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D-lu Tisza si limb’a romana.
Brasiovu, 7/19 luliu.

Odinidra caletori’a unui ministru prin tidra se 
consideră că unu evenementu estraordinariu, astadi 
vjsitele ministriloru nu mai producu nici pe departe 
acea impressiune. Poporatiunea nu se mai agita 
prin presenti’a unui ministru, ci isi vede de neca
zurile dilei, căci senote instinctivu, cu deosebire pe 
la noi, unde esista deosebirile de naționalitate, că 
este zadarnicu a speră dela unu contactu personalu 
cu representantii puterei esecutive o ameliorare a 
sdrtei sale, si scie fOrte bine că miniștrii parla
mentari unguresci sunt dedati a promite multu si 
a nu împlini nimicu. Numai lumea oficiala si ofi- 
cidsa se pune in mișcare la asemeni ocasiuni, spre 
a păstră decorulu. Ministrulu respectivu scie inainte 
ce primire va intempinâ si cam cu ce cuvinte va 
fi salutatu la diferitele stațiuni, de cătra dmenii 
lui.

Astfeliu s’a petrecutu lucrulu si cu ocasiunea 
caletoriei ministrului-presiedinte Tisza la Szepsi St. 
Gydrgy. Este sciutu că acestu orasiu secuiescu l’a 
fost alesu de deputatu, după ce a cadiutu la Do- 
britînu, acumu trei ani. Dreptu multiumire minis- 
trulu se decise a merge in persdna la St. Georgiu 
si a dă sdma elegâtoriloru sei asupra activitatii sale 
parlamentare din periodulu trecutu dietalu. D-lu 
Tisza a fost salutatu la diferitele stațiuni in mo- 
dulu obiciuuitu si nimicu nu a adusu vro schim
bare in monotoni’a primirei oficiale până la Fel- 
didra, o comuna situata in depărtare de doue dre 
dela Brasiovu. Aci ministrulu dandu-se josu din 
vagonu, spre a se sui in trasur’a ce’lu așteptă că 
se’lu duca in Secuime, după ce ascultă salutulu 
scurtu alu solgabireului, fu surprinsa de nesce ac
cente lui pe cătu de necunoscute, pe atătu de pu- 
ținu simpatice. Era d. protopopu alu doilea alu 
Brasiovului Petricu, care aduse o perturbare in pro- 
gram’a oficiala bineventandu pe ministru in limb’a 
urgisita romana.

Acdst’a intimpinare, la care nu s’a asteptatu 
nici d-lu Tisza, nu posede in sine vre-o însemnă
tate si ddca ne ocupamu totuși de ea caus’a este 
respunsulu caractensticu ce l’a datu ministrulu d-lui 
protopopu.

Nu mai voimu se cercetamu, ddca numitulu dnu 
protopopu s’a dusu la Feldidra in urm’a vr’unui 
ordinu ce la primitu dela Sibiiu, pdte spre a mai 
direge ceva la „lealitatea si patriotismului care 
in sensulu circularei metropolitane au fost atătu de 
multu sdruncinate prin votulu conferentiei dela 12 
Maiu a. c. sdu ddca a lucratu din propria s’a ini
țiativa. Probabilu că singular’a procedere a dlui 
protopopu a avutu si unu motivu de curiositate 
personala. Ddca nu ne insielamu d-s’a a fost pa- 
tit’o vdr’a trecuta cu ministrulu de culte Trefort, 
care, fiindu salutatu de densulu la Brasiovu in 
limb’a romana, l’a intreruptu simplamente cu ob
servarea, că nu cundsce acdsta limba. Este possi- 
bilu ddr’ că d. protopopu să se fi decisu a pune 
la proba si pe ministrulu-presiedinte Tisza, că se 
vdda cumu va primi acest’a o bineventare in limb’a 
romana.

In totu casulu respunsulu d-lui Tisza este de 
mare pretiu pentru celu ce va voi se scrie istori’a 
tristei epoce dualistice; elu este scurtu ddr’ fdrte 
semnificativu. „Dlu Tisza" —ne spune oficids’a Cor- 
resp. pestana" — „si-a esprimatu mai antaiu pă
rerea de reu, că nu pdte se respunda in limb’a 
romana; dealtmintrea d. ministru presiedinte spe- 
rdza, că cultivarea fr.umdsei loru limbe materne nu 
va impedecâ pe Romani a iubi patri’a in aceea-si 
mesura, că si cetatianii de alte limbi."

Aceste puține cuvinte salutate cu viui strigări 
de „Eljen" din partea publicului maghiara, care 
incungiură pe ministru, ne arata in tdta afundimea 
lui abisulu ce desparte adi pe Unguru de Romanu. 
D-lu „TiBza crede si sperdza" că noi Romanii si ddca 

vomu cultivă limb’a ndstra vomu fi in stare a ne 
iubi patri’a.

Acdst’a credintia si sperantia inse dovedesce, 
că primulu ministru ungurescu admite possibilitatea, 
că cultivarea limbei romanesci ar’ potd reci iubirea 
ndstra cătra tiăra, ea mai dovedesce inca că d-lu 
Tisza traiesce in convicțiunea, că numai prin cul
tivarea limbei maghiare pdte se căstige cineva o 
iubire de patria nestrămutata, cu alte cuvinte că 
numai Maghiarulu pdte se ’si iubdsca patri’a intr’unu 
modu neindoiosu.

Eata in ce orizontu marginitu se invârtesce in- 
tielepciunea de stătu a unui ministru-presiedinte 
maghiara. Patri’a la elu este numai unu conceptu 
de rassa ; nu pamentulu, nu datinele, nu desvol- 
tarea naturala a poporatiunei tierii, ci numai o a- 
numita limba, o limba cu totulu străină, că cea 
maghiara pentru noi, pdte se nasca, după ide’a lui, 
adeveratulu patriotismu. Sermani Elvețieni si Ame
ricani ! la ei după teori’a d-lui Tisza ar' trebui se 
std fdrte reu cu iubirea de patria, si totuși cine 
in lume a datu mai multe dovedi de patriotismu 
decătu locuitorii acestora frumdse tieri poliglote?

D-lu Tisza, care este personificarea ideei retro
grade a maghiarisarei, se ne permită ai spune, că, 
ddca voiesce a ne căntari iubirea de patria după 
gradulu de cunoscintia alu limbei maghiare, ne 
face se ne indoimu in patriotismulu seu propriu. 
Egoismulu esageratu nationalu nu va potd ajung6 
niciodată a fi inaltiatu la trdpta a unei virtuti 
patriotice.

Cronic’a evenimenteloru politice.
„Pester LI." publica m a n i f e s t u 1 u im- 

peratescu, priu care se ordona in corporarea 
granitiei militare croato-sla- 
v o n e la Croati’a. Elu este datatu dela Ischl 15 
luliu 1881 si este adresatu cătra granitiari. Mo- 
narchulu le multiamesce pentru virtuțile resboinice, 
cu care au aperatu din vechime granitiele sudice 
ale imperatiei si declara, că ’i servesce spre multiu
mire ale împlini acuma vechi’a dorintia, că si ei 
(granitiarii) sâ se faca partasi la drepturile civile, 
de cari se bucura toti supusii imperiului.

Afara de acestu manifestu apară totodată unu 
rescriptu regescu, patra autografe si trei decrete 
regesci. Diarulu oficiosu din Budapest’a saluta 
aceste acte regesci in sperantia, că timpulu con- 
cessiuniloru a espiratu si că Croații multiamiti cu 
ce au dobânditu până adi, nu voru mai pretinde 
absolutu nimicu, si voru consimți că Fiume se fia 
anecsatu de cătra Ungari a. Curiosu lucru, că tocmai 
pre candu a aparutu inanifestulu memoratu Croații 
au tienutu o adunare poporala, protestandu in contra 
tendintieloru de predomnire ale Unguriloru. Diarulu 
„Obzor" ne spune, că la adunarea din Bellovar s’au 
auditu strigări dese de: ,Nu mai damu Unguriloru 
nimicu!“ „La 1848 amu mai fost in Uugari’a, 
voimu earasi sâ le facemu ovisita!" Ddca n’avemu 
arme, trecemu cu cdsele peste Drava s. a. fația de 
spiritulu acesta opositiunalu ce domnesce in Croati’a 
este greu a crede, ca sperantiele celoru din Pest’a 
se voru implini. Din contra atătu Maghiarii, cătu 
si Croații voru strigă de aci incolo: Timpulu con- 
cessiuniloru a trecutu ! si astfeliu conflictele, de 
care se teme „P. L.“, se voru perpetuă. Pdte, că 
acdst’a o dorescu si cei dela Vien’a.

In A g r a m u domnesce mare însuflețire in 
urm’a manifestului. Intregu orasiulu este impodobitu 
cu stindarte. In 18 luliu avii locu unu conductu 
de tortie grandiosu.

Diuarulu beletristicu ilustratu „G a r t e n 1 a u- 
b e“, ce apare in Lipsea si este fdrte respanditu, 
publică nu de multu unu articulu, in care aratandu, 
cătu de amenintiata este naționalitatea S a s i 1 o r u 
din Transilvan i’a. apeldza la publiculu ger- 
manu, că se faca colectiunide cârti pen
tru copiii sasi din Transilvani’a si se 

sprigindsca astfeliu desvoltarea naționala a acestora 
frați indepartati. Apelulu acest’a avă succesulu celu 
mai frumosu. Din tdte părțile Germaniei sosiră la 
Sibiiu cărți cu provocarea de a se distribui intre 
copii sasi. Spre scopulu acest’a se duseră mai multi 
fruntași sasi in satulu sasescu Talmesiu langa tur- 
nu rosiu, si acolo impartira cârti la vreo 80 de 
baiati si fetitie in biserica, fiindu de fația si pă
rinții copiiloru.

După o scurta vorbire a preotului sasu din 
Talmesiu tienă redactorulu diarului „Sieb. d. Tag- 
blatt" din Sibiiu d. Dr. Cari Woiff, unu discursu, 
in care accentuă cu cuvinte caldurdse comunitatea 
de interese spirituale si naționale cu toti Germanii; 
si Sașii, dise elu, se tienu de acestu poporu de 60 
milidne; ei 3i-au implinitu missiunea culturala, ce 
i-a adusu in aceste tieri, si au de amultiami aed- 
st’a numai fidelității, cu cari au pazitu tesaurulu 
limbei loru materne. Tinerimea sasa este chiamata 
de a păzi si in viitoriu acestu tesauru si spre ai 
usiură aedsta problema se aduna in Germani’a cărți, 
spre a le imparti intre școlarii sasi din Ardealu. 
Partea cea mai mare din cârti s’a datu bibliotecei 
scdlei din Talmasiu, ear’ cealalta parte s’a impar- 
titu intre copii si copilele dela scdla, cari s’au dis- 
tinsu prin diliginti’a loru.

Simpathi’a, ce-o documentara Germanii din afara 
pentru Sașii din Ardealu si cu aedsta ocasiune a 
produsu multu sânge reu la terroristii din Buda
pest’a. Chiaru si fdi’a scrisa nemtiesce „Pester 
Lloyd", luandu notitia despre distribuirea intemplata 
vorbesce de „demonstratiuni sasesci in Ardealu." 
Se vede, dice numit’a fdia. că articlulu din „Gar- 
tenlaube", care insulta pe Maghiari după obiceiu, 
a avutu efectu; si Sașii demagogi posedu 
acuma unu medilocu spre a transplantâ agi
tațiunea loru condemnabila si 
in s c 6 1 e. La aceste espectorari respunde „S. 
d. Tgbl." intr’unu tonu fdrte esacerbatu, dicându, 
că scopulu celoru ce guverna astadi este de a 
suprimă ori-ce mișcare a consciintiei naționale 
germane in scdle.

Din casulu de susu ar’ potd se traga si Romanii 
o invetiatura. Ore la noi se fia mai puținu ne- 
cessariu de a se crea biblioteci bune romanesci la 
tdte scdlele poporale si de a se respandi lumina 
in poporu prin împărțire de cârti bune si instructive 
intre școlari ?

In t6ta F r a n ț i ’a s’a serbatu la 14 1. c. 
luarea Bastiliei. Pretutindenea s’a pe
trecutu acdst’a serbatdre naționala in liniște si or
dine. Parisulu a fost frumosu impodobitu si festi
vitatea a duratu acolo mai multe dîle, cu tdte că 
era o căldură mare, 36 grade Celsius.

Se vorbesce despre o conventiune franceso-tur- 
cdsca, după care o mare parte a trupeloru francese 
dela fruntari’a tripolitana se va retrage, indata ce 
voru sosi in T r i p o 1 i s trupe turcesci spre în
tărire, ear’ Pdrt’a se obliga a sustiend liniștea si 
ordinea la fruntaria.

Faimosulu capu alu rebelliunei din Algeri’a 
Bu-Amema (barbatulu credintiei), care a datu 
si da inca multu de lucru trupeloru francese, a 
fost urmaritu de colonelulu Brunetiâre, ddr’ i-a suc- 
cesu se scâpe. Se anuntia, că trupele francese ar’ 
fi dobânditu unele succese contra lui Bu-Amema. 
S’a numitu comandantu nou alu Algeriei generalulu 
S a u s s i e r, care a fost primitu cu mare în
suflețire la sosirea s’a in Algeri’a.

Mișcările electorali.
Budapesta, 10 luliu 1881.

In fine s’au alesu deputății, cari sunt cliiamati a se 
intruni in diet’a din Budapesta in tâmn’a acest’a. Alegerile 
sunt si pentru noi romanii ungureni si banatiani interesante 
din mai multe puncte de vedere. Potemu constată cu plă
cere, că o mare parte a inteligintiei si a poporului a luptatu 



cu demnitate si abnegatiune pentru program’a naționala 
romana, deși in cele mai multe locuri n’au fostu in stare a 
isbuti cu candidatii naționali in contra pressiuniloru si 
abusuriloru comise. Der’ trebue . se constatamu si aceea 
impregiurare, că, o alta parte a inteligintiei si a poporului 
nu s’a sciutu, ori nu s’a potutu emancipa de sub influinti’a 
stricatidsa, de sub pressiunile intrebuintiate de regula la 
actulu de alegeri, si că rea si periculâsa este direcțiunea, 
in care fusera impinsi, atătu pentru interesele uatiunei ro
mane, cătu si pentru patria, moralitatea publica si demni
tatea individuala a respectiviloru.

Motivele si căușele, că multi alegători romani nu s’au 
potutu emancipa de sub influintiele străine, se potu judecă 
numai atunci, candu sunt cunoscute referintiele locali a flă
cărui cercu electoralu. Comitetele respective locali voru fi 
mai bine in stare a ne spune motivele, ce au impinsu pe 
multi alegători a nu-’si cunăsce detorinti’a.

Se pare, că cercetandu lucrurile in generalu a lipsitu 
in politic’a romana, in lupt’a alegeriloru, acelu „stătu 
majoru", care aru fi datu direcțiune in privintia personeloru, 
ce sunt a se candida, in privinti’a modului ce este a se 
intrebuintiâ pentru aducerea in mișcare de cu bunu timpu 
a corpului inertu alu votisantiloru, si că multi alegători tiereni, 
primindu angagiaminte mai ’nainte fafia cu străinii, fusera 
lasati materia de esploatatu pentru candidați străini. Insa-si 
conferinti’a din Sibiiu s’a tienutu pre tardiu, candu dej’a 
candidaturile erau făcute, candu alegătorii si-dedusera cnven- 
tulu altora. Căci pe langa tote pressiunile oficiali si neofi
ciali, pe langa tăte coruptiunile intrebuintiate, nu se păte 
esplică altfelu, cum candidatii partidei naționali romane 
cadiura la alegeri mai in tote locurile.

Cerculariulu metropolitului romanu inca este o dovada, 
că in politic’a romanesca lipsesce acelu „stătu majoru", care 
are se cumpanesca bine impregiurarile, si are se de direcțiune 
iu tote părțile. . . .

Ce privesce scopulu acestui cerculariu, abia se păte 
iutielege. Nime nu cunăsce „bunavointi’a" cercuriloru mai 
jualte fașia de romani. Nime, nici chiaru străinii, nu au 
afirmatu, că decisiunile conferintiei din Sibiiu ar’ fi neloiali, 
nepatriotice si că ar’ compromite inteliginti’a romaniloru. 
Cerculariulu era venitu si tardiu, si nu potea fi acomodatu 
nici de unelta folosităria regimului la alegeri. Espressiunile 
din cerculariu sunt vatematărie, neprecugetate, si menite a 
produce ura si mania, cari sunt isvorulu tuturoru releloru 
si neintielegeriloru. Cu unu cuventu cerculariulu nu este 
uuu actu, nici chiaru după form’a s’a, acomodatu a produce 
o intielegere, fia si pe departe, nici intre romani si unguri, 
nici intre romani si romani.

Căci altele sunt tendiutiele si convicțiunile asie numi- 
tiloru activiști romani, si alfa este ceea ce se in 
cerca mitropolitulu a spune intr’unu cerculariu, care are 
valărea numai a unui articlu de cortesia.

Ce e dreptu, unele diuare nemtiesci din Vien’a incepu 
a scrie, că ministrulu Tisza voiindu a paralisâ acțiunea 
slaviloru din monarchia, ar’ ave intentiune a se intielege 
cu romanii, si că stă in negotiatiuni cu mitropolitulu E o- 
m a n u si cu Alesaudru M o c i o n i, der’ se nu uitamu, 
că acuma e sesonulu mortu, sesonulu crasta- 
v e t i 1 o r u, candu in caldur'a mare cresce si fantasia 
diaristiloru. ltomanii nu sunt inimici neimpacati nici ai un- 
guriloru, nici ai altoru neamuri, ci cu ămeni onorabili voru 
stă totudeuna la vorba seriosa si onesta.

Ceea ce inse in consecinti'a decisiuniloru conferintiei 
din Sibiiu avemu de a face, este: câ comitetele 
electorali romane se nu-’si tiena 
chiamarea loru câ terminata, ci inca de 
acuma se caute a află reuiu, de care e bantuitu corpulu 
nationalu. Se intaresca pe cei buni si mai tare in crediutia, 
er’ pe cei slabi si ademeniți se-i aduca pe calea drepta, 
onesta si patriotica 1 Cu unu cuventu : se pregatesca 
terenulu de acuma pentru lupt’a ce-o 
vomu ave preste trei ani e r a - s i 1 Căci 
nu est) ertatu, câ cadrele odata iniiintiate se se disolveze, 
ci se se concentreze totu mai adeseori, se se inarmeze cu 
barbatia, incredere si caracteru adeveratu, si să se amplifice 
si indoiesca; cu atătu mai vertosu că ori-câtu de rea ar’ fi 
situatiunea presinta, siansele nost re pentru 
viitoriu ne dau prospecte de reușita. 
Si va fi bine si folositoriu pentru toti, deca momentulu 
supremu ne va află pregătiți si organisati!

Certele personali, micele ambițiuni locali se fia inlocuite 
prin capacitari seriăse si bunavoitărie reciproce in direcțiunea 
cea adeverata naționala. Se cautamu din tote poterile : c â 
c u t o t i i se fimu emancipați de sub o ri-ce 
i n f 1 u i n t i a stricatidsa străină, si se 
fimu conduși numai de marele interesu generalu alu pro- 
gressului natiunei romane.

—z.—

Din cerculu Cehului.
„Palatinulu romaniloru" a cadiutu! — Ast’a 

este pre la noi adi salutarea de bucuria a binevoi- 
toriloru noștri frați maghiari, fia aceia de partid’a 
guvernamentala sdu opositiunale. Da, a cadiutu, dâr’ 

nu prin harnici'a loru, ci prin negliginti’a ndstra, 
ce e lucru si mai țristu. Acdst’a cădere e rușine 
pentru poporulu romanescu in genere si pentru noi, 
alegatorii din acestu cercu, in specie, o pata, de 
care cu anevâia ne vomu potd curați canduva. Cei 
ce se bucura, pentru-câ „a cadiutu palatinulu ro
maniloru", sciu fdrte bine, ce făcu, dâr’ si noi ar’ 
fi trebui tu se scimu, cine a fostu si cine e Georgiu 
Popu in crancenile ndstre lupte pentru drepturi na- 
tiunali. Acei-a sciu, că Georgiu Popu a fostu a- 
cel’a, care in Selagiu a redicatu capetele romani
loru din pulbere, unde le calcasera adversarii loru, 
că, elu a coadunatu romanii din acestu comitatu in 
giuru de sine si necrutiandu ostenele si spese, bra- 
vandu machinatiuni si inimiciție personali, a tie
nutu susu stdgulu românismului si a grupatu in 
giurulu lui totu, ce e firmu si cu caracteru barba- 
tescu intre romanii din Selagiu.

Nu s’a facutu in Selagiu mai multu de unu die- 
ceniu lucru tientitoriu la binele si redicarea roma
nului, in fruntea caruia se nu fi stătu, sdu alu că
ruia motoru principalu se nu fi fostu Georgiu Popu. 
Pe unu barbatu câ-si acest’a l’au lasatu alegatorii 
romani din cerculu Cehului se cada fagia cu o ob
scuritate câ-si unu Moni Gyula. Rușine, de trei 
ori rușine pentru noi.

Noi 1500, ei 500, apoi se lasamu sâ cada unu 
Georgiu Popu. Se nu vorbimu de pressiune, insie- 
latiune, coruptiune si imbetari, domniloru ! că t6te 
aceste ni servescu numai ndue spre rușine. N’ar 
trebui 6re se soia fiascecare romanu, chiaru si co- 
pilulu celu din leganu alu plugariului romanu, că 
cine este Georgiu Popu ? De nu scimu noi, sciu 
aceia, cari ne combătu. Vedeai-i, cum banchetddia 
că a cadiutu palatinulu romaniloru d’in Selagiu ?" 
Aceia sciu mai bine, ce este elu pentru noi, de- 
câtu noi iusine. Bine dice corespundintele unguru 
alu lui „Pești Napl6“, câ acdst’a n’a fostu Învin
gere de partida, ci învingerea ungurismului in con- 
tr’a românismului in acestu cercu. Acdsfa trebuita 
sâ o scimu, sâ o simtimu si noi si sâ nu lasamu 
a ni se plesni in fația rușinea, ce ne-a ajunsu,

Ddr’ lucrulu s’a intemplatu si nu se mai pdte 
face neintemplatu. In daru sa uimescu, in daru 
semtiescu acum remuscarea lui Cainu hebâucii, cari 
s’au lasatu a fi sedusi, nemernicii, cari s’au lasatu 
a fi corupti sdu imbetati, lașii, cari s’au speriatu 
de cerculariulu unui cortesiu-episcopu, care nu cu- 
nâsce ambițiune mai înalta, decâtu a fi pe cont’a 
turmei sale sluga credintiâsa aceloru, cari l’au fa
cutu episcopu, erostratii, cari tradâdia caus’a na- 
tiunala, câ se-si satisfaca urei si spurcatei loru 
invidii, câ oper’a loru e gafa si încoronata, fir’ 
blamulu si rușinea nâstra sbâra pe aripele ventului 
in tote părțile Jumei. Acuma va dormi mai linis- 
titu si invidiosulu betranu din Basesci, care cu scopu 
de a-’si satisface urei, la fiacare alegere cercâ con- 
tra-candidati in daun’a causei natiunale si de pre- 
sinte s’a folositu de cerculariulu episcopescu, câ se 
strice candidatului natiunalu temperandu si parte 
nimicindu zelulu de pân’acum alu preotiloru din a- 
cestu cercu. Fația cu ticalds’a portare a unoru 
neblesnici, ne pare bine a registrâ caracterulu firmu 
si tienut’a dâmna de romani, mai alesu a domni
loru Stefanu Achimu, Centea, Demetriu Popu preoți, 
Demetriu Suciu, Florianu Cocianu, Alesaudru Or- 
tianu, Ioanu Boitoru, Demetriu Baicanu, Mihaiu Popu 
si Munteanu dintre mireni.

Cu Georgiu Popu d’inpreuna au cadiutu mai 
toti fruntașii noștri, athletii natiunei, la alegeri. 
Foile maghiare, mai alesu cele guvernamentale ’si 
dau aerulu a crede, câ poporulu romanu a datu 
demenți conferintiei d in Sibiiu si ’si parasesce con
ducătorii sei; dâr’ cei-ce o credu acdst’a mai puținu 
suntu chiaru redactorii acestoru foi, pentru-câ dom- 
nialoru sciu mai bine, ce li au costatu caderea ace
storu barbati, de care au avutu lipsa cu totu pre- 
liulu, câ sâ se pdta, celu pu^inu la aparintia, reha- 
bilitâ inaintea curții domnitdrie, care făcută atenta 
prin conferinti’a dela Sibiiu a inceputu a vedd intre 
itieie diui Tisza, a nu mai crede asecurariloru 
domniei sale, câ popârele d’in Ungari’a suntu mul- 
tiamite si câ numai nisce agitatori respandescu ne- 
indestulirea si a se îndoi despre loialitatea rnani- 
pulatiunei lui cu cele mai sacre si de domnitoriu 
spriginite interese ale natiunalitatiloru. Guvernulu 
lui Tisza folosiudu-se de cele mai marsiave mediu- 
16ce, cu pressiune nespusa si cu enorma sacrificiu 
de bani a trantitu pe barbatii romaniloru si crede, 
câ prin acdst a i-a succesu a recastigâ încrederea 
curții. Noi nu credemu, Domnitoriulu, părintele tu
turoru popâreloru din tidra, care nu scie de unguru 
si romanu, ci numai de fii si supusi credintiosi, 
adi sdu mane va observâ, cum atîtia dlu Tisza 
prin politic’a s’a de rassa nationalitatile un’a in 

contr’a celeilate, ruinddia conintielegerea popâreloru 
d’in tiăra si prin acdst’a puterea interna a patriei, 
si ’i va dâ drumulu.

Noi, cei batuti, se nu ne perdemu curagiulu, 
vediendu misieli’a poporului fația de anteluptatorii 
sei. Unu poporu tienutu sute de ani in sclavi’a 
cea mai cumplita, a caruia ambițiune natiunala a 
fostu nimicită sistematicu, care si astadi S9 impe- 
deca cu t6te mediuldcele de a se cultivâ, nu pdte 
in dude dieceme sâ se deștepte si să se redice 
moralminte atâtu de susu, incâtu se fia iu stare a 
contrastâ la intimidări, ademeniri si corumperi a- 
tâtu de desfrenate, la cari cadu prâda chiaru si 
unii dintre intieliginti, N’avemu causa a desperâ. 
înainte de asta cu 20 ani, n’aveamu numai ici cole 
câțe unu luptatoriu, acuma avemu cu sutele, tene- 
rimea ndstra este brava si petrunsa până la re- 
nunchi de demnitatea natiuaala, tresare poteruicu 
la fiacare lovitura data natiunei si se pregatesce la 
lupta eroica pentru interesele ei. Potemu fi securi, 
câ cei-ce voru veni după noi voru fi si mai multi 
si mai pronunciati conducători ai poporului in lupt’a 
cea santa. Națiunea romana a ajunsu la cunos- 
cinti’a de sine, anirn’a ei, intieleginti’a, bate poter- 
nicu si sângele esitu din centrulu cerculatiunei va 
ajunge până la celu mai gingasiu si mai indepar- 
tatu membru. Națiunea romana s’a treditu si merge 
pe calea cea adeverata, care duce la demnitatea ei 
de națiune. Nu ve temeti, pe acdst’a cale nu va 
opri’o nici nu o va abate depre ea nici unu cer
culariu episcopescu. Națiunile rnergu pe calea loru 
cu episcopii, ddca voiescu si ei. fara de episcopi sdu 
chiaru si preste episcopi si alti mari, ddca aceștia 
i-stâu in cale. Națiunile ’si-facu Omenii, de cari 
au lipsa in luptele loru si nici-odata unulu sâu duoi 
6meni pe națiuni. Sciti ce au facutu unii episcopi 
maghiari pe tempulu absolutismului in favorulu gu
vernului de atunci. Ce a folositu ? Putut’-au 
cerculariele loru opri națiunea maghiara in mer- 
sulu S‘u? Nici pe cea romandsca nu o voru im- 
pedecâ si guvernulu va aruncâ pe scriitorii loru in
tre sculele netrebnice.

Ddr’ si până atunci din intemp’ari câ-si cele 
petrecute trebue se invetiamu pentru venitoriu. Se 
invetiamu:

a) câ politic’a este d’a se face puru si simplu 
numai din principie ;

b) câ n’avemu ce contâ la bunavointi’a si gra- 
ti’a reuvoitoriloru noștri, ci numai la fortiele nOs- 
tre proprie;

c) câ mesurele de jumetate in politica, cum 
a fostu passivitatea in Ardâlu si activitatea in Un
garia, totu-deauna se resbuna;

d) câ nu e destulu a se ocupâ cu poporulu 
si a-lu capacitâ numai înainte de alegeri, ci in 
continuu si n’eintreruptu. Trebue, câ intieligentii 
lui la fiacare ocasiuue binevenita se-lu faca atentu 
la demnitatea s’a natiunala, la legile, cari se făcu 
in dauu’a tierei si a-lu lui, la drepturile, cari suntu 
date cetatianului liberu, — cu uuu cuventu se-lu 
descepte si se-i tredidsca ambițiunea natiunala, câ 
la tempulu seu se nu voteze 
numai de dragulu popii, dască
lului, pe candidatu romanu si 
s â se lase a fi coruptu său im- 
b a 1 a t u, ci se fiaconsciu de datorinti’a 
s’a si falosu câe romanu.

Uuu alegatoriu din Cerculu Cehului.

Cestiunea Dunărei.
Avemu inaintea nâstra protocOlele ultimeloru 

dude siedintie ale comissiunei europene dunărene 
in sessiunea ei de vâr’a. Ne scutiinu de a le re
produce — scrie „Rom.-Libera" — căci desbate- 
rile ce s’au urmatu nu au avutu nici uuu resultatu 
hotaritoriu. Ne vomu margini se semnalamu spi- 
ritulu atitudine! fia-caruia din membri precum si o 
hotarire care ni se pare incorecta si jicnitâria drep- 
turiloru ndstre de primu stătu riveranu.

Atitudinea delegatului rusu a fostu ostila, ce e 
dreptu]u, ante proiectului si aprdpe tuturoru amen- 
damenteloru, propuse intr’insulu de delegatulu ger- 
manu (amandamente cari nu-i schimbau dispositiile 
de câtu la părere). Acâsta atitudine e inse mai 
multu negativa si nu denota unu temeiu de convin
geri si de planuri positive, cum denota purtarea 
delegatului anglesu

D. Siborne, representantulu Angliei, a luptatu 
cu multa staruintia contra veleitatiloru austro-ger- 
mane. Propunerile sale au avutu dreptu tînta sâ 
impedece formarea unei comissii mixte, in care A- 
ustria sâ aiba puterea hotaritdria si prin care ea 
si aliata s’a Germania se faca ilusorica libertatea 



Dunărei, atătu pentru riverani cătu si pentru cele
lalte puteri. Densulu si-a ajunsu păna acum sco- 
pulu, căci, dăca propunerile sale nu au potutu do
bândi unanimitatea de voturi, au contribuitu in mare 
parte la impedecarea acestei unanimități pentru 
proiectele Austriei,

Delegatulu germanu, v. Arndt, a jucatu unu 
rolu de mijlocitoru, dăr’, precum se intielege abso'utu 
favorabilii anteproiectului austriacu. Tocmai unu 
rolu de aceeași natura a jucatu si delegatulu fran- 
cesu, care pare a se plecă inse mai multu cătra 
adversarii planuriloru Austriei.

Representantulu turcescu, Constantin Efendi, a 
coutroversatu necontenitu, si cu o argumentație 
care-i face onăre, tesele austriaco, ear’ representantii 
serbo-bulgari se multiumiau a luă lucrurile ad-re- 
ferendum, semnu, cum se dice diplomaticesce, că 
le lipsiau „instructiile“ trebuitărie, semnu, cum 
credemu noi, că inca nu erau hotariti cu cine să 
tiena. Acăst’a iinpregiurare a facutu fara indoiăla 
pe „Pester Lloyd,“ se-i numere intre partisanii 
ante-proiectului. Fap^'a diarului austro-ungaru e 
inse hasardata.

Delegatulu romanu, colonelulu Pencovici, a pa- 
stratu o atitudine de protestare, cum am dice, pe 
care nu o putemu numi decatu corecta. Elu a sta- 
ruitu pe langa princpiulu firescu si confîrmatu 
printr’unu siru de tractate, că supraveghierea peste 
Dunăre nu se cuvine de cătu Europei. Ante-proi- 
ectulu, care tinde a o frustrâ, n’ar merita prin ur
mare nici macaru se fia bagatu in săma. In fondu, 
delegatulu romanu a mersu mana in mana cu celu 
anglesu.

Tăte punctele de importantia ale aute-proiectn- 
lui au remasu, cum se dice, in suspenso. Deosebi
rea opiuiuniloru a impedecatu ori-ce hotarire. Punc- 
tulu 11 cuprinde inse o dispositie, adoptata fara 
discuție, care ni se pare cu desevărsire ne- 
drăpta. E vorba de administrați a Dunărei, in sco- 
pulu careia comissiunea împarte Dunarea in patru 
secții. Prima secțiune, de o suta kilometri, se în
tinde dela Porțile de feru păna la gur’a Timocului, 
si se administrăza de unu subinspectoru 
s ă r b u. A duă’a secție pena la Nicopolu e de 
240 kilometri si are u n]u s u b i n s p e t o r u ro
manu. A treia si a patr’a secțiune, cari se in- 
tindu păna la Galați, si dintre cari una e de 213, 
cea-l’alta de 224 Kilometri, se administrăza de 
subinspectori bulgari.

Pe ce bas’a s’a facutu ăre acăsta împărțire? 
De ce Bulgaria, alu cărei teritoriu nu e spalatu de 
Dunăre de cătu pe jumetate pe cătu alu României, 
are d u o i delegați; si noi avemu numai u n u 1 u 
că si Serbi’a, care abia are pe langa granitiele 
sale a siăsea parte din Dunarea de la Porțile de 
Feru pena la Galați! Eata unu punctu, in care 
pare-ni-se că delegatulu nostru ar’ fi trebuitu se-si 
ridice vocea si care nu se păte constitui in hotă
rî re definitiva, fara că interesele, drepturile si 
demnitatea năstra de celu d’antaiu stătu riveranu 
se nu fia jicnite.

Societatea pentru fondu de teatru romanu.
Adunarea generala a Societății pentru fondu de 

teatru romanu, conformu couclusului, adusu in adu
narea generala din anulu trecutu, se va tienă in 
orasiulu Baia-mare la 7 si 8 Augustu a. c. st. n. 
cu urmat6ri’a

Programa:
Diu’a prima, 7 Augustu.

1. Presiedintele va deschide adunarea la 11 6re îna
inte de miâdiadi in localitatea, ce va fi destinata pentru sie- 
dintiele adunării generale.

2. După deschidere se voru alege doi secretari 
ad hoc.

3. Se va alege o cotnisiune de 5 membri, la care se 
voru înscrie acei onorab. domni, cari voru voi a deveni mem
bri Societății, dandu oferte in bani seu in obligațiuni con
formu statuteloru, precum si pentru a primi tacsele dela 
membrii de pena acum.

4. Socretarulu Societății va da cetire reportului comi
tetului despre lucrările acestuia dela ultim’a adunare gene
rala, si se va lua conclusu asupra reportului.

5. Casariulu Societății va ceti reportulu despre sta
rea cassei si peste totu despre membri si averea totala a 
Societății.

6. Se va alege o comissiune de 5 membri pentru 
cercetarea reportului cassarului.

7. Se va alege o comissiune de 5 membri, la care 
se voru aretâ propunerile, ce s’ar’ face spre înaintarea sco
pului Societății.

8. Se voru tienâ discursuri corespundietdrie scopului 
Societății si aretate mai antaiu comitetului centralu.

9. Presiedintele va închide siedinti'a.

Din’a a dăua, 8 Augustu. ,
1. Deschidiendu siedinti’a presiedintele, 'se va ceti si 

verifică processulu verbalu alu siedintiei trecute.
2. Comissiunea, alesa pentru înscriere de membri si 

primire de tacse si oferte, va face raportulu seu si se va 
luâ conclusiunea necessaria.

3. Comissiunea alesa pentru esaminarea raportului cas- 
sariului va raporta despre acest’a si se va luâ conclusiune 
asupra raportului.

4. Comissiunea alesa pentru propuneri, va raporta 
despre aceste si se voru luâ conclusiunile necesarie.

5. Se va decide loculu si timpulu adunării generale 
viitdrie.

6. Se va alege o comissiune pentru verificarea proce
sului verbalu alu siedintiei.

7. Presiedintele va închide adunarea.
Budapest’a 14 Iuliu 1881.

in numele comitetului :
IosifuVulcanu IosifuHosszu

secrefaru. p. presiedinte.

Terminulu adunarei generale pentru fondu de 
teatru romanu, ce se va tienă estu timpu la Bai'a- 
mare, fipsandu-se pe 7 si 8 Augustu a. c., sunt 
rogati toti doritorii de a participă la acea adunare, 
cari locuiescu in comitatele învecinate său mai de
părtate, că pentru a potă fi incuartirati, să bine- 
voiăsca, păna la 1 Augustu a. c. a se adressa că
tra subscrisulu presiedinte alu comitetului arangia- 
toriu.*)

Bai’a-mare 12 Iuliu 1881.
S t e f a n u B i 11 i u VictoruManiu

protop. si preș, comit, arang. secr. comit, arang.

In memori’a poetului Andreiu Muresianu.
Bistl'iti’a 6 Iuliu 1881.

Stimate D-le Bedactoru ! Cetindu in onoratulu 
diuariu alu D-văstre despre frumăs’a întreprindere 
a redicarei unui monumentu in aducerea aminte a 
bardului nostru nationalu Andreiu Muresianu, si pe- 
trunsu de semtiulu iubirei cătra națiune, am facutu 
unu apelu cătra cameradii mei, că se contribuiăsca 
după bunavointia cătu de puținu la o întreprindere 
atătu de marătia, care apelu a si fostu primitu cu 
căldură de cătra camaradii mei.

Ve rogu dăr’, D-le Redactoru, să aveți bunătate 
si să dati in stimatulu D-v6stre diaru puținu locu 
acestoru rânduri, prin cari esprimu cameradiloru mei 
cea mai cordiala si amicabila multiumire pentru 
contribuirile făcute. In urma ve rogu se publicați 
si numele contribuintiloru din lista aci alaturata, 
pentru că se me potu justifica. Primiți s. c. 1.

63. Res. Commando.
N. M a 1 i n a s i u 

serg. major.

C a m e r a d i!
T6ta inteligentia romana din locu si din alte parti lo

cuite de romani face colecte pentru redicarea unui monu
mentu in aducerea aminte a neuitatului nostru bardu natio
nalu Andreiu Muresianu, care in calitatea s’a că poetu a 
facutu iubitei nostre națiuni unu servitiu atătu de admira- 
bilu, — autorulu Marselleisei naționale: „Deșteptate 
romane".

Apelezu der’ la marinimositatea vdstra amiciloru, că se 
contribuiti si voi după putintia la una întreprindere atătu 
de însemnata naționala romana.

Binevoiți de a insemna sumuliti’a fiacare după plăcu in 
consemnarea urmatoria, care apoi se va tramite la destina- 
tiunea ei.

Cu totu respectulu alu vostru.
Bistriti’a in 5 Iuniu 1881.

Sinceru cameradu
Nicolau Malinasiu m. p. 

' serg. majoru.
Sergenții majori ; Malinasiu Nicolau 80 cr. Avramu 

Iuon 50 cr. Vassiliki Iuou 50 cr. Lnpp Dumitru 50 cr. 
Alexi Iuon 40 er. Sergenții: Ungur Ștefan 40 cr. Bille- 
gan Iuon 50 cr. Dragus Iuon 30 cr. Sangeorzan Eilip 
30 cr. Când, de secțiune: Nedelea Nicolae 20 cr. Ro
man George 20 cr. Illia Iuon 20 cr. Russ Mihaila 50 cr. 
Giran Cassian 50 cr. Budnariu Iacob 30 cr. Vrasmas 
Timoftei 50 cr. Burduhos Macedon 50 cr. Prekup Dumi
tru 50 cr. Munzatu Augustin 50 cr. Veczkan Ioanu 30 
cr. Caporalii: Blaga Cassian 5o cr. Ordace Nicolau 50 
cr. Hogea Iacob 30 cr. Vlad Teofil 30 cr. Moisin Du
mitru 30 cr. Haragos Toma 30 cr. Gregariu Chira Geor- 
giu 1 fi. Suma 11 fl. 60 cr.

*) Celelalte redactiuni romane sunt rogate a reprodu
ce acest’a publicatiune in diariele d-loru.

Vâlcele, (Elopatak) 17 Iuliu 1881. 
Sic fata valent.

Domnule Redactoru! Insetatu de dorinti’a a 
ascultă discursurile fulminante ardelene, sosi eri 
Pap’a reformatiloru si prototipulu maghiarisarei, 
siefulu cabinetului, Maria s’a Tisza la Feldiăra. 
Si ăta, că si aci eclesia praecedit. Părintele pro- 
topopu Petricu, regretandu, că nu ’si păte face 
curtenirea in Brasiovu in numele seu si a 7 frați 
in Christosu depune in limb’a năstra omagiale 
cuvenite, ori dăra circulate ale cercului seu biseri- 
cescu. Noi asiă scimu, că Tisza a luat’o spre 
Sangeorgiu, (S. Szt. Gyărgy) că se multiumăsca 
alegătoriloru sei pentru mandatu, ăra n’a venitu in 
visitatiune canonica.

Scimu si aceea, că Sangeorgiulu nu zace pe 
teritoriulu comitatului Brasiovu, si apoi că Tisza 
este membru]u conventului reformatu, si deci nu 
este de confessiunea n6stra; ăr' că ministru de 
interne puțina inriurintia păte avă asupra constitu- 
tiunei năstre bisericesci. Deci dăr’ actulu de 
curtenire alu preutiloru noștri a fostu de totu 
superfluu.

Fia dăr’ intemplarea acăst’a amintita numai 
in parenthesi si se ne apropiamu de Vâlcele. 
Banderiulu ce constă din 79 calereti ilu primesce 
pe Tisza la Hidicu, căci acăst’a comuna zace deja 
pre teritoriulu comitatului alu cărui centru este: San- 
georgiulu. După unu scurtu intervalu pornesce 
cortegiulu si sosindu la Vâlcele d. Tisza fă primitu 
de d. Szăkely. Conticuere omnes! Afara de unele 
ganganituri am intielesu numai atătu, că se lu 
tiena D-dieu pe Tisza, că se ’si încoroneze oper’a. 
In adeveru a avutu si mare lipsa de proni’a domne- 
dieăsca, după cum ’ti voi arată. Augurii prorociseră 
inca dela Pest’a din zodiacu o intemplare trista. 
In locu se audimu dreptu respunsu la elocuentele 
vorbe de primire din gur’a lui Tisza o vorbire 
după retoric’a lui Eamilton, pe care atăta a stu- 
deat’o in teoria si in pracsa, ce se vedi, cu unu 
lapsu alu cugetului vorbesce in presemtirea unui 
omen reu despre băile dela Vâlcele, promitiendu si 
sucursulu regimului. Puține „ăljen“-uri păna ce 
ne apropiamu de ospetari’a lui Mora.

Aci audimu odata unu „ăljen“ freneticu din 
gurile Unguriloru si ale Evreiloru, cari se află 
d’impreuna cu Tisza pe promenad’a de scânduri si 
privesce acum unu aspectu infioratoriu ! Tisza abia 
pusese piciorulu celu dreptu pe unu rendu de 
scânduri năue, ducăndu cu sine si greutatea trupului, 
candu ăta că deodata se rumpe podăl’a de scânduri 
si toti cei din suit’a imediata a ministrului, la vr’o 
70 la numeru, cadu in vale, care este de dăue orgii 
afunda, pre nesce petri mari. Unu scomotu estra- 
ordinaru se desvălta; vedeamu o mulțime de ămeni 
prăvăliți unulu peste altulu in vale. Vaiete, strigări 
s. a. urmara. După ce se mai asiediă iritarea 
spiriteloru si se stator! resultatulu intemplarei fatali 
vediuramu, că unu preutu catolicu si-a frantu unu 
picioru, altu ăspe cu 2 căste rupte, ăr’ mai multi 
plini de sânge s. a. s. a vr’o 3 violine ale lauta- 
riloru inca fura sdrobite. Ministrulu Tisza scapă, 
dăr’ numai cu fric’a, care pută fl destulu de mare, 
căci indata i se presentă la dorintia unu paharu 
cu apa minerale. Indatu după accidantu elu se sui 
in birja, o apucă spre Sangeorgin, că se spună 
acolo Secuiloru o dicala, despre a cărei insemnatate 
se vorbăsca tăta lumea dela Brasiovu păna la Laita 
si in forma curtenătia se le multiumăsca pentru 
aducerea aminte; dăr’ le va enuncia totu odata, 
că mandatulu Sangeorgiului la reservatu pentru 
Bokros Elek, trantitu la alegere de cătra kossuthi- 
anii Clussiani. Inspirarea momentului a fostu de 
însemnătate pentru d. Tisza, căci p’aci eră să se 
duca dela Vâlcele cu unu suveniru pentru tăta 
vieti'a. Inse, dieu nici nu-i mirare, că d. s’a a 
presentitu miserabil’a stare a bailoru d’aici. Despre 
acăst’a voiu scrie mai multu mane.

X.

Corespondinti’a Redactiunei. — D-loru L. si 
V. Redactorulu acestei foi a fost abseutu vre-o diece dile 
din Brasiovu. Acest’a este caus’a, câ nu va potutu respunde 
pena acuma la scrisorile ce iati adresatu.

TD 1 “v e x s e.
(60,000 fl. aruncați in ventu.) Precum se păte 

ceti in făi’a oficiăsa, ministeriulu si estu-tempu a 
dispusu tienerea cursuriloru supletorie pentru inve- 
tiarea limbei unguresci din partea invetiatoriloru 
nemaghiari si inca in 12 locuri. Se scie, că unu 
cursu de acesta costa 5—6 mii fiorini, prin ur
mare costa duăesprediece celu puținu 60000 fl., 
fiindu-că invetiatorii, cari nu sciu unguresce, nu 
potu invetiă in 6 septemaui acăst’a limba, ăr‘ sta-



rea loru materiala, care nu e mai multu, decâta 
unu malum necessarium, de care fugu, câ.ti numai 
potu, starea si tractarea, de care se bucura (?) 
nemaghiarii in acdst’a tiâra, lips a, care o ducu 
scâlele poporale de limb’a ungurdsca si care o re- 
cunâsce orice pedagogu, si in fine resultatulu, ce 
se p6te speră dela propunerea unei limbi străine in 
scdle, in cari de abiâ se potu invetiâ copiii a ceti 
si scrie in limb’a loru materna, nu ii inddmna de 
locu a’si dâ o deosebita silintia spre a invetiâ iim- 
b’a ungurdsca — acești bani suntu aruncați chiaru 
in ventu. Ddr’ ce se faci? Cine-i domnu nascutu 
si adeveratu mai iute abdice de vidtia decâta de 
passiuni, fia acele câtu de scumpe. Tiâr’a e seraca, 
ingreunata cu datorii, poporatiunea geme sub sar- 
cin’a dariloru : ddr’ pentru passiuni trebue sâ fia 
bani. Câta bine s’ar potd face cu o asiâ mare suma 
de bani si s’ar potâ satisface chiaru si passiunei 
domnesci, dâea ar’ voi domnii dela potere seriosu 
a face bine si nationalitatiloru. Cu câte 60,000 fi. 
in 10 ani s’ar potâ face 600 fundatiuni câte de o 
mii’a fiorini pentru inbunatatirea lefeloru invetiato- 
resci in comune mici si serace de ale natiunalita- 
tiloru. Pentru lefi inbunatatite apoi s’aru aflâ dăs
căli, cari aru scf si unguresce si nu s’aru lasâ de 
dascalia, indata ce li se deschide alta cale; afara 
de folosulu celu mare, ce ar’ aduce pentru culti
varea poporului aceste 600 de scoli cu invetiatori 
bine platiti, aru potâ dice domnii situatiunei, câ 
din mili6nele adunate din suddrea popâreloru au 
datu odata in vidti’a loru unu obolu si pentru cul
tivarea cetatianiloru nemaghiari. Ei ! ddr’ in daru 
bați t6c’a la urechi’a surdului; passiunea chiaru 
pentr’aceea e passiune, pentru câ nu asculta de 
rațiune, ci merge orbesce pe calea s’a. Câte mii, 
ba miliâne s’aru pota astufeliu intrebuintiâ pentru 
redicarea culturei inca nici incoltite bine a biete- 
teloru popâre din tidra, dâca ar’ potâ ocarmuitoni 
noștri abdice de passiunile loru domnesci, de uto- 
pi’a maghiarisarei si de mânia marimei! Inzedaru 
inse t6ta siovairea, pentru cavaleri decide c h i c u 1 u 
(sîculu) si nu folosulu realu, câ pentru celu mojicu.

(M a g h i a r i s a r e.) Mai in , fiacare numeru 
publica Monitorulu ungurescu din Budapest’a câteva 
nume de' ale acelora, cari, voindu se trdca de aci 
incolo de Maghiari ndusi, se râga pe langa unu 
timbru numai de 50 cr. se li se traduca numele 
in unguresce. Acești renegați se racrutaza mai totu 
dintre Evrei si Nemți. Nr. 158 alu lui „Budap. 
Kbzl.“ dela 14 Iuliu a. c. publica 27 de nume 
astfeliu maghiarisate. Eata cum se creaza gintea ma
ghiara moderna!

(Institutulu Vautier) pentru educati- 
unea si instrucțiunea fetitieloru a obtienutu dela 
in Ministeriu reg. de culte si de instrucțiune din 
nou dreptulu de publicitate cu unu cursu de 6 
clase. Elevele se primescu in acestu institutu, 
câre acum intra in anulu alu 27-lea alu esistentiei 
sale, in fiacare dî la ori-ce ora. Pe langa intructi- 
unea prescrisa de regulamentulu scdleloru publice 
se invatia in acestu insitutu limb’a francesa, 
anglesa, musica, lucru de mâna s. a. la cererea 
parintiloru sdu a tutoriloru.

(Necrologu.) In 12. 1. c. a rapausatu in 
Sibiiu c. r. sub-locotenentu Nicolae Muntdnu 
din regimentulu de infanteria Mecklenburg-Strelitz 
Nr. 31., in etate abia de 31 de ani. Tenerulu ofi- 
ceru s’a bucuratu de stim’a si iubirea tuturoru ca- 
meradiloru si cunoscutiloru sei.

(Demonstratiuni contra Papei 
celui m o r t u.) înainte cu câteva dile a fostu 
transportatu cadavrulu Papei Piu IX din biseric’a 
S-tului Petru in catacomb’a bisericei San Lorenzo 
„extra muros.“ „Papalinii", adeca aderenții Papei, 
voira, câ prin ceremoni’a transportarei se faca o 
manifestare solemnela pentru repausatulu Piu IX. 
Aflandu despre acdst’a unu numeru 6recare de ce- 
tatiani din Bom’a si de liberali din afara, hotarira 
a face o contra-demonstrare. Processiunea avîl locu 
la miediulu nopții; abia trech cortegiulu peste pia- 
ti’a St.-Petru, candu se audira strigate de „Vi va 
l’Italia", la cari respundeau alte strigări din medi- 
loculu processiunei cu „Evviva il Papa!" Deodata 
incepîL a se imbulzi si impinge publiculu privitoriu 
cu celu ce luâ parte la processiune. Unu teneru 
strigâ : „Aruncati’lu in Tibru!" Aceste cuvinte au 
produsu o nespusa iritatiune intre Papalini. După 
acdst’a urmara unu siru de atacuri asupra proces
siunei, asiâ câ in piati’a Termini se inceph lupta 
formala. Gardiștii abia mai poteau resiste. S’a re- 
cuiratu miliția, care a trebuitu se intrebuintieze 
arm’a. înaintea bisericei San Lorenzo se incinse o 
lupta sangerdsa, fiindu mai multi inși gravu răniți. 
Vreo 12 juni italiani au fost inca in ndptea aceea 

arestați. Se dice, câ Pap’a Leo XIII ar’ voi se pro
testeze printr’o circulara la marile poteri contra 
insultarei conductului funebru. Se asigura, câ caus’a 
principala a escesseloru a fost, câ arangiatorii con
ductului nu si-au tienutu promissiunea, câ se evite 
ori-ce pompa la transportarea cadavrului. Corpulu 
diplomaticu, acreditatu la Vaticanu, intr'o audientia 
la Pap’a a datu espressiune condolentiei sale pentru 
tumulturile intemplate cu ocasiunea astrucarei ca
davrului lui Piu IX.

(Junimea romana din Campia) 
va arangiâ in 7 Augustu st. n. in Velcheriulu de 
Campia o petrecere de v 6 r a cu scopu 
filantropicu, împreunată cu-o siedintla publica, in 
care se va esecutâ urmatdri’a programa :

1. Cuventulu de deschidere, prin V. B. Munte- 
n e s c u teol. absolutu. 2. „Unde-i unulu nu-i potere, 
unde-su doi poterea cresce", diseitatiune de B. Du m- 
brava teol. 3. „Fii ai României", poesia cantata de co- 
rulu junimei. 4. „Sentinel’a romana", poema istorica de 
Vasile Alesandri declamata de stud abs. Ioanu B o z a c u. 
5. Necesitatea unei scoli romane de fetitie in campia ; diser- 
tatiune de V. B. Muntenescu teol. abs. 6. Aurora, 
poesia cantata de corulu junimei. 7. Câtra frații mei câm
peni, poesia ocasionala de V. B. Muntenescu, declamata de 
stud. gimn. J. E 1 e c h e s i u. 8. Hor’a Severinului, poe
sia cantata solo de Basiliu V 1 a s ’a teologu. 9. Cuventulu 
de inchidere prin Simeonu C h e t i a n u teol. abs.

(Sterpirea s i 6 r e c i 1 o r u de c a m p u.) 
Se va face din cenușia do stejaru o lesia atătu de tare, in- 
câtu unu ou prdspetu se plutesca pe deasupr’a ei ; in acesta 
lesia se va pune secara seu grâu se stâ 36 de ore, apoi 
se voru risipi grauntiele înmuiate deodata cu semănăturile; 
se pdte risipi si in urma cătu de tardiu, si va stârpi ori-ce 
soiu de sidreci; lesia de producte si potasa face acelasiu 
efectu. (V. C.)

(Midilocu de a evită mdrtea p a se
ri 1 o r u domestice.) Vermele lungularu este cium’a 
paseriloru domestice; elu produce catarulu ce le ineca si ast- 
felu moru fdrte desu, asiâ câ sate întregi remanu fara pa
seri ; câ se se evite acest’a morte la ori-ce soiu de paseri 
domestice, se va face o mămăligă inadinsu, punendu-se câte 
pușinu camforu intr’ins’a, ear’ in apa de beutu se va pune 
usturoiu taiatu maruntielu ; acest’a se se faca din candu in 
candu, si candu paserile sunt sanatose; ear’ candu băl’a este 
la culme, si prin vecinătăți moru tare, atunci se se iuchida 
pentru câte-va dile in ladi seu cosiare lipite si se afume 
paserile cu fumu de tutunu, hranindu-se cu mămăligă si ap’a 
susu descrisa, si astfelu voru scapă de periculu.

Cu 1 Iuliu st. v. 1881 s a inceputu unu nou 
abonamentu la

„GAZET'A TRANSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fdiei 

nâstre, a grăbi cu inoirea abonamentului pe se- 
mestrulu alu II-lea.

Spre mai mare înlesnire recomandamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu f6ia până acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiunea poștala.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati 
a ne tramite adressele d-loru esactu, aratandu si 
post’a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu. 
SJfiT „Gazet a Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 

ariu 1881 de trei ori pe septemana.
Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran

silvaniei" este :
pentru Brasiovuî pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 

4 fi., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

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

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

D-lui P. A. comercianta !
Cu părere de reu sunt silitu se plecu, nu fugu 

inse, ci serviciulu me reclama.
Ori candu vei fi animata de dorinti’a cava

leria de afi satisfacutu, adres’a mea o sci, 
si voiu fi la dispositia D-tale.

I. I. Poppovici.
IrtsQii rxtisir e_

La dorinti’a inteligentiei din Zlatna si giuru 
adunarea generale anuale a subdespartiamentului 
VlII-lea alu Associatiunei transilvane, conchiamata 
pre 24 a lunei curente, se amana pre 31 Iuliu a. c. 
după amâdi la 2 6re.

Abrudu in 15 Iuliu 1881.
A. F i 1 i p u 

directore.

Con.o-ULXS"CL-
Statiuoea docentiala, devenita vacanta a Selsi- 

gului, din Comitatulu Selagiului, protopopiatulu 
Basesciloru, impreunata cu un’a solutiune anuala de 

200 fl. v. a., se curentaza până la 15 Augustu st. 
n. a. c.

Deci doritorii de a possede acesta beneficiu 
se-’si sustarna tâte documentele sale până la termi- 
nulu aratatu la curatârele scâlei gr. cath. din Sel- 
sigu, Ioanu Bancosiu.

Sels’gu la 12 Iuliu 1881.

Our suin d. e ZBticnresci 
dela 3/15 Iuliu 1881.

Stefanu Achimum. p. 
adm. int. alu Selsigului in loculu Sena

tului scălei.

Valori Scadenti’a Cu- 
poneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/o Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 91.’/g 92?/2
6°/0 Oblig, de Stat, convert. 

rurale.................................. 23 Apr. 23 Oct. 100.— 101.—
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.— —.—
6°/0 Oblig, câiloru fer. rom. 1 Iuliu 104.— 105.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 101. *'s 102.’/2
7°/0 „ „ urbane idem 100.1/, 101.—
8°/o Imprum. municipalu . . idem 104.— 105.—
Oblig, casei de pensiune (lei

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

1 Maiu 1 Nov. 225.— 235.-
cu premie 29.- 30 —

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1950 2000
Auru contra argintu............. 7, SA
Auru contra bilete hipotec. . 7. 74
Auru contra bil. de Banca nat. 7z 7i
Florini Val. Austr.............. 2.15— 2.16—

■i.

Numai odata
se ofere o ocasiune asia de favo
rabila de a procura unu orologiu 

escelentu cu jumetate pretiulu.

desfacere
grandiosa.

Raporturile politice, care s’au ivitu in întregii conti- 
nentulu Europei, n’au lasatu neatinsa si Elveti’a. Conse- 
centi’a a fost emigrarea lucratoriloru in masse care a peri- 
clitatu esistenti'a fabriciloru, Si fabrica representata de 
noi, care e cea dintaie si cea mai însemnata fabric'a de 
orologe, a incliisu de o cam data fabric’a s’a incredin- 
tiandu-ne pe noi cu vendiarea fabricateloru sale. Aceste 
asia numitele orologe-de-buzunariu-Washington sunt cele 
mai bune de pe lume, sunt forte elegantu gravurate si in- 
frumsetiate si lucrate după sistem’a americana.

Tote orologele sunt repassate (esaminate) pe secunda 
si garantăm pentru fie-care 5 ani.

Ca dovada a garanției sigure si a solidității 
celei mai severe, ne obligamu prin aceast’a in publicu, 
câ suntemu gata a reprimi si schimba fia-care orologiu, 
ce nu convine.
1000 remontoare de buzunariu fare cheia de intorsu la 

torta cu mantela de cristalu, regulate • cu aeurateti’a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin 
electro-galvanismu nou, dimpreună cu lantiu si meda- 
lionu etc., pretiulu de mai nainte fi. 25, acum numai 
fl. 10.20 de unulu.

1000 ancore esemplare de lucsu din argintu, pe 15 rubi- 
nuri cu cadranuri in emailu, aretatoru de secunde, sticla 
lata de cristalu, mai nainte cu fl. 21, acum numai 
fl. 12.50 de unul, tote repassate pe secunda.

1000 orologe-cilindre infrumsetiate in capsulu de nichel 
argintu, cu sticla lata de cristalu pe 8 rubinuri forte finu 
repassate, dimpreună cu lantiu medalionu si cutie de ca
tifea, mai 'nainte fl. 15, acum numai fl. 5.60 unulu.

1000 orologe ancore de argintu veritabilu de 13 loti, pro- 
batu de oficiulu monetariu c. r. pe 18 rubinuri, afara de 
aceasta aurite prin electricitate, forte Unu regulate. 
Orologele au costatu inai nainte fl. 27 acum numai 
fl. 14.40 unulu.

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilu de 13 loti probatu la oficiulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu meclianismu de nickel asia, incâtu orologele 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura. Orologele 
aceste au costatu mai nainte fl. 35 si astadi se capeta 
cu pretiulu fabulosu de eftinu numai cu fl. 16. Afara 
de acestu langa fia-care orologiu se da gratuitu unu 
lantiu medalionu si cutia de catifea.

1000 orologe pentru domne, de auru veritabilu cu 10 rubi
nuri, mai ’nainte cu fi. 40, acum cu fl. 20.

1000 orologe remontoare de auru veritabilu pentru domni 
său domne, mai ’nainte cu fl. 100 acum fl. 40.

650 orologe de părete cu incuadratura do emailulu celu 
mai finu si cu meclianismu de sunatu, mai ’nainte cu 
fl. 6, acum cu fl. 3.75 unulu repassatu.

650 orologe desteptatore cu aparatu de larma, forte finu 
regulate, aplicabile si că orologe pe masa de scrisu, mai 
’nainte fi. 12, acum numai fl. 4.30.

650 pendule cu lucru forte finu de sculptura in casulii 
inalte gotice de lemnu, de intorsu in fiacare a opt’a dî, 
regulate finu pe secunda, forte frumose si imposante; 
de ora-ce unu astfeliu de orologiu si in 20 de ani mai 
are pretiu indoitu, se nu lipsească astfelu de orologiu din 
nici o familia, mai cu sama pentru ca astfeliu de piesa 
de cabinetu este decoru in fia-care locuintia. Orologele 
aceste costau mai ’nainte fl. 35, acum numai fabnlosulu 
pretiu esceptionalu de eftinu de fl. 15.75 unulu.

Comandandu cine-va orologe pendule are se adauga 
si o arvuna.

Adresa: 24—24
Eesfacere de orolcSg’e^ 

a

Fabricei de orologe Fromm. 
Viena, Rothenthurmstrasse Nr. 9, Parterre.
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