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Ce voru Ungurii dela noi ?
Brasiovu, 23 luliu, 4 August 1881.

Impressiunea, ce a facut’o conferenti’a romana 
electorala dela 12 Maiu a. c. asupra Maghiariloru, 
a trebuitu se fia f6rte mare, dăca diarele loru, cu 
organulu ministrului-presiedinte Tisza in frunte, se 
servescu acuma si de proiectulu-programu alu Mitro
politului de la Sibiiu, spre a face pe cititorii ma
ghiari se crăda, că partid’a naționala romana nu 
mai numera nimicu, deărece „influinti’a si greutatea 
cuventnlui" Metropolitului Romanul ar’ fi risipita 
nuorii amenintiatori ai „passivitatii", lasandu se 
lucăsca in depliu’a s’a splendăre sărele „fratietatii" 
si alu „solidarității" maghiaro-romane.

Maghiarii, de caudu au ajunsu la cărm’a tierii, 
’si au datu neconteuitu tăta silinti’a de a impode- 
ca ori-ce intielegere seriăsa intre Romani si de a 
paralisă ori-ce acțiune solidara prin care s’ar do
cumentă poterea de vieatia a nationalitatii romane. 
Ei lucra acuma de 15 ani in direcțiunea acăst’a. 
Acolo unde n’au fost in stare se ne desbine ei au 
intrebuintiatu si forti’a, numai spre a impedecâ con
solidarea năstra naționala.

Duna ce, prin forti’a majora, amu fost respinși 
de pe tăte terenele vietiei publice, a urmatu o 
pausa de cătiva ani, in cursulu cărora puține semne 
de vieatia s’au datu din taber'a n6stra naționala. 
Tacerea acăst’a neliniști la inceputu pe contrarii 
noștri, cu timpulu inse ei se dedara a-o tălmăci 
in favorulu politicei loru, crediendu că naționali
tatea romana a perdutu tăta puterea s’a de resistin- 
tia. Astfeliu foile maghiare de tăte culorile se 
nutreau cu speranti’a, că cu ocasiunea alegeriloru 
din annlu acest’a, Romanii se voru aruncă necon- 
ditiunatu in brațiele partideloru maghiare, iucre- 
diendu caus’a romana gratiei loru.

Ne putemu inchipui prin urmare, ce mare a 
trebuitu se fia surpris’a si desamagirea contrariloru 
noștri, caudu au vediutu că conferenti’a electorala 
romana dela Sibiiu nu numai că nu a acceptata 
sfaturile diareloru maghiare, ci s’a pusu dincontra 
cu tăta resolutiunea pe terenulu solidarității na
ționale.

Tăte ni le-ar’ mai ertâ asupritorii noștri, in 
sperantia că ne-amu schimbă portarea pe viitoriu, 
aceea inse nu ne-o potu ertă nicidecum, — că 
voiinu se fimu solidari, luptandu-ne urneru la umeru 
cu curagiu si energia pentru recăstigarea drepturi- 
loru năstre.

Dîceamu, nu de multa, vorbindu despre impor- 
tanti’a reala a unei strinse uniri intre factorii 
noștri natiunali, că in momentulu candu se va rea- 
lisă acăst’a unire si ne vornu presentă inaintea con
trariloru noștri si a lumei intregi că unu poporu 
consciu de fortiele sale si de missiunea s’a, caus’a 
năstra va fi că si castigata. Sustienemu si astadi 
cu tăta tari’a convictiunei năstre acăst’a afirmatiune 
mai adaugendu spre întărirea ei si esperienti’a ce- 
o facuramu de doue luni incăce. Ce altu motivu 
ar’ fi pututu avă inversiunarea cu care au primitu 
Ungurii, fara distinctiune de partida, votulu con
ferentiei romane, dăca nu temerea de acelu spiritu 
puternicu de intielegere si de solidaritate, ce a 
domnita in acea adunare ?

Scieau ei fărte bine, d-nii Tisza si tutti quanti, 
că ori-cum ar’ fi esitu votulu conferentiei romane, 
elu nu ar’ fi potutu conturbă pentru acuma mer- 
sulu masîneriei politice din Ungari’a. Guvernulu 
ungurescu se obicinuise deja cu „passivitatea" dăr’ 
nu-o dorea, participarea năstra activa la alegeri o 
dorea, dăr’ nu se temea de ea, pentru că mai an- 
taiu sciea că nu aveamu terenu, pe care se fi lup- 
tatu cu ărecare succesu, apoi era convinsu, că po
sede medilăce destule de a face se reiăsa per fas 
et nefas in cele mai multe cercuri caadidatii săi, 
ceea ce a si doveditu fația de Romanii din Un
gari’a. Dăca cu t6te astea votulu conferentiei năs- 
tre a causatu ătăta neliniște si superare in taber’a 

maghiara, caus’a a trebuitu se fia alfa. Nu „pas
sivitatea" său „activitatea", ci manifestarea una
nima a nemultiamirei năstre si a solidarității năstre 
naționale a causatu domniloru dela Clusiu si Buda- 
pest’a acea durere mare de capu.

Se nu crăda uimenea da alta parte, că para- 
sindu politic’a resistentiei passive amu scapă de 
inviuuirile si de persecutiunile ce trebue se le su- 
ferimu astadi. Dăca dorinti’a guvernului ar’ fi fost 
numai că se parasimu „passivitatea", atunci d-lu 
Tisza n’ar’ fi pusu tăte in mișcare, spre a face se 
cada candidații partidei naționale romane in acele 
colegii din Ungari’a. cari, conformu decisiunei con
ferentiei nu luara parte la alegere. De aci se 
vede că nu form’a esteriăra a atitudinei năstre po
litice genăza pe d-lu Tisza, ci insusi program’a 
năstra naționala si organisatiunea năstra pe bas’a 
acestei programe este tînt’a atacuriloru sale.

Atunci candu Maghiarii pretindu dela noi se 
parasimu politic’a resistentiei passive, ei se gan- 
descu in adeveru la parasirea programei năstre na
ționale pentru a careia realisare amu jertfitu atăt’a 
avere si sânge in trecutu. Nimicu nu ne păte do
cumentă acăst’a mai viu, decătu comentarele lnngi, 
cu cari ilustrăza foile maghiare tocmai acuma fai- 
mosulu proiectu de programa alu Metropolitului 
Miron Romanul. De ce le place asia de multu acestu 
proiectu ? Pentru că parasesce basele programului 
nostru nationalu acceptandu basele maghiarisarei.

Si lucru de mirare! Nici cu acestu productu alu 
intieleptiunei politice metropolitane nu sunt deplinu 
indestuliti. Foi’a guvernamentala maghiara din Clusiu 
găsesce că Escenti’a S’a dela Sibiiu se afla in mare 
contradicere, căci pre candu isi alege de scopu 
principalii sincer’a înfrățire si solidaritate cu Ma
ghiarii, pretinde dela eventualii deputati ai Roma- 
niloru că se formeze o partida deosebita a natio- 
nalitatiloru. Asia si este. Indata ce e vorb’a de 
inaugurarea unei strinse infratiri maghiaro-romane, 
ce sensu ar’ mai avă o partida deosebita naționala, 
nu sunt destule partidele maghiare ? Atunci Ro
manii n’ar’ potea documentă mai bine sinceritatea 
loru fratiăsca decătu inrolandu-se in partidele 
maghiare.

Maghiarii niciodată n’au doritu a ne vedă in 
parlamentu bine representati si luptandu pentru 
interessele nationalitatii năstre, scopulu loru a fost 
intotdăun’a si este si astadi capitularea si absor- 
berea năstra totala. Ei au cutezanti'a de a pretinde 
se renuiitiamu chiaru la individualitatea n6stra na
ționala si se ne contopimu cu partidele loru.

Contra acestoru tendintie ostile, nu ne romane 
decătu unu singurii remediu. Se aperamu si se pa- 
zimu cu curagiulu si cu fidelitatea braviloru noștri 
antecessori stindartulu nationalitatii romane, se tie- 
nemu strinsu si nestrămutata la solidaritatea, pen
tru care s’au angagiatu, in fați’a natiunei si a Eu
ropei intregi, representantii alegătoriloriloru romani 
in primavăr’a anului acestuia. In acestu semnu 
vornu învinge !

Cronic’a evenimenteloru politice.
După asigurările oficiosiloru, f i n a n c e 1 e 

Ungariei ar’ trebui se stă cătu se p6te de 
bine. Aici ne aflamu inse fația de o cestiune ce 
se păte resolvi numai prin cifra, si cifrele sunt 
nemilăse, ele nu tînu contu de nimicu si de ni
menea. Bilantiulu Ungariei pentru cuartalulu II. 
alu anului curentu s’a publicatu dilele aceste. Elu 
arăta in comparatiune cu anulu trecutu, ce-e dreptu, 
o imbunatatire de 1 milionu si 38000 florin, dăr’ 
se incheia si pentru acestu cuartalu c’unu deficitu, 
citai veniturile făcu in suma rotunda 57 miliăne si 
cheltuelile 60 miliăne. Primulu semestru (Ianuariu 
—Iuniu inel.) arata urmatoriulu resultatu : I. cuar
talu, venituri: 60,275,000 fl. cheltuieli: 84,531,000 
fl. II. Quartalu venituri 57,792,000 fl., cheltuieli: 

60,064,000 fl. ceea ce da in totalu, venituri 
118.067,000 fl. si cheltuieli 144,505,000 fl. De
ficit u 1 u a fost dăr’ in primulu semestru alu 
anului curentu de 26,528,000 fl. si este de a se 
observă, că la veniturile statului pe cuartalulu I. 
figurăza 8,5 miliăne că pretiu primitu pentru rent’a 
de charthia emisa le inceputulu anului 1881.

Diarulu „T e l e g r a f u 1 u“ din București scrie 
cu privire la enunciatiunea dela San. Georgiu a 
ministrului Tisza intre altele :

„Cine urmaresce dilnicu evenimintele de peste 
Carpati, a vediutu, că nu s’a negligeatu nimicu pen
tru maghiarisarea nationalitatiloru din acele parti, 
cari nu sunt din sângele Huniloru. La 1879 s a 
adusu chiaru in parlamentulu din Pesta legea ma
ghiarisarei. In scăle s'a pusu obligatăria limb’a 
maghiara. Deși locuitorii unei comune rurale său 
urbane sunt de alta naționalitate, totuși funcționarii 
de tăta măn’a sunt Unguri. Aceasta fiindu cura- 
tulu adeveru, nu scimu ce a facutu, că d. Tisza se 
vina acum după siăse ani si mai bine de guvernare 
in acestu modu si se nege acte si fapte! A recu
noscuta 6re d-s’a, că procederea de păna acum con
tra nationalitatiloru a adusu ura, si va produce in 
curendu reactiune, său este vr’o dibăcie, cu care 
voiesce se insiele pe naționalități ? Dăca voiesce se 
să intrebuintieze vre-o dibacia, se fia siguru, că in 
secululu acest’a, seculu alu nationalitatiloru si alu 
luminei, nu se mai insiăla asiă lesne popărele. 
Nationalitatile, din Ungari’a mai cu săma, au su
ferita multu si suferu inca, si poetulu dice, ca 
„după suferintie multe anim’a se impetresce, răulu 
se face fire." Dăr’ anim’a impetrita nu se si ra- 
cesce, ci din contra devine tare, că se păta resiste 
mai bine si mai multu, si negresitu va invinge, căci 
resistenti’a si lupt’a aduce totdeauna victoria. Un
gurii trebue să scie o data, că Orientalii nu păte fi 
nici odata alu loru, ci alu tuturoru popăreloru. For
ti’a lucruriloru mai curendu său mai tărdiu are se 
duca pe Germani’a păna la Presburg. Imperiulu 
austriacu are să se mute atuuci la Pest’a. Dăca 
ungurii nu voru căută se dea satisfacere interese- 
loru naționale a tuturoru natiuniloru nemaghiare, 
credu ei, că potu să le stapanăsca prin fortia, candu 
ei sunt trei său patru milioane, si celelalte popăre 
cincisprediece său duoedieci ? Păte că dlu Tisza a 
intielesu aceasta si de aceea a intercalata in discur- 
sulu seu pasagiulu reprodusa mai susu de noi. Dăca 
inse e numai o tactica, atătu mai reu pentru na
țiunea maghiara."

In diarulu din Clusiu „K e 1 e t“ citimu urma- 
tărele tendentiăse rănduri :

„Din Sibiiu ni se scrie : P’aci s’a latitu sciroa, 
ca j u r i u 1 u d o 1 a Sibiiu va li desiiintiatu inca 
inaiuto de linea anului curentu. La inceputu era introdusa 
numai juriulu dela Tergulu-Muresiului si dela Clusiu, colii 
dela Sibiiu s’a adausu mai tardiu. In timpulu din urma s’a 
vediutu, că duoe juriuri (pentru delictele de pressa) sunt de 
ajunsu pentru „părțile transilvano", ear’ că celu din Sibiiu 
este superflu, si de aceea elu va fi desfiiutiatu pe aceea-si 
cale pe care fu instituita. Acest’a mesura va fi tocmai i n 
inter esulu libertății pressei si este 
fdrte de dorita, căci e fapta, că pe acel'a, care nu insulta 
statulu si națiunea unguresca, „fraterii" intransigenți din 
Sibiiu nu ’lu considera de omu de treba“.

Este batatăria la ochi ostil’a tendintia a scrii- 
toriului acestoru sire. Pe elu ilu dăre, că juriulu 
din Sibiiu judeca impartialu si că uu se sparia de 
amenintiarile pressei fanatice maghiare si pentru 
acăst’a corecta atitudine „Kelet" sustiene, că sem- 
tiulu de ecuitate si de dreptate alu juratiloru din 
Sibiiu ar’ fi vatamatoriu libertății pressei. Esto 
fărte trista, candu intr’unu stătu lucrurile ajnngu 
acolo, iucătu se pretinde pe fația, că si curțile cu 
jurați se ’si iă de directiva fauatisinulu nesuferita 
de rassa !

In diu’a de 1. Aug. a. c. b a n u 1 u C r o fi
ți ei a luata in primire administratiunea granitiei 
militare incorporate. O deputatiuno granitiara corn- 



pusa din 35 membri, representanti ai tuturoru di- 
stricteloru, a asistatu la acestu actu. Acesta depu- 
tatiune se duse mai antaiu la gener. Philippovici. 
apoi merse la Banulu, dandu espressiune semtie- 
minteloru ei de fidelitate si de multiam’re fația 
cu monarchulu. Promissiunea Banului, că va cale- 
tori prin granitia, a fost primita cu strigări entu- 
siastice de cătra deputatiune.

Alaltaeri a primitu Maiest. Sa in audientia pe 
membrii decorați ai consiliului m u n i- 
c i p a 1 u din P r a g’a. Fația de primariu 
Maj. S’a a datu espressiune parerei sale de reu, că 
starea sanatatii princessei Stefani’a nu a fost per- 
misu de a se face parechei princiare pe deplinu 
primirea festiva ce s’a pregatitu, apoi parerea de 
reu si asupra escesseloru din urma intemplate iu 
Prag’a. Primariulu respunse, că f i a c a r e 
patriotu adeveratu regreta a- 
ceste i n t e m p 1 a r i si că representanti’a 
orasiului cu deosebire s’a silitu de-a impedecâ ase
meni escesse.

„In cești unea Dunărei domnesce 
earasi o pausa“ — scrie „Pester Lloyd“ — „Con- 
certulu europeanu scăte nesce dissonantie formida
bile si de aceea au aflatu de bine a sistâ deocam
dată music’a. Dăca nu ne insiăla tăte semnele, 
atunci o intielegere nu se va potă nicidecum sta
bili. Si este întrebare, dăca Austro-Ungari’a ar’ 
avă mai multu de a perde diu acăst’a. Dăca nu 
se va primi proiectulu „comissiunei m’xte“ atunci 
urniăza de aci că o consecintia naturala dissolvarea 
comissinnei dunărene si acăst’a este o eventuali
tate, de care nu sar’ teme tocmai cercurile poli
tice ale monarchiei năstre“. — Eata pop’a, nu e 
pop’a !

Dela Rom'a primesce „P. Ll.“ o scire care, 
dăca s’ar’ adeveri, ar’ fi de natura a neliniști in 
cătuva cercurile politice din Romani’a. In legă
tură cu scirea, că Itali'a s’ar fi apropiatu in tim- 
pulu din urma de Austro-Ungari’a, se crede adeca, 
că Itali’a că dovada pentru bunele sale relatiuni 
voiesce se ’sprijinăsca eventuale pretensiuni de ale 
Austro-Ungariei iu comissiuneadunarăna, 
incătu acesta va fi compatibilu cu principiele liber
tății comerciului Se cunăsce indata, că acăsta scire 
se basăza mai multu pe fantasi’a corespondentului. 
Sgomotele despre rechiamarea comitelui Tornielli 
dela Bucuresci si despre o conferenția, ce ar’ fi 
avutu locu din incidentulu acest’a, se desmintu.

Conformu conventiunei încheiate intre curi a ro
mana si guvernulu austro-ungaru, hierarchia 
pentru Bosni’a si Hertzegovina 
s’a regulatu in modulu urmatoriu: In Seraievo 
va resiedă unu archiepiscopu si toti episcopii si su- 
fraganii din ambele provincie voru fi supusi lui. 
Capitlulu catedralei va constă din patru prelati, 
cari voru primi dela guvernu unu salariu anualu 
de 2000 fi. In Banialuca se va infiintiâ o epis
copie, care inca va fi subordonata archiepiscopului 
dela Seraievo. In Mostar (Herzegovina) se va in
fiintiâ o episcopia, diecesea dela Trebinje se va ad
ministra si pe viitoriu de cătra episcopulu dela 
Ragusa. Archiepiscopulu dela Seraievo capeta 
8000, episcopulu dela Mostar 6000, si celu dela 
Banialuca 3000 pe anu. In Seraievo se va infiintiâ 
unu seminariu. Pap’a da Maiesatii Sale privilegiulu 
de a numi de Episcopi (!)

Vieati’a principelui Bismarck 
este in periculu. Trei-spre-diece nihi
list! germani s’au conjuratu in coutra-i. „Nordd. 
allg. Ztg.“ scrie, că cancelariulu ar’ fi primitu din 
Frankfurt a. M. o scrisăre, prin care i se amenin- 
tia, că va cadă sub loviturile pumnalului acestoru 
13 conjurați.

Societățile studentiloru din Berlin 
au telegrafatu principelui de Bismarck, că voru 
urmă cu santiania a servi idealeloru plantate de 
cătra marele omu de stătu germanu, si cari singure 
potu aduce Germania la tint’a sea marătia; bas’a 
acestoru ideale este după tecstulu telegramei : 
„religiunea creștina si iubirea patriei." Principele 
de Bismarck a respunsu la telegrama studentiloru 
printr’o scrisăre autografa. Diarele liberale emitu 
opiniunea, că tăta acăst’a afacere nu este de cătu 
o manopera electorala; der’, dice „Berliner Tag- 
blatt", „este cam reu a intrebuintiâ pe junimea 
studiăsa pentru n’sce scopuri puru politice. “

Tăte cercurile politice din Paris discuta iu mo
dulu celu mai vioiu mesurile, prin cari an fost ex
cluși din carier’a de oficeri 32 elevi de ai 
s c ă 1 e i militare din St-Cyr, fiind că au 
participatu in uniforma la seversirea servitiului di- 
vinu dela 15 Iuliu, care a fost o serbare demon
strativa in onărea pretendentului legitimistu, comite 

Chambord. Pedăps’a e severa, prea severa si ar’ fi 
de doritu, că acești tineri să se pedepsăsca cu in- 
chisăre pe căt-va timpu. Inse consternarea, ce a 
aretat’o cu acăsta ocasiune clericalii si legitimistii, 
exclude schimbarea pedepsei. Ce s’ar fi intimplatu 
oficeriloru in timpulu de restauratiune, cari ar’ fi 
participatu in uniforma la o serbatăre in onărea lui 
Napoleon I, dăca o asemenea serbare s’ar’ fi in- 
timplatu, si care ar’ fi fost, spre exemplu, sărtea 
oficeriloru prussiani, cari ar’ fi participatu in uni
forma la un „Tedeum“ la aniversarea mortii rege
lui din Hanovera ? Nu este r; ci o armata iu lume, 
iu care se nu se pedepsăsca severu o asemenea de- 
monstratiune a oficeriloru.

In privinti’a situatiunei liberaliloru din Bulgari’a 
si a relatiuniloru d’intre guver
nulu romanu si celu bulgar u, 
gasimu urmatărele rânduri in foile vienese : „Re
lativii la arestarea lui Zankov si Slaveikov in Plevn’a 
avemu astadi sciri mai esacte. Se scie că in diu’a, 
căndu ’si-a datu votulu marea adunare, Zankov se 
află la Sistov, de unde a plecatu la Bucuresci, 
unde petreceau Karavelov si Slaweikov. Dăr’ aceștia 
doi veniră mai curendu la Rusciucu spre a se 
consultă cu partisanii loru asupra demersuriloru de 
facutu. Pe căndu Karavelov se intărse la Giurgiu, 
ceilalți doi plecara prin tiăra, spre a se intalni 
si intielege cu alti fruntași liberali. Ei aveau de 
gandu să mărga la Târnov’a. Cei din Sofi’a păru 
a se fi temutu, că petrecerea loru in Romani’a ar’ 
pută provocă agitațiuni in Bulgari’a, care ar’ 
compromite domni'a printiului Alexandru. Faptu 
positivu este, că misiunea generalului Ehrenroth in 
Bucuresci n’a isbutitu de locu. Guvernulu romanu 
nu vrea se aiba nimicu a face cu celu bulgaru, 
refusaudu de a goni său supraveghiâ pe nemultiu- 
mitii fugiți pe teritoriulu romanu. In urm’a a- 
cestora printiulu Alexandru a declaratu cabinetului 
din Bucuresci, că Romani’a va fi responsabila pentru 
consecintiele, ce ar’ pută resullâ din petrecerea 
fugariloru acolo si pe viitoru. Si acăst’a declara- 
tiune n’a facutu nici o impressiune asupra guver
nului romanu, care nu voise nici se fia representatu 
la realisarea lovi turei de stătu si care n’a felicitatu 
pe printiulu Alexandru pentru isbănd’a s’a.“

Diarului „Poporulu“ i se scrie din B u 1 g a- 
ri’a, că acolo s’a produsu o mare consternare intre 
tierani, storcăndu-se dările prin 
sfortiarile cele mai mar i. Ministeriulu a or- 
donatu prefectiloru de a incassâ cu ori ce pretiu 
remasitiele. Tieranii vinu in glăte la orasie spre a 
se plănge, de ăra ce li s’a promisu o păsuire de 
dare mai multi ani, dăca voru votâ pentru candi- 
datii principelui. Inse promissiunile — vorbele 
găle — au incetatu; tieranulu trebue se platăsca 
si cei insielati parasescu localele oficiale clatinandu 
din capu. Diarulu liberalu „Nezavisimost“ apare 
in tăte dilele io doliu dela votarea Sobraniei incăce. 
In tote revistele descrie — inse cu unu tonu mai 
moderatu — dictatura principelui si trist’a stare 
a Bulgariei : elu incheie numai exclamandu : o s e r- 
mana Bulgarie! E constatatu, că Rumeliotii 
de ost, si liberalii romani au promisu totu ajutorulu 
posibilu liberaliloru bulgari.

Diarulu italianu, care trece de organulu d-lui 
Depretis, facându alusiune la articululu din diarulu 
„II Diritto" in privinti’a aliantiei ger
mano- italo-austri ac a, declara, că 
articulele foiloru italiano nu sunt de cătu espressiii- 
nea unoru păreri individuale. Acestu diaru adauge, 
că politic’a Italiei este fărte simpla si se resuma 
ast-felu : se remana unu eleraentu de ordine si de 
concordia; Itali’a nu cere de cătu pacea si liber
tatea.

Foile turcesci publica unu comunicatu oficialu 
asupra procesului politicu, care spune, că M a h - 
mud pasia si Nuri pasia au mar- 
turisitu, că au asasinatu pe Sultanulu 
A b d u 1-A z i z in urm’a unei iradele imperiale, 
invocandu grati’a monarchului, si de aceea marele 
consiliu extraordinaru, esaminandu suplicele si con- 
statandu esistenti’a numitei iradele a decisu unanimu 
se transforme pedăps’a celoru condamnați, si astu- 
felu conformu iradelei Sultanului Abdul-Hamid toti 
condamnatii au fost espediati ieri la Taif, la Mecca. 
Comisarii europeni plăca la 21 Iuliu spre a ’si 
continuă operațiunile in Tesali’a. Comisarii n’au 
respunsu inca la cererea Porției pentru amanarea 
cu 14 dile a remiterei sectiunei a duă’a si se voru 
intielege asupra acestui punctu la fagi’a locului; 
majoritatea pare a fi contra.

In prevederea adoptarei Land b i 1 u 1 u i 
agraru de cătra camer’a lordiloru, este vorba inca 
de acumu, că deodata cu promulgarea acestei noue 
legi să se iă o alta mesura usiuratăria : este vorb’a 

de a se liberă toti individii irlandezi arestați iu 
virtutea legiloru de constringere. O petitiune semnata 
de persănele cele mai influente va fi presentata 
reginei pentru a-o determină se ’si esercite dreptulu 
ei de gratiare. Legile de constringere, făcute 
pentru o stare anteriăra reformei agrarie, ar’ fi 
ast-felu cu totulu suspendate.

Discussiunea asupra Land Billului va fi termi
nata, aprăpe siguru, septaman’a acăst’a. Guveranulu 
este siguru despre o deplina reesita. Camer’a 
lordiloru, după o discussiune lunga va votâ proec- 
tulu de lege ; acăst’a sigurantia este asiă de mare, 
că ministeriulu Gladstone a ordonatu deja pregătirea 
unei locuintie pentru o comisiune, care va fi în
sărcinata cu aplicarea Land Billului in practica ; 
in același timpu s’au alesu deja trei comisari, cari 
voru presida noulu tribunalu agrariu, de la care va 
depinde reformarea starei iuteriăre a Irlandei. 
Loculu presidentului tribunalului a fost propusu 
deputatului Schou, care va priimi o lăfa anuala de 
75,000 franci. Domnulu Schou apartiene grupului 
„home rulărs.*

Monitorulu anuntia : O telegrama a ministerului 
de interne din M o s c v ’a dela 16 c. spune că 
Imperatulu Alesaudru III. si famili’a 
imperiala au sositu la Moscv’a si au fost salutați 
de locuitori cu entusiasmu. Căndu primarulu ’i-a 
oferitu sare si pane, Imperatulu a disu : „După 
marea întristare, suferita de mine, de famili’a mea 
si de tăta Russi’a, me credu in fine fericitu de a 
pută îndeplini dorinti’a sufletului meu, visitandu 
vechea si prim’a resiedintia. Multiamescu pentru 
primirea caldurăsa, pregătită mie, Imperatesei si 
copiiloru mei. Părintele meu a multiamitu mai de 
multe ori pentru devotamentulu orasiului Moscva. 
Acestu orasiu a servitu totdeauna că esemplu pentru 
intrăg’a Rusia; speru, că va fi totu asiă si in 
viitoru. Si acum că si mai nainte Moscva probăza, 
că esiste o legătură solida si unanima intre Tiaru 
si poporu.‘ Tiarulu nu va petrece multu la Moscva.

Dela Waschington se anuntia că presiedintelui 
G a r f i e 1 d ’i merge din ce in ce mai bine. Me
dicii au constatatu că glontiulu se afla in partea 
de josu a pantecelui, si păte cu timpulu se nu 
mai ofere nici-o îngrijire. Medicii șpera că presie- 
dintele se va insanatosiâ pe deplinu si că nu va 
remană cu vr’uuu defectu permanentu. In cursulu 
dilei de 1. Aug. presiedintele se semtiea multu 
mai bine.

Cetimu in „Romauulu": De căte-va dile avuramu 
plăcerea de a avă intre noi pe colonelulu de 
statu-maioru d'n armat’a. italiana. Cornițele 
Carlo Lanza di Bușea, care după ce 
trecu prin Bosnia, Herzegovina si Serbi’a veni se 
visiteze si Romani’a si se cunăsca cu acăst’a ocasiune 
si orgauisatiunea năstra militară. Ar’ fi de doritu, 
că apreciarile colonelului Lanza asupra armatei 
năstre se fia multiumitărie, fiiind-că, pe cătu scimu, 
elu este unulu din oficerii cei mai distinși ai armatei 
italiano si ast-felu judecat’a s’a va fi de o greutate 
insemnata. Colonelulu Lanza esitu din bunele scăle, 
ce le posede Piemontulu, luă pe răndu gradele sale 
la meritu — luă parte la tăte resbelele de indo- 
pendentia ale Italiei — dirigiă cu succesu scăl’a 
de infanteria si cavaleria din Moden’a -- fii in 
diferite renduri tramisu in misiuni estraordinare de 
guvernulu tierei sale si acum ocupa cu celu mai 
mare tactu si iuteligentia postulu de atasiatu militam 
la Vien a. Oficerii romani făcură o priimire cal
durăsa Colonelului Lanza si pentru a tsprimâ si 
mai multu simpathi’a, care o au pentru Itali’a si 
armat’a ei, d-nulu ministru de resbelu, I. Bratianu, 
d. generalu de divisie Al. Cernatu si siefii de cor
puri din garnisăna ’i oferiră unu prandiu in diu’a 
de 18 Iuliu inainte de plecarea s’a, la care luă 
parte si Esc. s’a comtele Tornielli, ministrulu 
Italiei.

Capulu actualu alu familiei Bonaparte, printiulu 
Jerăme Napoleonu Bonaparte a adre- 
satu, negresitu in vederea viităreloru alegeri, cătra 
comitetulu bonapartistu o scrisă re cu data 31 
Juliu, in care dîce intre altele:

„Franți’a este esploatata prin ămenii unei par
tide. Unui guvernu mse nu-i este ertatu a fi su- 
pusu partideloru. Devis’a năstra este: Autoritatea 
democrației prin votulu universalu. Viitoriulu va 
arată, că nu va fi possibiiu a șterge din anima 
poporului aducerea aminte de unu timpu atătu de 
gloriosu, că celu de sub Napoleon I. si de unu 
timpu atătu de fructiferu că acela de sub Napo
leonu III, Guvernanții noștri potu se falsifice si se 



clevet&ea îstori’a, legaturile inse, ce lăga pe Na- 
poleonidi cu poporulu Franciei, nu le potu rumpe. 
Câ unu mostenitoriu alu lui Napoleonu, ’mi aducu 
aminte de plebiscite, si nu ’mi negligu datori’a 
ce-o am de a cere, câ poporulu sâ-si numdsca ca- 
pulu seu. Lumea politica este divisata in aderenți 
ai partidei trecutului -si ai revolutiunei, in reac- 
tiunari si progresiști. Se remanemu deciși cu cei 
din urma; loculu nostru este in fruntea loru; se 
tragemu din trecutu numai invetiaturi salutare, a 
iosirâ regrete nefolositdre nu e politica. Se fimu 
cu privire la problemele societății moderne, spre 
a le resâlve in interesulu masseloru si cu deose
bire ale celoru ce suferu.

„Ddca toti ar’ fi uniți in revolutiune, ea ar’ fi 
neinvincibila. Se lucramu cu totii pentru acâst’a 
unire. Pretiulu este progressulu democraticu. Cei 
ce domnescu adi nu voru ajunge acdst’a tînt.a, ei 
insiâla tidr’a, esploatăza, semtiemintele cele mai rele, 
n’au inaintea ochiloru decătu interessele loru per
sonale, tâgaduiescu t6te promissiunile, necunoscu 
principiele loru. După gresielele făcute numai ne
fericirea patriei le-a facutu possibilu de a ajuDge 
la putere. Patri’a este compromisa prin ei. Con- 
stitutiunea dela 1875 nu mai p6te dură, națiunea 
se evite noue sguduiri printr’unu plebiscitu. Voimu 
revisiunea, pentru cit poporulu se lase in fine a i 
se audi vocea si se ’si desemne singuru unu siefu 
de sine statatoriu. Pe cătu poporulu nu va eser- 
ciâ acestu dreptu, va fi totdâuna o jocaria in man’a 
intrigantiloru ambițioși, scopulu nbstru este t o t u 
pentru poporu si prin poporul 

Napoleon Bonaparte.

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

A v i s u I
La espres’a dorintia a mai multora 

ecsponenti, se prelungesce ter
min u 1 u insinuai*  ei obiecte- 
lorupentruecspositiunepena 
la 3|15 Augustu a. c.

Totodată se aduce la cunoscinti’a pu
blica, câ pentru -ecspu nerea 
viteloru este destinata 
d i u’a de Vineri 21 August, 
(2 Septembre) e a i’ pentru a p 6- 
m e 1 o r u S a m b a t a 22 August 
(3 Septembre.)

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

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

prea. secret.

Program'a
pentru festivitățile împreunate cu espositiunea ro

mana dinSibiiu.
Vineri in 14/26 Augustu la 8 6re săra convenire 

in pavilonulu din gradina „Herman".
Sambata in 15/27 Augustu la 12 6re deschiderea 

espositiunoi.
La 3 6re d. m, prandiu comun.
La 7 6re sera concertulu „Reuniunei do căutări".
Dumineca in 16/28 Augustu la 3 6re d. m. ban- 

chetulu junimei academice.
La ore sera representatiune teatrala de diletanti. 
Luni in 17/29 Augustu la 8 6re sera baiu.
Mercuri in 19/31 Augustu Escursiune la Turnu 

rosiu.
Dumineca in 23 Augustu (4 Septembre) la 

4 6re d. a. distribuirea premiiloru. Sera convenire impre- 
una cu productiune musicala a „Reuniunei sodaliloru ro
mani."

Marți in 25 Augustu (6 Septembre) la 4 6re 
d, m. iucbeierea ecspositiunei.

Comitetulu arangiatoriu.

Bethleanu in 2 Aug. 1881.

In 31 Iuliu a. c. a isbucuitu in comun’a ndstra, 
in strad’a mare, dintr’o siura, focu, ardiendu 6 case 
si 5 siure. Intre păgubiți sunt 4 romaui si 2 un
guri, dintre cari a fostu numai unulu asigurata ; 

ceilalți au ajunsu la sapa de lemnu. In siur’a, din 
care a esitu foculu, nu s’a aflatu nici rnâcaru unu 
firu de paiu său de fânu, ba ce e mai mul tu siur’a 
erâ curatita, câ se p6ta pune grâu intr’insa si ari’a 
făcută noua, — de unde se si deduce câ foculu 
a fost pusu.

Foculu s’a iscatu cam pe la 5 bre d. a. cu o 
furia atătu de mare, incătu, se nu se fi datu josu 
coperisiulu de pe sc61a romana de langa cas’a, in 
care a fost post’a, aru fi arsu tbta partea comu
nei de susu cu biseric’a romaua si cu parochia cu 
totu. După cum sunt informații sc61’a romana e 
asigurata la „Transilvania" in Sibiiu cu 400 fi. 
v. a. Sunt convinsu. că on. Direcțiune ’si va face 
datori’a. . ..

Obiectele de invetiamentu, prin scâterea loru 
afara s’au ruinatu, chartele s’au ruptu, ferestrele 
s’au spartu, bancele sunt cu totulu domolite. Fi
indu scbl’a romana mai fara fondu, si ce-e mai 
multu si in altu periculu mai mare, onoratulu pu- 
blicu romanu e rogatu forte multu, pentru a con
tribui după putintia la onorat’a Redactiune a „Ga
zetei", si aici in Bethleanu subscrisului. Ofrandele 
inaranimbse se voru cuitâ pe cale diaristica.

Ioane G r e c u, 
comercianta.

Diverse.
(Archiducele Eugen u) a plocatu Du

mineca dela Brasiovu la Sinaia, calare, acom- 
paniatu de capit. br. Weigelsberg. Regele a iutim- 
pinătu pe 6spe in uniform’a de colonelu a regimen
tului seu austriacu, la Bușteni. In Sinaia Inaltimea 
s’a archiducele a fost salutatu de insarcinatulu de 
afaceri austro-ungaru br. Salzberg. 0 compania de 
onâre cu stâgulu a salutatu pe archiduce la sosire. 
Regele a conferitu archiducelui Eugenu marea cruce 
a „Stelei României". Archiducele s’a intorsu Luni 
la Brasiovu, de unde, după terminarea serviciului 
de doue luni la trupa, a plecatu, pe la Sibiiu, la 
Vien’a.

(Congresulu socialu revolu
ționa r u.) O f6 a socialista din Londra comunica 
urmatbrele asupra congresului social-revolutionaru 
ce s’a facutu la Londra dela 14 până la 19 Iuliu : 
Presenti au fost 45 delegați cu 80 mandate. 
Acesti’a representau 59 federatiuni, 320 secțiuni. 
Au fost representate: Germani’a, Austro-ungari’a, 
Svitiera, Franți’a, Belgia, Tierile de josu, Spania, 
Italia, Rusi’a, Anglia, Serbi’a, Turci’a, Egiptulu, 
Mexico si Americ’a. Câ programu s’a pusu r e- 
volutiunea internaționala. T6te 
propunerile asupra cestiuniloru de principii s’au 
discutata fara de a se votâ. T6te proiectele pentru 
a sprijini revolutiuuea s’au primitu cu unanimitate. 
„Daily News" declara inse, câ congresulu revoluți
onam nu sta in nici o legătură cu congresulu din 
Zurich, care s’a opritu a se tînb, in urm’a cărei 
opriri socialiștii svitiereni au apelatu dela consilulu 
cantonaiu la consiliulu confederativu.

(Concursurile de agricultura si 
industria.) In vedere, că industri’a agricola in Ro- 
rnani’a lașa fdrte multu de doritu pena adi, scimu, că in cele 
mai multe judetie s’au constituita comiții agricole, a caroru 
missiuue e de a incuragiâ pe agricultori, a stimula buu’a 
cultura prin concursuri anuali si a da astfelu o impulsiuue si o 
desvoltare mai mare acestei industrii naționale.

Guvernulu insusi a venitu in ajutoriulu acestoru bine- 
facetoro institutiuui, alocaudu in bugetu sume ponl.ru con
cursurile agricole.

O decisiune a d-lui ministru Dabija, aparuta in Moni- 
torulu de dilele trecute, prescrie modulu, cum se voru tiene 
aceste concursuri, si premiele ce so voru dâ. Decisiunea dice: 
Voru luă parte la coucursu ;

a) Cultivatorii, cari se ocupă, cu introducerea de noue 
seminție, plante utile, legume si fructe, sen cu imbunata- 
tirea celoru esistente deja ;

b) Agricultorii cari voru fi cultivatu canepa seu iuu, 
si pe o scara mai mare;

c) Sătenii cari se ocupa continuu si regulatu cu fa- 
bricatiunea franghiiloru, streanguriloru, capestreloru si sforei 
din matorii testile indigene :

d) Femeile cari voru fi crescutu gandaci de matase, 
voru ii lucratu borangicu si voru fl facutu tiesaturi din- 
tr’insulu ;

e) Aceia cari se ocupa specialu cu fabricarea dleloru, 
a țiglei, a caramidiloru si alte produse ceramice ;

f) Cei ce voru fi invontatu, voru fi porfectionatu seu 
voru fi importatu mașini si instrumente agricole ;

g) Cei ce voru ii crescutu vitele cele mai frumdse 
pentru munca s’au pentru macelaria.

Comitiulu agricolu din fiacaro judetiu va pote, tienendu 
comptu de culturile locale, se suprime unele din aceste ca

tegorii si se adauga altele uoue, care inse se fia in raporta 
cu agricultur’a si industri’a din județiu."

Premiele acordate de guveruu voru constă: in diplome 
de onâre si medalii aurite de ărgiutu si bronzu ; in vite a- 
lese pentru prasila ; recompense in bani, cârti, si publica- 
tiuni agricole si industriali.

Pentru a subveui clieltuieliloru do concursuri, minis- 
terulu pune iu auulu acest’a la dispositi’a comitieloru: 
7000 lei pentru Jlfovu, si căte 5300 lei pentru Teleor
man, Romanati, Valcea, Ialomitia, Covurlui, Suceava si 
Bacau.

(U n u baiu la Sistovu.) După ce 
Adunarea uatiouala bulgara a primitu couditiunile 
priutiului Alexandru, s’a datu iu săra de 2 Iuliu, 
unu baiu mare, la care a luatu parte princiulu, di
plomația, mai toti deputății, unu numeru mare de 
turci, precum si o mulțime de femei si fete ale 
cetatianiloru din Sistov. Eaca cum descrie, intre 
altele, corespondentulu uuei foi, germane acdst’a 
petrecere oficiala bulgardsca : „Mancare si beutura 
se gasea din belsiugu ; deputății profitară mai a- 
lesu de cea diu urma, intr’o mesura asid de mare, 
in câtu fbrte puțini remasera tredî. Unulu dintr’- 
insii, mai chiefliu la beția, luă unu paharu de vinu 
si mergendu in fați’a priutiului, Tu oferi dicendu : 
„Se traiesci, mă printiule !“ „Pe la miediulu nop- 
tei, printiulu se retrase. O parte dintre invitată 
jucara până despre diua, alta parte se lungi pe 
langa păreți, incependu se sforâe, dr’ ceilalți se cul
cară afara pe erba."

(Scandalu de Evrei.) Dilele tre
cute s’a judecatu de curtea cu jurați din Pitesci 
procesulu a optu evrei, cari omorisera o evreica c’unu 
drugu de feru. Trei din ei au fost condamnați la 
munca silnica pe viatia. Candu au esitu din sal a 
curții, cu escort’a după densii, spre a merge la in- 
chisâre, o mulțime de evrei au saritu asupra sol- 
datiloru lovindu-i cu petre. Caporalulu si unu sol- 
datu au foct usioru răniți: escort’a inse s’a tienutu 
bine, nelasandu se scape nici unu condamnatu. 
Faptulu acest’a a produsu mare mișcare in Pitesci. 
Prea s au iutitu fii lui Israel; se vede că li s’a 
uritu cu binele.

(Cea mai mare curea pe r 6 t’a de 
mașina) s’a terminatu dilele aceste la Berlin. Ea are 
o lățime de 160 centimetri (6 piciore) si o greutate de 
1500 chilograme. S’au intrebuintiatu 200 de pei de bou 
din cele mai mari si mai grele, cari au costatu aprdpe 
18,750 lei noi. Acest’a curoa-monstru a fost comendata 
do o fabrica gormana de scrobela, cu condiție, că so păta 
suportă 500 puteri de calu.

(Unu mijlocu contra musca- 
turei de sierpe.) Fbrte desu se intempla 
se audimu cașuri de mușcaturi de vipera; ba ici 
unu baiatu, ba dincolo unu omu in vârsta, si a- 
cdst’a in genere aduce rndrtea. De aceea amu cre- 
diutu, că nu este de prisosu a dâ cititorijoru noștri 
descrierea unui mijlocu contra muscaturei de sidrpe 
veninosu. Cu cătu se va aplică mai grabnicu si 
mai energicu acâst’a mesura, cu atâtu este resul- 
tatulu mai securu. Mai uainte de tdte trebue a 
largi puținu rana, care s’arata iu forma de una 
său dude găurele mici, după cum numai unulu s6u 
amendoi dinții veninoși din falc’a de susu au in- 
tratu in carne, si apoi a legă strinsu partea mus
cata de tdte părțile iu apropiere de rana, care 
trebue stdrsa si spalata câtu seva pute mai multu. 
Mai sigurii este efectulu si mai grabnica vinde
carea, ddca ai la dispositie o bucata de iâsca a- 
prinsa edu unu feru fierbinte câ se ardia ran’a. In 
lips’a acestora, arderea se pdte face si cu spiritu 
de salmiacu, acidu nitricu (apa tare), pdtra iadului 
sâu hidroxidu de caliu. Dr. Lenz recomenda celui 
muscatu se bea o lingura de masa de apa clorata, 
si după du6e 6re alta. Acestu mijlocu inse este 
mai greu de intrebuintiatu, din caus’a lipsei de a- 
cestu medicamentu, care nu se gasesce usioru si 
ori unde. Boehm sustienâ, că alcoolulu (spirtulu) 
are unu efectu fdrte siguru si grabnicu, după cum 
a pututu dânsulu sâ se convingă din mai multe 
cașuri ; trebue inse beutu in porțiuni mai mari 
(unu copila J/4—x/2 litra; ear’ unu omu mare 1 
litra său si mai multu). Ori-ce beutura tare, pre
cum romu, coniacu, etc. p6te avea acela’si efectu. 
Celu mai siguru mijlocu inse este o tine,tura (alifia) 
compusa din plant’a forte ordiuara iu Carsu, numita 
inula Helenium, său adeveratulu Alant, a cărei pu
tere vindecatâre a fost descoperita de preotulu Za- 
gorje, in urm’a unei tradiții. Plant’a este cunos
cuta acolo cu numele vulgaru de a s t r a m o n- 
t a n a. „Rsb.-W.“

(Minele do a u r u din Venezuela.) Producția 
aurului, in locu de a so împuțina, aro se ib de siguru o 
desvoltare considerabila. Daca Americ’a inca n’a disu celu 

ponl.ru


din urma alu seu cuventU si deca Californi’a vede imputi- 
nandu-se producti’a s’a, Vonezuel’a acum renumita priu im- 
bolsiugatele sale mine, are de aci înainte se ie loculu acestei 
avute provincie. S’ar put? dice ’ntr’adeveru de Venezuela 
astadi ceea ce vestitulu navigatoru Drake d'cea odinidra 
de Californi’a, candu se apropia de tiermurile ei : 
„Aci nu este pameutu, ci auru.“ Noutățile, ce le primimu de 
la Ciudad Bolivar, ne arata, că Venezuel’a este aprope de a 
juca acelasiu rolu câ si Californi’a in 1848. Din tote punc
tele Americei, lucratorii sosescu cu gramad’a pe pietiele din 
Venezuela,^si acestu curenta este asie de puternicu, că intorce 
spre Venezuela o parte însemnata a emigraiei europene. 
Unu faptu caracteristicu ne arata cu ce inferbintiela mulți
mea miniariloru alerga asta-di cătra regiunile producetore 
de auru ale acestei tieri noiocite. Unu ingineru a descope
rita intr’o regiune inca necercetata „fil6ue“ (vine metalice), 
de o avuția nespusa. Aceste filone fagaduescu a întrece pro
ducti’a miueloru celoru mai vestite din Venezuela. Fericitulu 
autoru alu acestei descoperiri plecă naturalu la Ciudad Bolivar, 
spre a luâ in stăpânire concessi’a la care avea dreptu; Tit
lurile sale fura recunoscute si regulate. Der’ la intorcerea 
s’a pre terenulu, ce i-se concedase, găsi bandele de mineri 
esploatandu pe întrecute concessi’a ce guvernulu i-a facut’o. 
Si acesta mulțime lacoma de auru nu voi se-i de loculu. 
Inginerulu fu silita a se intdrce la Ciudad Bolivar si a se 
plânge guvernului, care desiertă cu puterea armata regiunea 
concedata esploratorului, care găsise acestu nou Eldorado. 
Concessi’a este astadi supra-veghiata si esploatarea in regula 
a acestoru terenuri are a se face in curendu. Putemu der pri
vi Venezuela, câ partea globului, care atrage mai multu in 
acestu minutu bagarea de sema din punctata de vedere alu 
esplotarii aurului. După Californi’a, Venezuel’a si producti- 
unea aurului se va tine in acela-si nivelu. .. .

(N i b i i i s t i i.) Ear’ a inceputu a se vorbi 
de activitatea secreta a partidei revolutiunare din 
Russi’a. In Petersburg s’au găsitu in timpulu din 
urma multi agenti ai politiei „spend’urati. Impera- 
tulu se fi primitu o cuthia cu model uri de totu 
feliulu de instrumente de omorire si o scrisâre, in 
care este provocatu, a-’si alege iustrnmeutiUu, prin 
care voiesce se mbra, de-brace revolutiunarii Iau 
condamnatu la mbrte. Nu ’si pbte esplicâ ninU- 
nea cum a ajunsu scrisbrea si cuthi’a iu manile 
imperatului. Nihilistii sunt dbr’ in deplina acti
vitate, de aceea caletori’a imperatului la Moscv’a a 
fost tienuta atâtu de secretu, iucătu chiaru si per- 
sone inalte n’au sciutu de ea, pbna ce nu au cititu 
in fbia oficiala. Pe totu drumulu dela Petersburg 
ptaa la Moscva sunt asiediate trupe, pentru padî’a 
imperatului.

(Afionulu in Chi n’a.) Intrebuintiarea afionului 
a devenita pentru Chinesi o adeverata nenorocire, fumătorii 
de afionu se uumera in acesta tiera cu milionele, si nume- 
rulu loru merge totu crescendu. Asta-di mai multu de 600,000 
chinesi moru pre lia-care anu, victime ale acestei patimi ce 
tempesce. Unu profesoru dela universitatea dela Bona d. Dr. 
Christliel, a publicata o carte forte instructiva, asupra co- 
merciului scanda losu dintre Indi’a si Chin’a si asupra pus- 
tieriloru ce pricinuesce acestu narcotica (substantia adormi- 
târe) asupra nației chinese. Acumu o suta de ani, Indi’a nu 
esportâ de cătn 300 ladi cu afionu, care seivea atunci de 
doctoria, in anulu 1874 ea a esportatu 10,000 ladi, in 
1850 mai multu de 50,000 ladi, iu 1875 mai multu de 
90,000 ladi. Este dreptu se spunemu, că afionulu este ăstadi 
fumata de mai tote clasele societății, chiaru la mandarinii 
cei avuti se oferu si se fumeza lulele intr’adinsu pentru 
afionu. La Ningpo unu orasiu de 400,000 locuitori s’au nu- 
meratu 2700 maghiernitie unde se fumeza afionulu. Se pare, 
că acestu narcoticii produce efecte iugrozitore, asupra ueno- 
rocitiloru, cari Tu iutrebuiutieza, ei slabescu, obrajii se făcu 
costelivi, iuvinetiescu, si munca este pentru densii uuu ade
verata supliciu, pre candu instinctele cele rele se redeștepta 
cu o nebunia furiosa. Altadata Chin’a avea o poporatiune 
cumpatata, vigurosa si invetiata cu muuc’a. Acesta popora
tiune a devenita lenesia, stricata si criminala. „Tote tulpi- 
nele de bambusu (tocuri de condee) după Munții de Sudu, 
— a scrisu unu chinesu — n’aru fi destulu a insirâ relele, 
ce ne pricinuesce afionulu.

(Litera G si barbatii însemnați din 1 u- 
m e.) „Figaro" observa, ca liter’a G joca unu rolu mare in 
personalulu politicu alu lumei : In Russi’a, Gorciacoff; In 
Germani’a, Guillom; (Wilhelm.) In Angb’a, Gladstono; In 
Greci’a, George; In Franșia, Grevy si Gambetta; In Algeri’a, 
Grevy; (fratele presiedintelui), In Itali’a, Garibaldi; In Ame- 
ric’a, Gârfield,

Revista bibliografica.
„Legea comunala. In numerulu trecutu alu 

fbiei nbstre amu anuntiatu aparitiunea unui comen
tariu alu legei comunale,*)  scrisu de d. jude reg.

*) Acest’a carte se afla de vendiare la Romer & Kam- 
ner in Brasiovu cu protiulu de 1 fl,

losifu Popii. Astadi reproducemu iustructiv’a i n- 
troducere, ce-o face autorulu la acestu co
mentariu. Ea suna asib :

Sine lege chaos !
„Scopulu organismului unui stătu este, a introduce si 

a asecurâ iu vieti’a publica : ordinea, securanti’a persânei 
si averei, precum si bunăstarea locuitoriloru. Bas’a orga
nismului de stătu suntu comunele; ele făcu unitățile din 
cari se compune intregulu. Prin organulu comuneloru vor- 
besce statulu cu poporulu ; ele suntu motorulu celu mai pu
ternicu, pentru generalisarea si inradacinarea idoiloru salu
tari in vieti’a de stătu. Deca inflorescu comunele, inflorescu 
si municipiele compuse din acele, — er’ cu înflorirea muni- 
cipieloru, infloresce statulu celu compunu municipiele. în
florirea si înaintarea in vieti’a comunale, câ si in cea pri
vata, este de dude feliuri: morala (intelectuala), si mate
riala. Moralitatea este bas’a pacei, liniscei, ordinei si secn- 
ritatei publice ; er’ starea materiala, suntu midilâcele pentru 
asecurarea acestor’a, si pentru crearea bunei stări a poporu
lui. Comunele inca trebue se lucre pre ambe calile, pentru 
ajungerea scopului.

In privinti’a acest’a comun’a câ corporatiune politica ’si- 
are drepturile si datoriutiele sale in stătu, cari se reguleza 
prin legea comunale. In statulu nostru in specia, legea co
munala a recunoscuta frumose drepturi autonome comune
loru, si a datu o influintia cătu se pdte de larga locuitori
loru comunei, asupr’a aifaceriloru autonome ale comunei. In- 
ftatati’a acest’a si-o eserciteza comun’a priu aceea, că deci
derea afacer:ioru autonome ale comunei esto concrediuta unei 
representantie comunale, alese prin locuitorii comunei, er’ ese- 
cutarea decisiuniloru acestei representantie este pusa in 
mau’a deregatoriloru comunali, asemenea aleși de locuitorii 
comunei.

Representanti’a comunala in genere, in specie apoi pri- 
mari’a comunei, are frumose datorintie de a implinf in vie
ti’a publica comunala, si prin acest’a si in vieti’a de stata. 
Datoriutiele aceste suntu parte de acele, cari le dicteza le
gea, parte de acele, cari le dicteza simtiulu moralu, intere- 
sulu pentru binele publicu, si uisuiuti’a de a inaiutâ bună
starea morala si materiala a locuitoriloru comunei

Pentru cundscerea datorintieloru dictate prta lege, este 
de neaparata trebuintia, a cundsce legea. Scopulu căitei a- 
cesteia este a dâ mana de ajutoriu carturar’oru romani 
(preotiloru, tavetiator'taru si altoru cunoscători de carte), 
spre a’si cascigâ acele cunoscintie despre legea comunala, si 
alte legi, cari stau in legătură cu aceea, cari li suntu uein- 
cungiuratu de lipsa, spre a pote ocupâ in vietia publica 
a comuneloru loculu, ce’lu pretinde interesulu poporulu5 
nostru.

Afara de datorintiele impuso prin lege inse, cum s’a 
mai disu, cei chiamati do a fi factori lucratori in vieti’a 
comuneloru au si datorintie morale, cari nu suntu specifi
cate in legi. In specie primarii comuneloru au datorintiele 
cele mai însemnate de natur'a acest’a.

Organele primăriei, in a caroru mana este pusa sta'tea 
si bunăstarea morala si materiala a locuitoriloru comune
loru, suntu in prim’a linea : primariulu (autistele, judele) si 
notariulu.

Primariulu trebue in deosebi să ’si si câștige cunoscintiele 
necesarii despre drepturile si obligamintele administrative ale 
comuneloru, spre a’si pote assecurâ in fruntea comunei acelu 
locu, la carele este cbiamatu prin lege si prin vointi’a ale- 
gatoriloru, si se nu devină numai unu instrumenta secu in 
man’a notariloru, dandu-si orbesce subscrierea la ori ce actu, 
forte adese-ori fara de a sci, că despre ce se tracteza.

De alta parte si notariulu are datorinti’a oficidsa, de 
a-si castigâ cunoscintiele cele mai latite nu numai despre 
legea comunala, ci despro legi ta genere, căci la elu merge 
de a rendulu poporulu se cera primulu sfatu in căușele sale, 
si sfatulu greșita alu notariului nu odata au iucurcatu pre 
căte unu oinu din poporu in procese netrebnice, legate cu 
cheltuieli mari. Elu are apoi de alta parte si datorinti’a 
morala, de a instrui pre primariulu despre cele ce se făcu 
in numele comunei si a se sfătui cu elu despre cele ce suntu 
de a se face intr’una seu alta direcțiune in interesulu co
munei. Mai cu sema nici unulu d:n ei nu trebue se uite 
nici unu momentu, cumcă si portaroa loru sociala si morala 
trebue se fia astfeliu, catu se servesca de modelu locuitori
loru comunei. Dela ei se cere se pârte o vietia treza, pa- 
cinica si altcum nepatata, căci numai asie potu se ’si câștige 
acea influintia morala asupr’a locuitoriloru, carea se recere 
se o aiba, spre a-si pote inpliui cu resultatu datorintiele 
ce li impune oficiulu celu porta.

In deosebi, trebue se p6rte cea mai mare grige, pre 
langa administrarea corecta si buna a averei comunale, câ 
din nici o p?”te se nu pota fi iuvinuiti cu ceva, căci aceea 
nu numai li sugruma vedi’a la poporu, fara li stirbesce si 
independenti’a, carea este celu mai puternicu midilocu de a 
pote pași cu tota energi’a, in contra acelor’a, cari nu se su- 
punU legiloru si ordinei.

In genere trebue primariulu si notariulu se tiena îna
intea och'loru, cumca nici unui derogatoriu publicu nu-i este 
ertatu, câ puterea si influinti’a, ce i-o da legea, se o intre- 
buintieze in interesulu seu si spre scurtaroa ori asuprirea 
altuia.

Numai astfeliu potu ei se-si câștige de o parte încre
derea si alipirea celoru mai buni locuitori ai comunei, de 
alta parte se-si păstreze si autoritatea înaintea ori si cui.

Interesulu comuneloru pretinde apoi, câ si alegatorii la 
alegerea deregatoriloru si representauti^i comunale se pro
ceda cu consciintia si precautiuue, câ se-si puua conducerea 
comunei in man’a unora barbati, car? au acele bune insu- 
siri, ce potu dâ garanția destula comunei, cumca cei aleși 
poteroa data in man’a loru o voru intrebuintia-o spre îna
intarea binelui comuuu, si se voru nieui diu respoteri de a 
crea iu viati’a publica a comunei o stare, iu carea se dom- 
nesca ordinea si securitatea publica, er’ bunăstarea locuitori
loru se infloresca.

T6te acestea se potu inse ajunge numai acolo, unde 
domnesce legea !“

Nr. 7128/881.

Oozxoxxrsxx.
Spre ocuparea postului, devenitu vacantu de 

servitoru la oficiulu urbanu de contributiune, im- 
preunatu cu unu salariu anualu de 280 fi., si cu 
imbracamiute ordinaria oficibsa, se escrie prin acbst’a 
concursu.

Doritorii de a ocupâ acestu postu — pe lenga 
documentarea, cum că nu au trecutu 40 de ani, si 
cum că cunoscu cele 3 limbi ale patriei, fiindu 
afara de aceea desteri in scrierea limbei maghiaro 
si germane — au de a ’si așterne petitiunile astu- 
felu instruite p&ua in 13 Augustu a, c. la 5 bre 
după amhdiu subscrisului oficiu.

Brasiovu 27 Iuliu 1881.
2—3 Magistratulu urbanu.

P A D U R E A
stravechia pbna acuma neatacata, de pe muntele 
Baiu sbu Dihamu, din Districtulu Prahova unu 
milu departe de gar’a Bușteni, 6 mile de 
Brasiovu, 8 mile de P 1 o e s c i, iu intindere 
de 234 pogbue, ce dau la 12,480 stănjini lemne 
de fagu, se dă spre taiere, in Dumineca din 23 Au
gustu (4 Septembre) 1881 la 10 bre înainte de 
ameadi (prin licitatiune crescândă, sbu si oferte 
provediute cu vadiulu de fl. 550, adresate înaintea 
licitarei Comitetului bisericeî St. Niculae din Res- 
novu sbu Epitropiei susnumitului munte la Brasiovu 
in Scheiu Nr. 484.)

Licitati’a se va tînb in sal’a Comitetului bise- 
ricei St. Niculae: din Brasiovu in Scheiu; unde se 
potu vedb ori si candu Conditiunile licitarei, precum 
si la Comitetulu bisericei St. Niculae din Resnovu.

3—3

Our sulu de Bta.cta.resci
dela 21 Iuliu, / 2 August 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

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

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 99.’/, 100.’/2
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.— —.—
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 105.— 106.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. ioi.’/2 102.’'g
7°/0 „ „ urbane idem 100?/2 101.’/2
8% Imprum. muuicipalu . . idorn 104.— 105.-
Oblig, casei do pensiuno (lei

300, dobenda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 220.— 225.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 29.— 30.—
Act. Baucei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 ful. 1600 1630
Auru contra arginta............. 74 1.—
Auru contra biloto hipotoc. . 3/

/4 1.-
Auru coutra bil. de Banca nat 7i 1.—
Florini Val. Austr.............. 2.16 — 2.17—

CJ-o.rs-ta.lta. la. lo'urs’a. d© Vien’a 
din 3 August st. n. 1881.

Rent’a de auru un- împrumutata cu pre-
gara .... 117.80 miu ung. . . . 128.—

împrumutata cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 134 75 Tisei si a Segedin. 115.75

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 78.—
cailoru ferate de ostu „ de arginta „ . 78.80
ung. (l-a emissiune) 93.50 „ de auru „ 94.25

dto. (Il-a emissiune) 111.— Losurile din 1860 . 131.50
dto. (IlI-a emissiune) 98.50 Acțiunile bancei austr,-
Bonuri rurale ungare 99.75 ungare 838.—
dto. cu cl. de sortare 98.50 „ baucei de credita
Bonuri rurale Banat- ungare 361 25

Timiș. . . . 99.— „ bancei de credita
dto. cu cl. de sortare 98.25 austriaco . 368.60
Bonuri rurale transil- Argintulu —

vane .... 98 25 Galbini imperatesci . 5 51
„ croato-slav. . 99.— Napoleond’ori 931’/,

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57 30
de vinu uug. . 97 50 Loudr’a, . 117.30
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