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Brasiovu in 21 luliu, /2 August
Unu amicu alu făiei nâstre provocandu-se la 

faptulu, că. asianumit’a „programa politica si elec
torala" a Escelentiei Sale Mitropolitului Romanulu 
a fost reprodusa de cătra tdte foile maghiare, cari 
naturalminte nu au avutu pentru ea decătu numai 
cuvinte de lauda, ne intrdba cu 6recare mirare, câ 
de ce amu lasat’o până acuma „nescărmanata". Ne 
semtimu datori ai respunde la loculu acesta, căci 
interpelarea d-sale se refera la o cestiune de in- 
teresu general u.

Dâca diarele maghiare au reprodusu si au lau- 
datu program’a din cestiune a Escelentiei Sale, ele 
au facutu ceva, ce le stâ in voie si ce le causâ 
drecare plăcere si noi nu putemu decătu se ne bu- 
curamu, că press’a maghiara nu ne-a lasatu in dubiu 
asupra opiniuniloru sale relative la acelu mixtum 
compositum, care pretinde numirea de programa. 
Laud’a ce vine dela amicu este mai multu decătu 
o incuragiare, este de multe ori o directiva pentru 
a stărui pe cărarea, ce a aflatu aprobarea lui, 
candu inse laud’a deriva dela iniinicu, ea este 
de ordinaru numai unu avertismentu câ se te pă
zești, se nu intri in vreo cursa. Si, cătu pentru 
foile maghiare, cu părere de reu trebue se-o spu- 
nemu, că nu le putemu numerâ intre amicii popo
rului rornanu, deși, de unu timpu incâce, ne asi
gura mereu, că ar’ avă cele mai amicabile inten- 
tiuni fagia cu noi. Inse aceste continue afcigurari, 
că ei, Maghiarii, ne voiescu numai binele si că n’au 
de gandu a ne nimici esitenti’a naționala, făcu 
asupra-ne cam aceea-’si impressiune, ce o facă 
asupra omului din drastic'a poveste slovaca, care fă 
atacatu cu cutîtulu de cătra fratele seu, asigura
rea : „Nu te teme frate, că nu ’ti făcu nimicul"

D6r’ chiaru si candu foile maghiare ar’ fi de 
credintia mai buna fația de natiunalitatea romana, 
nu ar’ urmă de aici, câ noi se damu atâta im- 
portantia enuntiariloru ei privitdre la atitudinea 
nâstra. Nu semtimu noi destul u de bine unde ne 
ddre, trebue 6re se aflarnu mai antaiu dela alții, 
ce ne lipsesce, si ce trebue se facemu spre a ne 
imbunatati sărtea? Ar’ fi tristu câ unu poporu 
atătu de numerosu, câ alu nostru, care este astadi 
recunoscutu si admiratu pentru virtuțile sale de lu
mea intrâga, se aștepte câ alții, p6te chiaru „frații" 
lui dușmani, se-i arate cărarea, pe care trebue se 
pasiâsca, spre a’si salvâ limb’a si naționalitatea.

O programa politica trebuie se iâsa din sinulu 
acelei partide, său a acelui poporu, pe care lu pri- 
vesce; ea este prin urmare o afacere par excellence 
interidra-. Programele naționale nu se impunu si 
nu se fabrica !a comanda, ci ele sunt unu eflucsu 
alu vointiei si alu convictiuniloru generale, ce 
domnescu in poporu. Unu particulariu, fia si unu 
Episcopu său Meiropolitu, pdte se nu consemta cu 
poporulu, său se voiâsca chiaru a so opune curen
tului nationalu — atunci atătu mai tristu pentru 
elu — inse unu singuru omu, de ar’ avâ o demni
tate ori si cătu de inalta si de ar’ fi spriginitu de 
tdte diarele din lume, nu va potâ niciodată opri 
inersulu naturalu alu desvoltarii seculare a unui po
poru.

Sâ vede că si Escel. S’a Metropolitulu Roma
nul u a recunoscutu impossibilitatea de-a potd isbuti 
cu-o programa opusa adeverateloru dorintie si as- 
piratiuni ale poporului rornanu, ce i-a fost dictata 
de cătra guvernanții unguri, si de aceea a si tînut’o 
ascunsa si a publicat’o numai „post festum", după 
alegeri, pentru câ se faca o plăcere diaristicei ma
ghiare.

Noi nu amu datu si nu damu acelei enuncia- 
tiuni personale a Metropolitului Romanulu nici-o 
importantia politica, de aceea amu jnregistrat’o nu
mai câ pe-o curiositate, pentru distractiunea citito- 
riloru noștri. Amu documentă puțina maturitate 
si puținu tactu politicu, candu ne-amu demite la o 
discussiune seriâsa asupra unui proiectu de pro

grama a unui particulariu, despre care inca nici 
aceea nu scimu cu siguritate, dâca autorulu ei este 
decisu a-o sustienâ in viitoriu. Maghiarii, cum se 
vede din diarele loru, inca totu in acea credintia 
traiescu, că la poporulu rornanu capii bisericesci 
sunt Alfa si Omega si că ceea ce făcu ei este bunu 
facutu si pentru poporu.

Reu se insiăla ocărmuitorii noștri dăca mai 
tienu la acăst’a credinti’a invechita. De cumva nu 
a fost de ajunsu conferenția romana din anulu a- 
cest’a spre a le documentă, că poporulu nostru nu 
se mai p6te mană adi cu cârja episcopâsca, unde 
va porunci D-lu Tisza, atunci le vomu dâ in cu- 
rendu o proba si mai valabila.

Ar’ fi f6rte durerosu candu Escel. S’a Metropo
litulu dela Sibiiu s’ar lasă a fi sedusu prin com
plimentele pressei maghiare, până a crede că den- 
sulu va fi in stare se intdrca lumea romanâsca cu 
funduiu in susu. In casulu acest’a numai Escelen- 
ti'a s’a ar’ fi de compătimi tu. Poporulu rornanu a 
sciutu a delaturâ alte neajunsuri multu mai mari 
si mai seriâse, si n’o sâ se impedece, in mersulu 
seu, de aventurdsele si dubiâsele programe politice 
ale Escelentiei Sale.

Cronîc’a evenimenteioru politice.
Diarulu „V a t e r 1 a n d" din Vieu’a, anali- 

sandu discursulu, ce l’a tînutu ministrulu-presiedinte 
Tisza la Sepsi St. Georgiu, dice despre pasagiulu 
privitoriu la cestiunea nationalitatiloru :

„Inse enunciatiunea ministrului totuși nu mul- 
tiamesce pe deplinu : ea este unilaterala, numai o 
recunâscere de jumetate a pretensiuniloru drepte ale 
nationalitatiloru."

„Aceste nu numai, câ potu pretinde dela stătu, 
câ se -permită desvoltarea nealterata a individuali
tății loru naționale, ci ele sunt si indreptatite prin 
legea positiva, a pretinde dela stătu promoverea 
nemijlocita a limbei loru si a culturei loru națio
nale. Căci statulu acest’a este productulu totali- 
tatii poliglote a cetatianiloru sei, aceștia, fara deo
sebire, pdrta sarcinele sustienerei si aperarei lui si 
de aceea fia-care poporu are pretensiunea indrep- 
tatita prin lege la scutirea, spriginirea si partici
parea corespundietdria a statului in favorulu interes- 
seloru nationalitatii sale deosebite."

„Partea acăst’a positiva a drepteloru preten- 
siuni naționale n’a atins’o domnulu Tisza, Elu a 
trecutu cu vederea, câ asiă numit’a lege de națio
nalitate din anulu 1868 nu impune numai natio
nalitatiloru singuratice, ci si statului, câ atare da- 
torintie, pe cari trebue se le implinăsca. Dăca 
inse se pdte laudă in presa vatemarea legei de na
ționalitate din partea oficieloru subalterne; dăca 
guvernulu insusi nu face nici unu pasu, ce ar’ 
tinde se esecute concesiunile, si asiă modeste, ale 
legei aceleia; dăca o provocare la legea acăst’a 
este privita dreptu jumetate tradare de patria: — 
atunci n’are să se mire nimenea, că enuntiatiunea 
domnului Tisza n’a pututu provocă multiumire in 
cercurile nationalitatiloru nemaghiare din tiăra."

„Neîncrederea nu se imprastie prin astfelu de 
enunciatium făcute cu gur’a jumetate; numai fapte 
consecuente ale unei bunevointie positive ar’ fi in 
stare, a delatura cu incetulu păretele despartitoriu, 
care fara indoiăla desparte adi mai multu său 
mai puținu nationalitatile singuratice din Ungari'a. 
In fați’a pericuiului permanentu, care se nasce 
pentru tiăra, pentru monarchia, din politic’a atătu 
de ascuțita de naționalitate, ar’ fi timpulu supremu, 
câ cercurile conducâtărie se parasăsca o cale, care 
duce neconditionatu. la chaosu."

Scimu, că după întrevederea s’a cu imperatulu 
Germaniei imperatulu Franciscu Iosifu 
va face o caletoria in Tirolu. A- 
căst’a caletoria nelinistesce pe centralistii nemți, 
căci semtu, că ea are unu caractern politicu, Mo- 

narchulu Austriei a intreprinsu trei caletorii, de 
candu ajunse la cărm’a statului ministeriulu Taaffe. 
Antaiu Maj. S’a a visitatu Boemi’a, documentandu 
prin acăst’a o deosebita bunavointia fația de Cehi, 
apoi s’a dusu in Galiti’a spre a satisface si dorin- 
tieloru partidei polăne, care astadi posede cea mai 
mare influintia in ministeriu, si acuma se dîce, câ 
monarchulu voiesce se faca o bucuria si partidei 
clericale conservative mergându in Tirolu.

„Negresitu" — scrie organulu radicaliloru nemți 
din Vien’a — „clericalii din Tirolu voru intrebuin- 
tiâ momentulu spre a formulă dorintiele loru; ei 
se voru plânge asupra legiloru școlare „necresti- 
nesci" si asupra periclului ce ar' amenintiâ „uni
tatea credintiei" prin esistenti’a celoru duăe comune 
protestante in Tirolu. . . Datori’a năstra (a Nern- 
tiloru centralisti) este, de a trage atențiunea tutu- 
roru asupra interpretarei curiăse ce-o dau organele 
dreptei caletoriei imperatului. Aceste organe accen- 
tuăza, că imediatu după intalnirea cu imperatulu 
Wilhelm, monarchulu Austriei merge se văda lu
crările la Arlberg, unde se construiăze unu drumu 
de feru, care e menitu a asigură independenti’a 
economica a Austriei fația cu Germani’a. Se simte 
indata, care este ide’a conducâtăria a acestoru domni. 
Protectorii diarului „Vaterland", Hohenwart si 
Hubner, sunt de-o părere cu clericalii si cu con
ducătorii cehi in cestiunea politicei năstre esteriăre ; 
ei cu totii sunt contrari ai aliantiei 
germane. Clericalii nu au la stomacu impe- 
rati’a protestanta a Hohenzollerniloru, ear’ pe con
ducătorii cehi ii trage anim’a spre gintea inrudita 
din imperiulu Tiarului — dăr’ nobil’a tovarasia se 
insiăla; dorintiele ei nu se voru implini si nu se 
potu implini. . . Pentru Austri’a alianti’a cu im
periulu germanu este unu imperativu categoricu; 
ea nu pdte se pârasdsca acăst’a ancora pacifica, 
ddca nu voiesce să se afle ințre foculu panslavis
mului si alu italianismului. Legatur’a cu Germani’a 
ne-a redicatu vddi’a in Europ’a si ne-a măritu 
greutatea in Orientu ; alianti’a cu Russi’a ne-ar’ 
dâ in manile Tiarismului si a cabaleloru lui Ignatieff. 
Contrarii Germaniei se fia dăr’ liniștiți, gaur’a, ce 
se va sapă in muntele Arlberg, nu insămna o ruptura 
in alianti’a austro-germana". . .

Facându o reprivire asupra activitatii de patru 
ani a camerei francese, a careia mandatu 
s’a terminatu in 30 luliu, diarulu progresiștii 
germanu din Vien’a „Deutsche Ztg." scrie intre 
altele :

„... Iunkării (partid’a aristocratiloru) din tdta 
Europ’a au fost profetîtu, că poporulu-„bestia“ 
remanendu de capulu seu in Frauția, va serbâ 
orgiile cele mai infame si câ va atacă in furi’a 
lui drba basele societății, ale credintiei, moravurile, 
proprietatea si santiani’a familiei. Ddr’ națiunea 
francesa a facutu de rușine pe toti profeții acesti’a; 
ea sa aratatu dămna de independenti’a ei in modulu 
celu mai stralucitu; ea ecserciâ cu intieleptiune si 
moderatiune sublimulu dreptu, de a decide absolutu 
asupra destineloru sale. Suveranulu Franți’a a 
doveditu, câ a ajunsu la maturitate si câ a invetiatu 
multu in scdl’a amara a celoru patru monarchii, 
ce s’au succedatu până la 1870, si că a si uitatu 
multu. Activitatea ce-a desvoltat’o maioritatea 
camerei francese in anii trecuti ’i asigura in istoria 
pentru tdte timpurile o memoria onorifica. Ea a 
reformatu din fundamentu intrdg’a instrucțiune 
a tierii', luă apoi crescerea junimei din manile 
inimiciloru Republicei, facil pe preotimea cea in- 
drasnătia să se marginăsca la terenulu cultului, 
desfiintiă monastirile, cari se opusera autoritatii 
Republicei, delaturâ pe betranii generali, aderenți 
ai loviturei de stătu din Decembre, cari nu voiau se 
scia nimicu de domnirea „canaliei" burgese si curați 
masin’a administrativa de prefecții bonapartisti ai 
trecutului. Republic’a trebui se curăție intregu 
grajdulu lui Augias alu reactiunei si ea esecutâ 
problem’a ei cu ajutoriulu puternicului si neresisti- 



bilului curentu alu vointiei poporului, care a spalatu 
cu usiurintia si celu mai invechitu gunoiu...“

„Camer’a francesa termina astadi lucrările sale 
sub auspitiele cele mai bune. Domnirea poporului 
apare întărită că nici-odata mai înainte si fundata 
pe o stanca de bronzu, ce nu se păte sdruncinâ. 
Ce neasemenatu de mici si cu ochiu liberu abia 
visibile sunt astadi prospectele Burboniloru, ale 
Bonapartiloru si Orleaniloru, de a mai face vreo
dată intrarea loru in Tuilerii si de a mai recapetâ 
giuvaerele corănei — pe cari le-a vendntu deja 
Republic’a! Ar’ trebui să se intemple chiaru o 
minune său o sinucidere, spre a realisâ aceste spe- 
rantie secrete; Republic’a iu ametiăl’a luptei de 
partida ar’ trebui se ’si scociorăsca propri’a ei 
grăpa. Speramu, că a devenitu deja prea cu minte, 
decătu că in modulu acest’a se ’si decreteze peirea 
a trei’a 6ra“. . .

„Peste trei septemani se voru si face năuele 
alegeri, pentru că tiăr'a se nu fia prea multu a- 
gitata de passiunile cortesiriloru. Ministrulu-pre- 
siedinte Ferry doresce o campania scurta electorala, 
pentru că Gambetta se nu aiba tinipu a se plimbă 
comodu prin t6ta tiăr’a spre a face propagand’a 
pretutindeni pentru aderenții sei personali. Gam- 
betta sufere acăst’a politica a cabinetului, pentru 
că, din parte-i, nu păte dori, că inimicii sei per
sonali, neimpacatii Socialiști, se aiba timpu multu 
de a agită in contra-i. Politicii de calibrulu lui 
Clămenceau si Rochefort fara de aceea voru anunciâ 
masseloru poporului in tăte variatiunile, că Gam- 
betta este unu renegatu alu causei democratice, 
care s’a alaturatu la republica „burgesa", spre a 
benchetui pe contulu proletariatului despoiatu s. a.

„D. Ztg.“ ajunge la conclusiunea, că radicalis- 
mulu francesu este in apunere (?) si că Franți’a 
ce prosperăza, Franți’a avuta, nu mai voiesce să 
se identifice cu revolutiunea. Din acăst’a situa- 
tiune diarulu germanu voiesce se profite, si de a- 
ceea dă Francesiloru consiliulu, că se-’si văda de 
lucru si de bunăstarea materiala si morala si se 
nu se mai gandăsca la glori’a armeloru. Atunci 
si Germani’a ar’ avă pace, socotăl’a ar’ fi dăr’ 
fărte buna. „Republica pdte se ’si afle mărtea 
pe campulu de batalia, că si monarchi’a lui Na- 
poleonu", esclama „D. Ztg.“ E dreptu, multe sunt 
cu putintia. Ar’ fi possibilu să se repeta specta- 
clulu, că Franți’a se cada eara la piciărele unui 
generalu victoriosu, său din desperare să se arunce 
in bravele unui salvatoru. Fi-va inse in stare 
Franți’a, că de fric’a unoru asemeni eventualitati, 
si spre a face o plăcere Germaniloru, se renuntie 
la aspiratiunile loru naționali, lasandu să se rugi- 
născa iu tăca gloriăs’a ei spada ?

Romanii din Pindu.
Delegații Romaniloru din Macedoni’a, Epiru si 

Tesali’a au adresata representantiloru mariloru pu
teri urmatăriele ronduri:

„Domniloru Ambasadori! Subsemnatii, delegați 
ai poporului romanu din Macedoni’a, Epiru si Te
sali’a, au avutu onărea, in lun’a lui Iuniu trecutu, 
se presinte Excelentieloru V6stre unu memoriu pro- 
testu contra cedării cătra Greci a a mai multu de 
40 sate — mai multu de 50,000 suflete, — ocu
pate exclusivu de congenerii loru din Pindu. Cu 
totu actulu acest’a, conventiunea de cedare a teri- 
torieloru a fost semnata, si remiterea sectiuniloru 
acestoru teritorii a inceputu deja. Neliniștea si dis
perarea ce a pricinuitu poporului romanu acăst’a 
mesura ne impu'nu datori’a de a espune din nou 
Ex. Văstre situati’a critica, in care se va găsi fația 
de cele mai scumpe interese ale sale, in casu, candu 
cedarea cătra Greci’a a unei parti atătu de impor
tante din pamentulu, pe care ’lu ocupa de veacuri, 
ar’ deveni un faptu implinitu; căci, prin acestu 
actu se va probă, că drepturile sale de rasa, pe 
cari le-a sciutu păstră de secuii cu greutati nemăr
ginite si interesele sale economice voru fi sacrifi
cate in profitulu unui poporu, care a căutatu tot- 
dăuna se anexeze, se desnationaliseze rasele labo- 
riăse si pacinice, cu care e iu contactu. — Acăsta 
idea, urmata prin tăte mijlăcele, adi e aprăpe de 
realisarea ei, căci, se pare, că poporulu romanu, 
care a sciutu totdăuna să se devoteze chiaru causei 
dusmaniloru sei, contra ideiloru civilisatăre ale se
colului nostru, e aprăpe de a nu-si cunăsce bine 
chiaru existentia s’a.

De aceea, subsemnatii delegați ai poporului ro
manu din Macedoni’a din Epiru si din Tesali’a, sta- 
ruimu pe langa Ex. Văstre, rugandu-le, se bine- 
voăsca a lua in seriăsa bagare de săma drepturile 
lui, in interesulu chiaru alu păcii, a cărei garan

tare Ele o au in vedere. Si acestu poporu, care in 
trecutu a facutu atătea sacrificii pentru pace si buna 
ordine in posesiunile M, S. imperiala Sultanulu, 
ar’ primi cu descurajare cedarea (la o națiune stră
ină de limba, origine si traditiuni) unoru locali
tăți considerabile, pe cari le ocupa exclusivu, si 
că o astfelu de catastrofa ar’ pută fi evitata, dăca 
marile puteri, ai caroru inalti representanti suq- 
teti, de acordu cu M. Sa imperiala Sultanulu, ar’ 
consimți, că aceste localitati, mai cu seama Caza de 
Triak-Kla — locuita de romani,'din Pindu — se 
remana Sublimei Porti. Astfelu, aceștia n'ar’ avă 
prilejulu de a deplânge unu atentatu asiă de flag- 
rantu contra existentiei loru si musulmanii de pe 
plaiurile Tesaliei ar’ pută găsi un asilu deschisu si 
domenii imense de la stătu, aproximativu vechile 
loru posesiuni, care, i-ar’ despăgubi de prejuditiele 
ce sunt legate in Turci’a de o cedare teritoriala.

Incredietoru in înalta Văstra intieleptiune si 
nepartinire, poporulu romanu din Macedoni’a, Epiru 
si Tesali’a, Ve răga, domniloru ambasadori, se bine
voiți a luă actu de aceste drepte cereri, cari n’au 
de scopu decătu a inlatură nenorocirile ce potu fi 
aduse de disparerea unei injuste mutilatiuni.

Binevoiți a primi, domniloru ambasadori, asi
gurarea inaltei consideratiuni si a profundului 
respectu, cu cari avemu onărea a fi ai Excelentieloru 
Văstre prea plecați servitori.

Delegații poporului romanu din 
M a c e d o n i’a, Epiru si T e s a 1 i’a : G. Mad- 
jari, Guici Papa Khadji, Misiu Papa George, Vasile 
Khadji Sterie, I. Balamaci, Dina Gargala.

Triumfulu Poesiei.
Dintre toti poeții romani, bardulu dela Mircesci 

este fara contestatiune celu mai fericitu. După 
serbările si ovatiunile bine meritate ce in diferite 
ocasiuni i s’au facutu, acum de curendu primi o 
noua demontratiune de onori. Studenții romani 
din Vien’a representati prin societatea „Romani’a 
juna," facendu o serbare la împlinirea de 60 ani 
a poetului, i-au tramisu la Mircesci unu prea frumosu 
album, legatu in catifea grenata, purtandu pe fați’a 
de-asupra a scărtiei o ghirlanda de frundie de 
stejaru si de lauru, lucrare de argintu; in partea 
de josu a acestei ghirlande vinu in săpătură anii 
1821 si 1881, ear’ in midiloculu ei cifrele inițiale 
ale poetului. Acestu albumu deschidiendu-se se 
citesce o dedicatiune in urmatări’a cuprindere:

„Ilustre poete 1
„Ani 60 se implinescu, de candu Dumnedieulu 

popăreloru, renascăndu Romani’a din amorțirea ei, 
i-a nascutu in tine lumin’a, graiulu sufletului si 
inim’a.

„In copilari’a ei i-ai datu farmeculu si duiosi’a 
unei orfane, uitate in străini de neamurile si 
părinții ei.

„Atunci, căndu necunoscut’a Romania stă amorțita 
intr’unu coltiu de lume, i-ai datu Doine si 
Lacrimiăre; ai culesu cântecele ei de 
multu perdute prin Carpati; ai invetiat’-o a cântă, 
si dnpa glasulu ei dulce lumea intrăga a recunos- 
cut’-o, lumea intrăga s’a opritu in cale, străinii 
s’o adimeneasca si neamurile s’o imbratisieze.

„Atunci, căndu Romani’a rupta si sferticata de 
vremuri vitrege era ameninți ata de dușmani străini 
si muscata de proprii sei copii, ai avutu fulgere 
pentru cei d’antai, mustrări si blastemuri pentru 
cei din urma, bratiele si viati’a pentru ea.

„Atunci, căndu in Romani’a ărba inca, lupt’a 
leala si in campu deschisu nu era ertata, ai sciutu 
se’ti faci arme, care singuru sciai să le raauuedi; 
risulu si satir’a pre scena.

„Atunci, căndu la 48 lumea era in scuduire, 
pentru că ai stătu de sentinela langa tiăr’a t’a, 
pentru că ai iubit’-o si erai gata a’i jertfi totu ce 
aveai, ai fost prigonitu si ecsilatu, I-ai ertatu inse 
si ai remasu același.

„Atunci, căndu la 59 Moldov’a si Muntenia avea 
se fia o Romania cu unu sufletu si unu hotaru, ai 
sciutu cu minte intielăpta se indupleci Europ’a, ai 
sciutu sufletele mari se le unesci intr’unu cugetu 
si o simțire si Milcovulu se-’lu seci.

„Atunci, căndu Romania unita isi culegea puterile, 
ai sciutu in Mărgăritarele si Pas
teluri se ’i dai podăbe, in Legende se 
’i amintesci trecutulu si in sufletu se ’i sapi unu 
viitoriu.

„Atunci, căndu Romani’a la 77 avea se ’si 
sfarame cele de pe urma lantiuri cu propriile sale 
bratie, cu lir’a ta i-ai intovarasitu copii pe campulu 

de lupta, cu ei te ai intorsu victoriosu in tîăra si, 
vediendu-ti visulu cu ochii ai disu:

. ........... De-acum potu se moru ferice !
„Astadi lumea ne cunăsce: Romanu, dice, vităzu 

dice !“
„Departe de ati curmă inse visulu, atunci căndu 

la Plevn’a Romani’a biruiea cu sabi’a, tu la Mont- 
pellier in fați’a lumei ai biruitu cu lir’a ’ta.

„Ani 60 in siru ai fost in piciăre la căpătaiulu 
tierii tale ; ani 60, ai incaldit’o si ai intarit’o cu 
glasulu teu fermecatoru ! Si acum, căndu Romani’a 
după 60 de ani de lupta isi serbăza încoronarea 
strigandu Europei: Locu! cu ea iti încoronezi 
rodulu celoru 60 ani de lupte.

„Totu Romanulu iti urăza: Multi ani 1 pentru 
glori’a neamului seu.

„Ear’ noi Tinerimea, a cărei părinte si modelu 
ești, iti strigamu de departe: gloria tie, poete! 
gloria si ani multi tie, caro insuti ești glori’a 
neamului romanescu !“

Societatea „Romani’a juna.*

Vâlcele (Elepatacu) in 20 Iuliu 1881.

Dle Redactoru! Băile dela Vâlcele (Elepatacu) 
de candu au avutu parte de a fi cercetate de d-lu 
Tisza Kâlmân in drumulu seu cătra Sepsi-Sz.-GyOrgy 
păru a fi devenitu obiectulu, asupr’a caruia inceph 
a se năpusti urgi’a divina pentru a ispasi pecatele 
atătu ale d-lui Tisza, cătu si ale intregei adrnini- 
stratiuni maghiare, in fruntea careia se afla. Eri 
Dumineca s’a intemplatu unu nou accidentu, care 
putea se aiba urmările cele mai nenorocite. S’a 
surpatu unulu din podurile, care lăga promenad’a 
cu siosău’a, tocmai candu trecea peste densulu o 
trăsură cu trei cai, că se mărga la Brasiovu. De 
sine se intielege, că trasur’a cu cai cu totu merse 
păna in fundulu canalului. Din fericire inse in trăsură 
se află numai vizitiulu. Acestu accidentu s’a intem
platu tocmai pe timpulu curei intre ărele 7yz si 
8y2. Ve puteti inchipui, Dle Redactoru, că impres- 
siunea produsa de acestu nou accidentu nenorocitu 
asupr’a publicului dela băi a fostu fărte puternica. 
Ea a fostu in parte multiumita numai prin imbu- 
curatări’a impregiurare, că nici vizitiului nici cai- 
loru cadiuti in canalu nu li s’a intemplatu nimica. 
Totulu ce a suferitu a fostu trasur’a, careia i s’a 
ruptu oiștea.

Lumea se va miră, cum de nu sau luatu me- 
suri pentru a se preveni reinoirea unoru asemenea 
accidente. Eu inca me miru si cu atătu mai vărtosu, 
cu cătu in urm’a accidentului, din care d-lu Tisza 
Kălmân a scapatu cu pelea intrăga, au venitu co- 
missiuni preste comissiuni, că se esamineze starea 
lucruriloru si pare-mi-se se aviseze la reparatiunile 
aflate de necesarii. Ce să vedi inse, aceste comis
siuni, compuse firesce că tăte comissiunile unguresci 
in parte mare de ămeni lipsiți de ori ce competen- 
tia in asemenea materii, au cercetatu numai starea, 
in care se află cunoscut’a promenada de scănduri, 
lasandu cu totulu la o parte podurile, ce lăga pro
menad’a cu siosău’a. Aceste comissiuni, că se arete 
profaniloru ignoranți, cari nu sciu altceva decătu 
se-se indăpe cu apa minerala, se mănce si să se pre- 
amble tăta diu’a, iualta loru intieleptiune ungu- 
răsca, hotarira se interdica circulatiunea pe intrăga 
promenada de scânduri, cu tăte că este sciutu, că 
jumatatea din josu este de o dâta cu multu mai 
recenta, de cătu cea de susu. Astfeliu numerosulu 
publicu este astadi constrinsu, vrendu nevrendu să 
se preamble numai pe promenad’a ce merge para- 
lelu cu cea de scânduri. ’I dîcu promenad’a, pentru 
că asiă au botezat’o, inse nu corespunde nici celoru 
mai modeste si mai nepretentiăse cerintie ale unei 
promenadi. Prim a insusire — cătu sciu eu — a 
unui locu, ce părta pretensiosulu nume de prome
nada, este se fia bine planatu. Dăr loculu pe unde 
este silitu publiculu se ’si faca comotiunea este nu
mai unu lantiu de gropi, la cari omulu trebue se 
fia fărte băgatoriu de săma, dăca nu voiesce se 
dă gramada. Afara de acăst’a este presaratu cu 
unu feliu de nes’pu nomolosu, care face că publi
culu se innăte formalu in tina indata ce plăa nu
mai puținu. Destulu, că comissiunile uitara, cum se 
vede, se esamineze si podurile de pe canalu, o scă
pare din vedere, care nu ni-o putemu esplicâ.. . 
decătu admitenuu, că fiindu aceste poduri acoperite 
cu pamentu, in naivitatea loru, crediura, că sunt 
solide. Complimentele mele inteligentiei acestoru 
comissiuni, d’intre cari un’a se dice a fi fostu chiaru 
din Brasiovu.

In urm’a accidentului de eri solgabireulu locu
lui fara nici o esaininare prealabila interdise nu



mai decătu ori ce circulatiune pe podurile de pe 
canalu, astfeliu, că, cei, cari voru să trăca de pe 
promenada (?) pe siosea, treime se faca unu ocolu 
fărte mare său se sara preste grilajurile de lemnu, 
ce incungiura promenad’a interdisa. Ori ce omu 
cu puținu bunu semtiu comunu așteptă, că numai 
decătu să se iă mesuri pentru repararea podului 
surpatu, care este unulu din cele mai frecuentate. 
Păte că asiă s’ar’ fi intemplatu, dăca d-lu solga- 
birau n’ar fi maghiaru. De altmintrea suum cuique. 
Trebue se recunăscemu, că d-Ju Henter — asiă se 
chiarna pare-mi-se subprefectulu — a luatu indata 
mesuri de stricatiune. In fapta d-lu subprefectu in 
locu se pună să se repareze podulu deja surpatu, 
puse 6meni de surpara unu altu podu, că să-lu 
repareze firesce. Pentru a se vedă inteligent’a me
toda, cu care procede d-lu Henter Băla, observu 
numai, că podulu stricatu pentru a fi reparatu, se 
afla vis-ă-vis de restauratiunea Nr. 1. si este sin- 
gurulu podu pe care nu circulăza de locu trasuri. 
Păte, că va dice cineva, că acăst’a este abderitismu. 
Eu sunt tare aplecatu a dice, că nu este decătu 
unu omeopatismu solgabiraescu. In adeveru d-sa 
voiesce se faca o reparatiune radicale. Pentru acă- 
sta este deci de absoluta necessitate a strică mai 
antaiu t6te podurile si cele bune si apoi a incepe 
reparatiunea. Unu francesu vediendu asia ceva ar’ 
dice : J o 1 i sousprefet va!... Era pe aci 
se uitu a spune celoru cunoscuti cu interesantele 
stări din Vălcele, că podulu surpatu este acel’a, 
ce se afla langa filigori’a, unde cântă music’a tîgă- 
născa, care ne amaresce sufletulu si asurdiesce ure
chile cu interminabilele loru ciardasiuri si „megy 
a găzăs Kanizsâra.“ Cântece romanesci, de candu 
me aflu aci, a’am auditu inca nici unulu!

Nu potu incheiâ fara de a Ve raportă si fap
tul u tragi-comicu, că acești pecatosi țigani, cu tăte 
că sunt maghiari din crescetu până in călcâie — 
portulu celu puținu asia ’i arăta — nu mai au 
curagiulu se cânte de pe filigoria de frica, se nu 
se pomenăsca deodața in fundulu canalului. Cine 
dicea, că este de ajunsu, că tîganulu se fia ma
ghiaru, pentru a fi curagiosu ? ! ■

Restulu cu alta ocasiune. A riveder-ci.
Z a m o 1 c s e.

Nr. 138. C. R.
E c s p o s i t i u n e a romana dinSibiiu

A v i s u !
La espres’a dorintia a mai multoru 

ecsponenti, se prelungesce t e r- 
minulu insinuai’ei obiecte- 
lorupentruecspositiunepena 
la 3|15 Augustu a. c.

Totodată se aduce la cunoscinti’a pu
blica, câ pentru ecspunerea 
viteloru este destinata 
d i u’a de Vineri 21 August, 
(2 Septembre) e a i’ pentru a p 6- 
meloru Sambata 22 August 
(3 Septembre.)

In fine, fiindu avisati numai la puterile 
ndstre, ne luamu voie, a mai repeți rugarea, 
câ cei ce potu si voru, se binevoiesca a 
contribui respective a colecta 
pentru fondulu de premia re, 
câ se iimu in positiune a distribui câtu 
de multe premii.

Sibiiu in 27|29 Iuliu 1881.
P. Cosma m. p., Eugen Brote m. p., 

preș. secret.

ID î -v e r s
(N e c r o 1 o g u.) Dela Bradu primimu trist’a 

scire, că activulu si meritatulu directoru alu gim- 
nasiului romanu si alu scăleloru normali din Bradu, 
protopresbiterulu tractului Zarandu

ISTicoleun. I. ^Eilieltiann
si a terminatu cursulu vieții in 15 Iuliu st. v. 
a. c. in etate de 46 ani. Remasitiele pamentesci 
ale repausatului s’au inmormentatu in cimeterulu 
gr. or. in Bradu, Vineri in 17 Iuliu st. v. — 
Decedatuln in ultimele dîle ale vieții sale a docu- 
mentatu prin atitudinea s’a leala fația de conclu
sele conferentiei romane, că pe langa grelele sale 
datorii câ preotu si invetiatoriu a sciutu se ’si im- 
plinăsca cu scumpetate si sântele obligaminte cătra 
poporulu, din care s’a nascutu ! —

(Cătra preoții romani din co- 
mitatulu Satma viului si Ugocei.) 
P. T. Domnule ! Conferenti'a romanăscă tînuta in 
Seini in 30 Maiu a. c., la propunerea subscrisului, 
a decisu infiintiarea unei reuniuni a in- 
vetiatoriloru romani din c o - 
mitatulu Satmariului, spre care scopu 
a insarcinatu o comissiune cu elaborarea proiectului 
statuteloru recerute. Comissiunea ’si-a implimtu 
missiunea s’a; proiectulu de statute e gata. Sta
bilirea definitiva a acelora si substernerea pentru 
aprobare la ministeriulu de culte se va efectui in 
conferenti’a generala, ce se va tînă in 8 Aug. st. 
u. a. c. precisu la 8 ăre a. m. in Baia-mare, in 
scăl’a romanăsca. Infiintiarea reuniunei din prospectu 
e o dorintia generala si vechia a tuturoru inteli- 
gentiloru romani din acestu comitatu. Speru deci, 
că voru si participă Ia conferinti’a constituanta, 
indicata mai susu, toti acei inteligenti romani din 
comitatu, cărora le zace la anima cultivarea popo
rului, cu atătu mai vertosu, căci chiaru in 7 si 
8 Aug. a. c. se va tină in Baia-mare si adunarea 
generala a Societății pentru fondu de teatru romanu, 
si intre siedintiele acestei adunari va avă locu si 
conferenti’a năstra din cestiune, la care amu onăre 
deci a ve invită pe P. T, D-v6stra si prin Dv. pe 
invetiatorii si alti intielegenti romani din comun’a 
ce păstoriți. Cu fratiăsca salutare fiindu. Cărei 
(Nagy - Kâroly) 24 Iuliu 1881. Gr e o r g i u 
M a r c h i s i u, archidiaconulu partiloru Sătmă
rene, câ președintele comissiunii.

(La ecspositiunearomana) s’au 
mai anuutiatu, scrie „Tel. Rom.“, dela Reuniunea 
sodaliloru romani din Sibiiu : cisme, papuci, piei, 
peptare, 1 fracu, o jiletca si pantaloni, reverendi, 
o canapea, masine de impletitu, de sapatu si de 
semenatu, 4 ciure, 1 plugu, o cimbolina si 4 vitiei); 
dela Resiti’a montana : siatule de conservatu 
ochilarii; cleiu si unu covoru; dela Vladeni: unu 
modelu de gradina tieraueasca, panzaturi, lepedee, 
o dantela si linguri de lemnu; dela Comitetulu 
reuniunei femeiloru romane din Brasiovu : lucrurile 
eleveloru dela scălele subvenționate de acăst’a 
reuniune; dela Clusiu : 1 tablou fotograficu si 2 
desemne cu cerus’a; dela Deva: unu tablou; dela 
Branu unu costumu femeiescu, cămeși barbatesci, 
panzaturi si unu straiu ; dela Fagarasiu o perina 
de canapea, o cuverta de patu si panzaturi; dela 
Breticu branza, casiu lapte si tiăle ; dela Sibiiu : 
o vaca si o vitiea.

(Insciintiare.) Cetimu in „Toi. Rom,“ că e c sa
me n e 1 e de cualificatiune pentru candidatii 
de preoția gr.-or. se voru tiene in Sibiiu dela 25—28 Au
gustu st. v. a. c. Petitiunile instruite conformu §-lui 3 
alu regulamentului prov. pentru esam., când, de preoția se 
se asterna celu multu pena la 1 Aug, st. v a. c.

Petitiunile pentru primirea in vreo secțiune la i n s t i- 
tutnlu arcliid. pedagogico-teologicu 
sunt a se așterne la consistoriulu din Sibiiu, instruite conf. 
§ 19 alu regulament, siuodulu din 1877 pentru seminariulu 
Andreianu, celu multu pena la 1 Augustu a. c. et. v. Celu 
primitu are apoi a se presenta in persâna la 1 Sept. st. v. 
si a satisface indatoriei din § 22 alu aceluiași regula- 
mentu.

(Araturile, semînaturile si recol
tele României in 1880—1881.) — Se scie, că 
Romani’a este o tiera eminamente agricola. O dare de sema 
asupra situatiunei sale agricole din anulu 1880—1881 este 
totu ce păte fi mai nou si mai interesantu de publicatu la 
acest’a epoca.

După datele culese, araturile si semînaturile din anulu 
1880—1881, resultatu : 
Grău aratu si semînatu .... 
Secara .....................................................
Porumbu...............................................
Orzu..............................................  .
Ovezu.....................................................
Meiu.....................................................
Rapitia.....................................................

Afara de acestea, s’au mai aratu 
tdrele :

Alacu 1996 hectare : Hrișcă 12,072 ; Canepa 16,676; 
In 9,318 hectare seu in totalu 4,279.572 hectare.

Tutunulu, cartofi, fasolea, lintea, mazarea, anason, ha- 
meiu s’au aratu si semanatu pe o întindere de 103,966 
hectare.

Productiunea' acestoru semănături se evalueza precum ur- 
meza :
Grău..................................................... 9,016.882 Hectolitri
Secara............................................... 1,283.898 „
Porumbii............................................... 15,825.188
Orzu..................................................... 9,696.456 „
Ovezu............................................... 1,814.786 „
Meiu............................................... 597.660 „
Rapitia............................................... 260.680 „ •

Productiunea alcoolului se evaluiaza la 36,102 hecto
litri; acea a Ilriscei la 125,956; Cânepa 213,176; Inulu 
140,752.

1,086.896 hectare
187.408

1,769.520 „
926.422
119.052 „
109.562

80.712 „
si semînatu urma-

Tutunulu, Cartofi, Fasolea, Lintea, Mazarea, Anison, 
Ccricudra, Hameiu in fine, atinge o productiune de 71,161.283 
kilograme.

Trebue se adaugemu aci, că, cu tăte ploile torențiale 
ce amu avutu si care au distrusu o parte însemnata din se- 
mînaturi in momentulu secerisiului loru, recoltele anului cu- 
reutu suntu bune si de o abundantia, care întrece medi’a unei 
bune productiuni. Recoltele porumbului nu lașa nimicu de 
doritu.

Scadiendu cantitatlle necesare consumatiunei interne, din 
iutreg’a productiune a tierei, oscedeutele de esportatu este pri- 
vitu că, urmandu a fi anulu acest’a si după ridicarea tutu
roru recolteloru, considerabilu. Recolt’a anului cureutu că 
cantitate va întrece cu a treia parte aprope pe aceea din 
1875—1876. Câ calitate ea e superiora medie recolteloru 
bune.

Unu, faptu, care ne intristfea, este acela, că corpurile 
legiuităre negligăndu fărte multu legarea României cu Do- 
brogia printr'o cale ferata, au lasatu se treca si anulu a- 
cest’a ocasiunea d’a comunica directu cu Marea, si a pro
cură României midilăcele d’a esporta si iărna produsele sale, 
candu Dunarea e închisa prin inghetiuri. Nu trebue se se 
uite, că Americ’a e concurent’a năstra, si că in tirnpn de 
erna lacurile sale fiindu inghetiate făcu aprăpe impossibila 
esportatiunea pentru contineutulu Europei. Romani’a, avendu 
o cale la Marea Negra, si portulu dela Coustanti’a actual
mente iu stapanirea companiei anglese, devenindu proprie
tatea s’a, ar’ fi pututu esporta si erna si ar’ fi pututu în
dreptă produsele sale in pietiele consumatărie alu Europei iu 
momente, candu Americ’a nu p6te esporta si nu ne păte con
cura, nu numai din punctulu de vedere alu inghetiuriloru 
sale, der’ si din acela ale navlului, si alu calitatii grane- 
loru sale.

Acum duoi ani, in trecerea năstra la Londra, am asis- 
tatu după o invitatiune speciala la congresulu comercianti- 
loru de grane din Germani’a, intrunitu la Stutgart. In a- 
cestu congresu s’a ridicatu cestiunea d’a se sci, deca Ger
mani’a trebue se acopere deficitele cu granele din Romani’a 
seu din Americ’a. După mai multe discusiuni, avuramu o- 
casiunea a audi somitățile comerciantiloru de grane germane 
conchidiendu in favărea României si declarandu, ca graulu 
nostru e de o calitate superiăra celui din Americ’a, fiindu 
mai tare si mai lesne de macinatu; graulu americanu e măle 
si acest’a moliciune deterioreza fărte multu morile si nu pro
duce atata faina, catu produce graulu romanu. Ne fiindu 
legați cu marea, transportulu singuru pune in positiune pe 
Americ’a a vinde mai eftinu de catu noi.

Pentru a inlatura acestu mare reu, e de o absoluta si 
urgenta necesitate d’a construi lini’a Bucuresci-Ceruovada si 
d’a rescumpera dela Compani’a angleza lini’a Cernavod'a Con- 
stanti’a si portulu Constantin construitu si stapauitu actual
mente de compani’a angleza in virtutea unui actu de con
cesiune, recunoscutu de tractatulu dela Berlin.

O asemenea construire si rescumparare ne ar’ fi legatu 
imediatu cu Marea; amu fi intratu in stapanirea portului 
Constanti’a, si bastimentele de mare tonagiu s’ar’ fi opritu in 
acelu portu cu unu navlu pe jumetate aprope mai micu de 
catu celu ce se platesce dela Braila seu Galați pentru pie
tiele consumatărie ale Europei, si amu fi ajunsu a concură 
si prin eftinatatea transportului cu inamica continentului. 
Legiuitorii noștri inse, ascultandu mai multu de bavardi de 
catu de primulu ministru, sacrificară si anulu acest’a Roma
ni’a concurentii Americane, si amanara cestiunea pentru se
siunea de tămna. c. Fin.“

(Incuragiarea industriei na
ționale.) Regin’a României a avutu norocit’a 
idea de a hotari, câ la balulu Curții, ce se va dă 
in carnevalu, dămnele si domnisiărele se părte cos- 
tuinuri de borangicu său panza tieranăsca, ear’ nu 
de stofe străine. Garniturile voru pută fi cătu de 
variate. Cu modulu acesta, sumele insemnate, ce 
se cheltuiau mai ’nainte la asemenea ocasiuni, voru 
alimentă industri’a romana-nationala, in locu se in
tre in pung’a strainiloru. M. S. Regin’a, dice Resb., 
W., a datu cu acăst’a o năna dovada de viulu in- 
teresu. ce părta pentru incuragiarea si desvoltarea 
productiuniloru romanesci.

(înmulțirea scoliloru pri
mare rurale.) Prin budgetulu ministeriului 
de instrucțiune publica pe anulu cureutu, s’a dis- 
pusu se se infiintieze in Romani’a dela inceputulu 
anului scolaru viitoriu unu numeru de scoli pri
mare rurale de gradulu I, peste cele deja esistente. 
După repartiti’a făcută in raportu cu numerulu co- 
muneloru său cătuneloru, cari adi sunt fara scoli, 
ar’ fi să se infiintieze o scăla la suta de comune, 
asiă că pentru fiacare judetiu se păte infiintia dela 
1—3 scoli. In vederea acestor’a, d. ministru alu 
instructiunei publice invita pe d-nii prefecți si re- 
visori școlari de judetie, câ se iă intielegere si se 
arate de pe acum comunele, in cari ar’ fi necesara 
funcționarea scoliloru, tiindu săma, câ ele se fia 
cele mai populate si mai centrale, din căte sunt 
lipsite de scoli, si se aiba localulu si mobiliarulu 
indispensabilu până la 15 Septembre său celu multu



1 Octobre, de candu se va regulă si numirea in- 
vetiatoriloru, preferiudu-se absolvenții din anulu a- 
cest’a ai scoliloru normale primărie ale statului, a- 
poi pe ai scoliloru normale intretienute de comune 
ori societăți.

(Conferentie pedagogice.) D-nulu 
ministru alu instructiunei publice invita pe d-nii 
revisori școlari de judetie, că se ib grabnice me- 
suri pentru intruniren in conferenția anuala a in- 
vetiatoriloru si mvetiatâreloru scoliloru primărie ru
rale, ia puntulu ce voru alege pentru acestu scopu. 
Dilele de conferenția sunt 12 pentru fiacare jude- 
tiu, dela 1 pbna la 29 August Obiec
tele principale ale acestoru conferentie voru fi: 
indreptarea metâdeloru greșite, invetiarea ortografiei 
academice, music’ă si esercitiile militare, desemnulu 
si caligrafi’a.

(N o u’a cornet a.) Abia a disparutu o 
cometa si acuma s’a gasitu alta. Comet’a semnalata 
de Americani si descoperita de cătra Schoeberle, 
’si a facutu aparitiunea in Europ’a; in n6ptea dela 
18 spre 19 a fost semnalata de observatoriulu din 
Vien’a in constelatiunea Caprei. La 20 spre or’a 
1 după mediulu nopții a fost zărită de d. Henry, 
la conservatoriulu din Paris. Cerulu fiindu innoratu, 
nu a fost cu putintia de a face celu mai micu calculu 
asupra acestui nou astru ratacitoru. Mersulu seu 
este fârte incetu. Comet’a este departe de a fi asifi 
stralucitâria că aceea din 1807-1881. Strălucirea 
s’a nu intrece aceea a unei stele de a 6-a mărime. 
Până acum nu s’a pututu stabili positiunea iei. 
Totu, ce se scie, este, că nou’a cometa nu are 
c6da.

(S 6 rele la miediulu nopții.) Spectacululu 
sârelui lucindu la miediulu nopții cu tâta strălucirea s’a, 
atrage ’n fia-care vera uuu destulu de mare numeru 
de curioși din tote tierile in Fiuland’a si in Lapoui’a 
svedesa. In timpu d’aprâpe o luua nâptea nu esiste, pentru 
a dice asie, in cerculu polaru; sârele ne apunendu, arunca 
radiele sale necontenitu. Cea mai lunga di este acea de 24 
Iuniu. Acesta di au ales-o Lapouesii pentru a celebra rein- 
tdrcerea sesonului caldu, care ’n căte-va septemani le dă 
orzulu si fructele necesare. Pentru a vede „sorele la miediulu 
nopții" iu tâta splendârea s’a, străinii se suie de preferintia 
pe muntele Avasaxa, situatu aprope de orasiulu rusu Tornea 
pe fruntaria Russiei si a Suediei, la gur’a fluviului Tornea 
ce se varsa in golfulu Bothnicu. „Gazeta de Colonia" primesce 
din acestu orasiu amenunte interesante asupra unei escursiuni 
prin aceste locuri, la sfîrsitulu lunei trecute :

„De la Uleaborg, portu alu Finlandei, am venitu la 
Tornea, micu orasielu cu o mi ie de locuitori, care posede o 
garnisâna de 40 cazaci si pe care o distantia de 6 kilometri 
o separa de llaparanda, orasiu alu Suediei, populatu de 
aprope 2,000 locuitori. Haparanda are un aspectu multu 
mai veselu de cătu Tornea. Drumurile sunt largi si netede; 
se găsesce acolo unu hotelu, unu biurou telegrafo-postalu, 
unu primariu, duoi consuli. Garnison’a nu se compune de 
câiu din trei soldați, unu trambitasiu, unu sergent-maior si 
unu locotenentu. La 23 Iuniu plouă; cerulu avea unu aspectu 
cenușiu; der a duâ’a di, fiindu ceva mai frumosu, pregăti
răm extra-posta seu „skjute, si la 11 âre porniramu spre 
Avasaxa situatu la 10 mile si .jumătate spre nord, unde tre
buia se privimu spectaclulu miscatoru alu sârelui la miediulu 
uoptii. Asie numita „extra-posta“ nu era altceva de cătu 
o caruciâra de lemnu, cu duoe rote si inflamata cu unu calu. 
Vizitiulu nostru era unu copilu. Drumulu e bine iutretiuutu ; 
pamentulu pare puținu fertilu, der’ elu e bine cultivatu si 
mirarea cuprinde pe ori-ciue, candu vede intiuderi mari de 
pamentu acoperite cu cereale si arbori, grădini, case curate 
si locuitori ospitalieri. Iu drumulu nostru intaluiramu alti tu
riști cu bagajele pe spinare; trecuramu in barca fluviulu 
Tornea si incepuramu a sui Avasaxa, din partea despre 
apusu. La 11 ore de nopte ajunseramu in verfulu Avasaxei, 
de unde se desfasiura ’naintea ocliiloru o panorama maretia.

’ Sârele strălucea la nordu pe munții Palinki si Tortula, im- 
prastiandu radie de auru. „Grupe de 60—80 persâne se for
mară ’ndata, apriusera focurile numite ale lui St. Ioan, si 
pregătiră ceaiu, cafea si punciu asteptaudu miediulu nopții. 
Tineri si tinere, asediati in cercu, cautau din armonica si 
unu dantiu se formă sub lumin’a sârelui, la mediulu nopții. 
„Privindu la ornicele nâstre vediuramu că aculu arata mie
diulu nopții; pe cerulu purpuriu aparea, asemenea c’unu 
globu de focu, sorele stralucindu cu atâta putere, in cătu 
radiele sele orbeau pe cei ce se uitau la elu. „După ce sta- 
turamu duâe âre, privindu acestu farmecatoru tablou, ne in- 
târseramu la Haparanda1" „Bom.“

(Directorii drumuriloru de 
feru romane) s’au adunatu, precumu ne 
spune „Ind. Rom.“ eri, Luni, intr’o conferenția, 
care a fost provocata de cătra direcțiunea regala 
a drumurilora de feru, in vederea cestiunei acci- 
dentieloru si a mesuriloru, ce sunt a se luă spre a 
le evită. In acelasiu timpu avea să se desbata 
cestiunea unificării mersului trenuriloru pe t6te li-1 

niile tierii. La acăst’a conferenția luara parte di
recțiunile drumuriloru de feru : Lemberg-Cernauti, 
lassi-Ungbeni, Ploiesci-Predealu, Bucuresci-Griurgiu 
si direcțiunea drumuriloru de feru regale. — Este 
o dorintia generala de a vedfi tâte drumurile de 
feru romane sub o singura direcțiune. S’astdpta 
numai se licuideze societatea actiunariloru drumuri
loru de feru romane, si se spera, că la t6mna t6te 
drumurile de feru romane voru fi reunite sub o 
singura direcțiune.

(O inventiune austriaca.) Unu 
chimicu din Vien’a a facutu un’a din inventiunile 
cele mai insemnate, care in curendu va fi intre- 
buintiata de venatori, politii si de armate. Ea are 
scopulu, de a paralisâ imediatu fortiele ori-carui 
omu sdu animalu, fara inse a vetamâ sanetatea 
acestuia. O minge mica de cauciucu e impluta cu 
unu licuidu chimicu, care prin mijloculu unei tievi 
scur.te se p6te improscâ la o distantia de cătiva 
metri. Stropindu pe cineva cu acelu licuidu, omulu, 
fia elu cătu de puternicu sdu furiosu, perde imediatu 
simțirea ; respirati’a ’i se ingreune de totu si vederea 
i se turbura. Acfista stare continua ptaa la 60 
secunde, după care apoi omulu isi revine firasi in 
fire. Cu acestu licuidu aperarea la distantie scurte 
devine f6rte usidra si fara se vateme cătu-si de 
puținu sanetatea atacatorului. Chiaru contra fidreloru 
se p6te intrebuintiă n6u’a inventiune cu succesu 
completu. Ministrulu de resboiu austriacu cauta 
a rescumperă secretulu acestei inventiuni pentru 
scopuri militari in resbâie, mai alesu pentru lupte 
la mic’a distantia, precum la ataculu cu baionete, 
in care casu, in locu de baionete se va intrebuintiă 
acestu licuidu, ce se va inproscă asupra soldatiloru 
inimici. Eata dfir’, că mingea si tulumbele voru 
deveni in viitoriu arme puternici in resbdie. De 
notatu este, că numitulu licuidu e o combinatiune 
de amoniacu. Esperiintiele făcute au reesitu pe 
deplinu. „Fam."

Revista bibliografica.
„Legea comunala sdu articlii de lege XVIII: 

1871 si V: 1876, esplicati de IosifuPopu 
jude regescu cercualu si membru alu Associatiunei 
transilvane pentru literatur’a romana si cultur’a 
poporului romanii. Brasiovu, Tipariulu si editur’a 
lui Rbmer & Kamner 1881. —

Necessitatea unui comentariu alu legei comunale 
este de multu semtita la publiculu romanu. Asso- 
ciatiunea transilvana a escrisu si unu premiu pentru 
unu asemenea opu. Autorulu, d. jude Iosifu Popu, 
este bine cunoscutu publicului romanu din alte 
scrieri ale sale in materia de dreptu, cari au fost 
fdrte bine apretiuite pentru folosulu loru practicu. 
Opulu de fașia, destule de voluminosu (135 pag. 
8-mare), este lucratu cu mare acuratetia si cu 
multa cunoscintia de legile si de mechauismulu 
administrativu alu statului ; autorulu nu se 
marginesce a esplicâ dispositiunile legei romu- 
nale, ci arata si modulu celu mai practicu 
alu esecutarii loru, instruindu pe cititoriu prin 
multe esemple si formulare asupra usantieloru 
administrative si asupra tuturoru legiloru, ce stau 
in legătură cu legea comunala. Recoraandamu

Marca fabricei înregistrata la Tribunalu.

PILULELE DE SVITIERA
ale lui Richard Brandt, Farmacista.

Ingredientiele principale sunt ec- 
stracte de plante medicinale din Sviti- 
er’a — mai avantagiose si mai eftine, 
câ tote apele amare.

Preparate după prescrirea medi
cala speciala. Se recomenda cu deose7 
bire pentru stomacu stricata (lipsa de 
apetitu), suferintie hemoroidale si ale 
pântecelui, câ cea mai avantagiosa si 
eficace medicina de casa.

Absoluta necesarie pentru fia-care 
familia si casa. 

întări- Imputeri-
tore

unillarei 
si acrimei 
stomachului

Haemorhoideloru, Constipatiunei, 
Suferintieloru de ficatu si de 
fiere, a Sângelui infectatu, 

contra urca- 
rei sângelui 
cătra capu 

si 
pieptu.

tore.

Nevâtâ- 
mâtore.

Sigure.

Plăcute si usioru de luata. Producu
solutiune facila si fara doreri.
rei si a flegmei, spre curățirea sângelui, precum si spre redeșteptarea s 
apar atu de mistuire, s’au adeveritu că unu mediulocu de vindecare realu, siguru, fora doreri si pe langa aceste si 
eftinu, merităndu astufeliu a fi recomendatu tuturoru. Remane la vointia 
flăcăruia, că înaintea întrebuintiârei piluleloru, se ’si procure de la mai 
josu numitele farmacii, unde totu-d’auna s’afla Pilule de Svitiera, prospec
tata detailatu, care cuprinde o mulțime de opiniuni din cercurile medicale 
despre intrebuintiarea loru.

Se se ceara anume Pilule de Svitiera ale lui R. Brandt, Far
macista, si cari se vendu numai în cutbidre de tinichea, cuprindîndu 50 
Pilule pentru 70 cr., car’ de proba în cutbidre mai mici cu câte 15 Pilule pentu 25 kr. -Hțj Pe fia-care cuthia s’afla o 
eticheta cu crucea roșia a Svitierei, în care trebue se se afle iscâlitur’a preparatorului întocmai că cea de alaturi.

BRASIOVU : Farmacista J. v, Miller ; MAROS-VASARHELY : Farmacista Bernady ; SIBIIU : Farmacista 
Teutsch; CLUSIU: Farmacistu N. v. Szeky; ORADEA-MARF : Farmacista G. Nyiry si în tote Farmaciile bune din tota 
Austri’a. 3—12

cetitoriloru noștri, cu deosebire primariloru si re- 
presentantiloru comunali acestu comentariu folosi- 
toriu si practicu, care se afla de vendiare la tipo
grafica Rbmer & Kamner in Brasiovu cu pretiulu 
moderatu de 1 fl. a.

„Procesu-verbalu si medita
ți u n i alu adunarei despartiamentului I alu Reu- 
niunei invetiatoriloru romani ort. or. din tidr’a 
Bărsei. Sibiiu. Tipariulu tipografiei archidiecesane 
1881. Meditatiunile aceste privescu important’a 
cestiune a progressului invetiaraentului poporalii.

Nr. 7128/881.

OOELO-CLXSXX-
Spre ocuparea postului, devenitu vacantu de 

servitoru la oficiulu urbanu de contributiune, im- 
preunatu cu unu salariu anualu de 280 fl., si cu 
imbracaminte ordinaria oficidsa, se escrie prin acâst’a 
concursu.

Doritorii de a ocupă acestu postu — pe langa 
documentarea, cura că nu au trecntu 40 de ani, si 
cum că cunoscu cele 3 limbi, ale patriei, fiindu 
afara de aceea desteri in scrierea limbei maghiare 
si germane — au de a ’si așterne petitiuuile astu- 
felu instruite pbna in 13 Augustu a., c. la 5 6re 
după amediu subscrisului oficiu.

Brasiovu 27 Iuliu 1881.
1—3 Magistratulu urbanu.

ad Nr. 465—1881.

Oorxovixs-a-
La sc61‘a granitiardsca din Sin’a suntu de 

ocupâtu dude posturi de invetiatori si adeca :
1. Unu invetiatoriu dirigente cu salariu anuale 

de 300 fl. v. a.
2. Unu invetiatoriu adjunctu in clasea I., even- 

tualu una invetiatordsa, cu salariu anuale de 180 fl. 
v. a. din fondulu scolasticu, apoi pentru fiacare 
cortelu si lemne de focu.

Competentii de religiunea ortodoesa orientale 
au de a ’si substerne petitiuuile loru, provedinte cu 
documentele prescrise de lege, pbna la 20 Augustu 
a. c. st. nou, la „Comitetulu admi- 
nistrativu de fondulu scolasticu 
alu fostiloru granitiari dinre- 
gimentulu I. romanu in Sibiiu." 

2—2
Gursu.lv. d. e Bucuresci

dela 18/30 Iuliu 1881.

Valori

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

rurale.................................
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 
7°/o Scrisuri funciare rurale 
7% „ „ urbane
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei 

300, dobânda 10 lei), . . 
Losuri municipale (20 lei) . . 
Act. Bancei Naționale rom. . . 
Auru contra arginta..............
Auru contra bilete flipotec. . 
Auru contra bil. de Banca nat. 
Florini Val. Austr..............

VindeScadenti’a Cti- 
pdneloru

Cum
păra

1 Apr. 1. Ort. 91-71

23 Apr. 23 Oct. 99.72
1 Ian. 1 Iul.

1 Iuliu 103.—
1 Iul. 1 Ian. 101?/2

idem 100. */2
idem 103.1/,

1 Maiu 1 Nov. 220.—
cu premie 30.—

1 Ian. 1 Iul. 1580
%
7s
7s

2.16 —

230.—
31.—
1660
1.—
1-
1.—

2.17—

104.—
102.l'2 
lOU/s
104?/2

100J/a

92?/4

Prin efectulu loru curâtitoriu do 
sânge vindeca bube, bota de piele, siol- 
dina si rheumatismulu.

De întrebuintiatu pentru paticntii 
de ori ce etate.

După judecat’a analoga a unui mare 
numeru de medici distinși ai Svitierei, 
Germaniei si Austriei, precumu a dife- 
riteloru foi medicali. Pilnle de Svi
tiera, preparate de farmacistuluR.Brandt 
în Schaffhausen (Svitiera) prin norocos'a 
loru compositiune, fără de nici o mate
ria vătămâtore corpului, în tote cașurile, 
la cari se recere o purgatiune ne
iritabila, spre depărtarea f e- 

si întărirea a întregului

t
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