esecutatu urmatări’a pro
grama: 1. „Năptea de văra", coru micstu de 
Vorobchievici, dirigeatu de d-nulu Neubner. 2. 
„Revolutiunea lui Tudoru Vladimirescu“, discursu 
de Ales. Ios. Hodosiu, studentu de clas’a VIII 
gimnas. 3. „Hodja Murad, vizirulu Sultanului 
Ahmet", balada de V. Alesandri, declamata de C. 
Popovici, stud. de clas’a VII gimnas. 4. „Contra 
resboiului si pentru resboiu", controversa. Part. I, 
susținuta de Ion Bogdan, studentu de class’a VII 
gimnas.; partea II de Vas. Saftu, studentu de clas’a 
VIII gimn.; couclusiunea de Ales. Orgbidan, stu
dentu de clasea III comerciala. 5. „Legende" de 
Wienawski si „Fantasia romana", de Wiest, ese- 
cutate pe violina de R. Baiulescu, studentu de 
clasa VIII gimnas. 6. „O năpte in Carpati", 
poesie de O. Cretieanu, declamata de Er. Blebea, 
studentu de clas’a III comerciala. 7. „Serenada" 
de Marschner, coru de barbati, dirigeatu de d-nulu 
Neubner.

Tinerii studenti, fia disu spre onărea societății 
si a presiedintelui ei prof. V o i n ’a, au escelatu 
atâtu prin productiunile loru literarie, câtu si prin 
cele musicale. Tăte punctele programei au fost 
aplaudate. Ne-amu convinsu cu acăst’a ocasiune 
ci societatea de lectura face progresse frumăse si 
amu dori numai ca productiunile de feliulu atest’a 
se nu fia pră rari. Productiunea s’a incheiatu 
printr’o caldurdsa multiamire a d-lui director 
gimnasialu adresata publicului, pentru incuragiarea 
ce a dat’o tineriloru, prin numerăs’a lui parti
cipare.

(Unu drapelu decorat u.) S’a 
acordatu „Steau’a României" drapelului batalionului 
2 de venatori, pentru bravur’a si tenacitatea, ce a 
aretatu la ataculu si luarea redutei Grivitl’a Nr. 
1, in diu’a de 30 Augnstu 1877. In adeveru, ba- 
talionulu 2 de venatori in diu’a de 30 Augustu, a 
fost in capulu colâuei, care avea de missiune a 
atacă redut’a Grrivitiei (Nr. 1.) Acestu batalionu 
a inaintatu la 1-iulu atacu, fara a trage unu sin- 
guru focu, cu fasînele si instrumentele necesarie 
escaladării redutei ; respinși inse de unu focu bine 
hranitu din partea inimicului, totuși elu s’a pututu 
intocmi cu restulu de ămeni, si au intreprinsu unu 
alu 2-lea atacu. Pierderile, ce a suferitu batalionulu 
2 de venatori in acăst’a di gloriăsa, au fost de 5 
oficiari si 281 soldați morti si răniți dintr’unu 
efectivu de 500 ămani, ceea ce probează o dovada 
netăgăduită de bravur’a, cu care s’a purtatu.

(Promovare.) Tenerulu poetu d. Petru 
D u 1 f u si Emiliu V a j d a obtienura dîlele a- 
ceste la facultatea filosofica a universității dinClu- 
siu diplomele de dăctori „summa cum laude" ; pri- 
mulu din latin’a si filosofia si din limb’a si lite- 
ratur’a romana, alu doilea din limb’a si literatnr’a 
germana si maghiara. Le gratulamu si le dorimu 
multu succesu in viitoriu !

(Calea ferataPloesci-Predealu) 
nu va fi pe deplinu restabilita, dice „L’Indăpendance 
Roumaine," de câtu peste 20 de dile, de ărace 
sunt numai 5-dile, de candu concessi’a reparatiu- 
niloru, intre Oomarnicu si Sinai’a s’a datu cu 

couditiunea, câ lini’a sâ fia restabilita in 25 de 
dile.

(Bismark contra scrierei cu 
litere latine.) „Press’a de Frankfurtu" 
scrie : Unu amicu ne dete urmatări’a scrisăre din 
cancelari’a principelui Bismark câtra unu editoru 
cunoscutu din Lipsea, care p6te fi de unu interesu 
generalu: „Avendu in vedere scrierea adresata 
principelui Bismark, inapoindu-ve brosiur’a anexata, 
ve insciintiamu, câ conformu unoru dispositiuni 
generale este interdîsu a inaintâ d-lui cancelaru 
de stătu cârti in limba germana, scrise cu litere 
latine, de 6ra-ce lectur’a loru rapesce Esc. sale prea 
multu timpu. Berlin 24 Maiu 1881. Biuroulu 
specialu alu cancelarului de stătu.

(Unu mire cu 7 mirese.) După 
cum spuuu foile indiano principele din Gondal va 
serbâ in cursulu acestei luni cununi’a s’a insieptita, 
cununandu-se in 7 dîle consecutive cu 7 fete ale 
boeriloru sei (mirele este buddist), si fiacare mirăsa 
va asistâ a doua di la cununi’a bărbatului seu cu 
alta concurenta. Pentru a nu deștepta inse intre 
cele 7 mirese invidia, principele a facutu pentru 
tăte aceleași haine si obiecte de pod6ba. Aparta
mentele loru au același mobilieru. Nici una din 
mirese inse nu este mai mare de 15 ani. Va fi 
greu inse principelui de a incepe caletori’a nuntei 
cu câte-si 7 femeile de odata! „R. W.“

(O violinista de s i ă s e ani.) 
Cetimu in „Roman." „Iu aceste din urma dîle a 
avutu onărea de a fi presentata Reginei o veritabila 
artista violinista de 6 ani si jumetate, d-ra Leonard 
Boucher. Acăst’a copilitia artista esecuta operile 
cele mai dificile ale mariloru măiestri de musica, 
cu o facilitate si o esactitate estraordinaria. M. S. 
Regin’a a fost asia de incantata de mic’a artista, 
câ a luat’o sub protectiunea s’a si a aprobatu or- 
gauisarea unui concertu pentru beneficiuiu ei cu 
concursulu mai multoru amatori distinși, sub di
recțiunea pianistului Curții. Concertulu va avă 
locu in sal’â Ateneului. Program’a va fi fărte 
variata.

Revista bibliografica.
Din poesiele lui Andreiu Muresianu. Editiunea 

II (amplificata). Editur’a erediloru auctorului. Si- 
biiu, tipariulu tipografiei archidiecesane 1881. — 
Se păte procură deadreptulu din tipografi’a archi- 
diecesana. Esemplariulu brosiuratu cu 1 fi. 50 cr. 
cu porto postalu 1 fi. 60 cr.; legatu 2 fi. cu 
porto postalu 2 fi. 10 cr., legătură de lucsu cu 
foile aurite 2 fi. 50 cr. cu porto postalu 2 fi. 60 
cr. Vendietoriloru 10% rabatu;

„La A 1 m a". Povesci noue pentru copii, de 
Constanți’a de Dunca-Schiau. 
Sibiiu, Tipariulu tipografiei archidiecesane 1881.

In epistol’a, prin care dedica poveștile „La 
Alma" dămnei Sofia N. Crezzulescu, consărtei re- 
presentantelui romanu la Rom’a, distins’a autăre 
dîce, câ lips’a de cârti romanesci de lectura pentru 
copii a indemnat’o se scrie acele povesci, menite de 
a deșteptă in copilu gustulu la cetire; de modelu 
si-a alesu pe marele povestitoriu modernu danesulu 
Andersen. „La Alma" contiene siăpte povesci fru- 
m6se, instructive si scrise intr’o limba romanăsca 
eleganta si armoniăea. Recomendamu acăst’a carte, 
ce costa numai 50 cr. v. a., tuturoru mameloru 
romane, câ fărte folosităria pentru educarea copii- 
loru si deșteptarea placerei loru pentru lectur’a 
romana.

. „E c o n o m i ’a r u r a 1 a" său agricultur’a, 
crescerea animaleloru de casa, conducerea economiei 
si contabilitatea economica, legumaritulu, cultur’a 
floriloru, pomaritulu, ciiltur’a viieloru, stuparitulu, 
cultur’a vermiloru de matase, crescerea arboriloru 
si cultur’a paduriloru cu unu adausu din industri’a 
agricola, compusu in usulu scăleloru si alu agri- 
cultoriloru de Stefanu Popu, profesoru de 
economi’a rurala la facultatea teologica si la insti- 
tutulu pedagogicu din Blasiu, membru alu comis- 
siunei scolastice archidiecesane, membru ordinariu 
alu associatiunei transilvane pentru literatur’a si 
cultur’a poporului romanu si alu reuniunei stupa- 
riloru din Carnioli’a cu 142 ilustratiuni intercalate 
in tecstu. Blasiu 1881, Tipografi’a seminariului 
gr. cat.

Acestu opu 8° mare, 334 pag. este de mare 
pretiu pentru poporulu nostru; elu servesce econo- 
miloru romani de indreptariu si de isvoru de in
strucțiune folosităria, ear’ pentru invetiafori de pe 
la sate si tinerii școlari, cari se dedica agricul- 
turei, este unu manualu fărte necessariu. Auto

rului ’i premerge unu bunu nume, ce si l’a câs- 
tigatu prin scrierile sale economice. — Pretiulu 
unui esemplariu brosiuratu 2 fi. ear’ a unui esempl. 
legatu 2 fi. 30 cr.

„A Român (olâh) Nemzet Rimai 
Eredete ăs nyelvănek latinsâgârol." Vâlaszul 
Dr. Răthy Lâszlă ur ăs elvtârsainak. Arad 1881. 
Gyulai Istvan nyomâsa. — Acestu tractatu e scrisu 
de DionisiuPascutiu, advocatu in Bu- 
teni (Butyin), comitatulu Aradu, si este unu res- 
puusu nemeritu la atacurile lui Rhehty asupra ori- 
ginei si limbei romane. Pretiulu unui esemplaru 
40 cr. Acăst’a scriere se păte procură dela autoru 
său dela d. protopop, din Buteni.

„Alexandri Văzul miikădese" 
a român irodalom terăn — Sub titlulu acăst’a a 
aparutu de curându in tipografi’a lui Stein din Clu- 
siu o disertatiune, scrisa de Petru Dulfu, 
cu ocasiunea promovarei sale la gradulu de doc- 
toru in filosofia. 8° mare 132 pag. Pretiulu 1 fi. 
30 cr. Se păte procura dela autorulu (Clusiu, uni
versitate) precum si dela librarii din Clusiu, Io- 
anu Stein si Iosifu Demjăn.

„A r i o n“ său culegere de cauturi naționale 
spre intrebuintiarea tinerimei de ambe secse. Cu
lese si arangiate de Ioanu D a r i u, invetiatoriu la 
scăl’a primara din Satulungu. Brasiovu, editur’a 
si tipariulu tipografiei Low, Gerula & Comp. 1881. 
Pretiulu 30 cr. — Acăst’a culegere de poesii este 
un’a din cele mai bune si complete din câte esiste 
si contiene si multe cânturi noue.

„Sacrificiu pentru Sacrifi- 
c i u“, Roman originalu, de I u 1 i u I. R o s c a. 
Se păte procură dela librari’a I. E. Tieranu in 
Oraviti’a. Tipariulu tipografiei „Lăw, derula & 
Comp." 1881.

Convocaie.
Onorabilii alegatori de partida naționala din 

colegiulu electoralii Abrudu-Rosia, suntu 
invitați a se presentâ Dumineca in 26 Iuniu anulu 
curente după amădi la 3 ăre in siedinti’a clubului 
natiunalu, ce se va tienă in Casin'a romana din 
Abrudu, spre a primi raportulu delegatiloru despre 
resultatulu conferintii electorale tienute in 12, 13 
si 14 Maiu anului curentu in Sibiiu-.

Abrudu, in 15 Iuniu 1881.
A. FiHpu,

Presiedintele clubului.

Ou.ts-u.1xl la. Vars’a, d.® “Viexx’a.
din 21 Iuuiu st. n. 1881.

cailoru ferate de oștu

Rent’a de auru un
gara .... 117.40

Imprumutulu cailoru 
ferate ungare . .134 —

Amortisarea datoriei

ung. (l-a emissiune) 91.15
dto. (Il-a emissiune) 111.—
dto. (III-a emissiune) 96.25
Bonuri rurale ungare 98.50
dto. cu cl. de sortare 97.75
Bonuri rurale Banat-

Timis. 97.50
dto. cu cl. de sortare 97.50
Bonuri rurale transil

vane .... 97.50
„ croato-slav. . 98 50

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 96 —

Imprumutulu cu pre
miu uug. . . . 123.50

Losurile p. regularea
Tisei si a Segedin. 113.75 

Rent’a de harthia aust. 76 85
„ de argintu „ . 77.65
„ de auru „ 94.— 

Losurile din 1860 . 132.30 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . . 824.—
„ bancei de creditu
ungare . . . 353.—

„ bancei de creditu
austriaco , . . 353.10

Argintulu . . . —.—
Galbini imperatesci . 5.50
Napoleond’ori . . 9 30%
Mărci 100 imp, germ.. 57 10 
Loudr’a, . . . 117.10

Cursulu de Bucures.ci 
dela 6/18 Iuniu 1881.

V a 1 o r i Scadenti’a| Cu- 
pdneloru

Cum- 
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 90.— 91.—

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 99.x/s 100.%
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. __e__
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 104.— 105.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 106.— 107.—
7°/0 „ „ urbane idem 103.% 104.%
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 108.— 109.—

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

1 Maiu 1 Nov. 225.— 235.-
cu premie 28.— 29.—

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 14.00 14.50
Auru contra argintu............. %

l
2.15

1.—
Auru contra bilete hipotec. . 1.-
Auru contra bil. de Banca nat 1.-
Florini Val. Austr.............. 2.16
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