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întâlnirea dela Gastein.
Brasiovu, 25 Iuliu, 6 August 1881.

întrevederea imperatiloru la Gastein este astadi 
celu mai insemnatu evenementu alu dilei. Lumea 
politica s’a dedatu atătu de multu cu desele visite, 
ce si le făcu capetele incorouate si de unu timpii 
incdce cu deosebire monarchii Austriei si Germaniei, 
incâtu aceste intalniri ar’ lasâ-’o cu totulu indife
renta, ddca ar’ fi vorb’a numai de Regi si nu si 
de celelalte figuri ale jocului, cari se schimba mereu 
după curentulu, ce domnesce in diferitele tieri.

In casulu de fația intalnirea imperatiloru la 
Gastein este de mare importautia, nu atătu pentru 
politic’a esteridra, care, incâtu privesce relatiunile 
dintre ambele imperatii amice, nu B’a schimbatu, 
cătu mai multu pentru politic’a interidra a Austro- 
Ungariei. Monarchi’a acdst’a, ce e dreptu, e recu
noscuta de putere mare si organele guvernamentale 
nu mai sciu, cum se laude influinti’a însemnata, ce- 
o posede in concertulu europdnu, cu tdte astea tre- 
bue se ne convingemu la fiacare ocasiune, că poli
tic a interidra austro-ungara este si remane depen
denta de inriurintiele diplomatice din afara, mai 
cu sdma de cele ce deriva dela Germani’a.

Acdst’a situatiuue abnormala se pdte lesne în- 
tielege. Austro-Ungari’a e espusa la asemeui in- 
riurintie din afara, pentru că nu este consolidata 
in intru, popdrele ei diferite nu sunt multiumite, 
traiescu in continua cdrta si inimiciția unele cu al
tele, perdiendu-’si astfeliu parte mare din timpulu 
celu scumpu, ce ar’ trebui se ’lu iutrebuintieze nu
mai pentru înaintarea interesseloru de cultura si de 
bunăstare generala ale monarchiei întregi. De aci 
vine apoi, că marele state vecine Germaui’a si 
Russi’a, câ aperatori naturali ai elementeloru în
rudite din imperiulu austro-ungaru, câștiga ipso 
facto o influentia mare asupra politicei interidre din 
acestu imperiu.

Ne aducemu inca fdrte bine aminte de efectele, 
ce le-a produsu acumu diece ani interveutiunea di
plomatica a Germaniei asupra mersului politicei 
austriaco. Ministeriulu federalisticu alu lui Hohen- 
wart a cădiutu jertfa intrigeloru guvernului ger- 
manu, care sciu a se folosi fdrte bine de iufluinti’a 
însemnata ce-o aveau pe atunci Maghiarii in monar- 
chia, spre a iuaugurâ alianti’a actuala austro-ger- 
mana. Atunci nemultiumirea manifestata de cătra 
poporulu germanu alu Austriei a aflatu ascultare 
la Berlin. Astadi după diece ani domnesce aceeași 
nemultiumire intre Germanii austriaci si sb nasce 
intrebarea, că dre strigatele loru voru produce si 
acuma acea schimbare in politic’a interna, care se 
sdiuene cil cea dela 1871.

Germanii austriaci nu numai, câ dorescu aedsta. 
schimbare din tdta anim’a, ddr’ o manifesta pe fa- 
ția la tdte ocasiunile in modulu celu mai demon- 
strativu; si fric’a de procurori, cari au ordinu a 
procede cu strictetia, nu-i retiene de a strigă in 
gura mare, că Austri’a e a loru si că acestu im
periu numai prin Germani si cu Germanii pdte e- 
siste. „Dinasti’a Hohenzollern", esclama organulu 
progressistiloru nemți dela Vien’a, „a luatu asupra-si 
greau’a missiune de a aperâ poporulu germanu 
la apusu contra lăcomiei francese; fîabsburgii au 
missiunea nu mai puținu grava, de a aperâ avan- 
tagiulu si interessele de viatia ale natiunei ger
mane in Orientu !“ Eata cumu intielegu Nemții 
noștri scopulu monarchiei austro-ungare. Nu scimu 
de ce se infierbintdza Maghiarii atătu de multu 
pentru cultur’a maghiara, cu care voru se feri- 
cdsca Orientulu, candu li se spune din partea ger
mana verde si lămuritu, că cultur’a care va avă se 
cucerdsca cu timpulu intregu Orientulu pdte fi nu
mai cultur’a germana ! ?

Destulu că Germanii Austriei sunt astadi fdrte 
nemultiamiti si astdpta totulu numai dela amiciti’a

austro-germana. „Earasi audimu cuvinte germane 
si ele iesu intr’unu momentu solemnelu din gur’a 
monarchului austriacu, a Habsburgului germanu, 
care este garantulu aliantiei ndstre cu Germani’a" 
— esclama foile loru. Partid’a centralista a pusu 
tdte in mișcare spre a resturnâ ministeriulu Taaffe, 
care submindza cu politic’a lui de impacare basele 
egemoniei germane. 6re constelatiunea politica si 
intalnirea dela Gastein va ajută ceva, pentru câ sb 
se pdta realisâ acestu planu ?

Spre a potd respunde la aedsta intrebare trebue 
se ne reamintimu, că la 1871, candu cu restur- 
narea lui Hohenwart, amiciti a Germaniei cu Rus
si’a era inca in fibre si amendude manile ale Austro- 
Ungariei erau legate. De atunci s’a produsu o 
schimbare însemnata in relatiunile celoru trei im
peratii. Germani a nu se mai pdte radîm’a adi pe 
Russi’a si prin acdst’a i s’a liberatu si Austro- 
Ungariei o mana, căci Germani’a, avendu deodata 
mare lipsa de amiciti’a ei, a fost silita ai face si 
unele concessiuni.

S’a vediutu din limbagiulu foiloru bismarckiane 
că guvernulu germanu a judecatu intotdduna cu 
obiectivitate amicabila activitatea ministeriului Taaffe. 
Fia câ d-lu de Bismarck este convinsu despre im- 
possibilitatea realisarei programei de impacare a 
cabinetului actualu austriacu, fia câ voiesce in ade- 
veru a sprigini politic’a dinastica a comitelui Taaffe 
până lâ unu punctu drecare, destulu că pbna in 
momentulu de fația elu s’a purtatu cătu se pdte 
de reservatu in cestiunea care a produsu plângerile 
Germaniloru din Austri’a. Un’a inse nu se mai 
pdte trage la indoidla, că adoca astadi guvernulu 
germanu trebue se ’si impună o mai mare precau- 
tiune in reiatiunea cu Austri’a, avendu in vedere 
mai cu sdma că Slavii imperiului sunt contrari ai 
aliantiei austro-germane si lucra in favorulu alian
tiei cu Russi’a.

Principele de Bismarck are ingrigiri numai 
pentru casulu caudu cumpen’a ar’ cadd in favorulu 
Slaviloru Austriei, inse program’a autonomistica 
moderata a comitelui Taaffe, care voiesce se sus- 
tiena ecuilibrulu intre Slavi si Nemți, nu pare alu 
neliniști multu.

Vorbindu despre intalnirea dela Gastein diarulu 
berlinesu „Național Zeitung" care este de inulte- 
ori inspiratu din cabinetulu d-lui Bismarck, esprima 
sperauti’a că imperatulu Franciscu-Iosifu, dedrece 
pune unu pretiu pe alianti’a cu Germani’a, nu va 
face tocmai concessiuni mari Slaviloru, ori-cătu de 
multu ar’ dori se multiumdsca tdte popdrele; căci 
ia ur’a loru passiuuata contra a totu ce e germanu 
ei ar’ lucră in contra aliantiei cu Germani’a fia in 
timpu de pace, fia in timpu de resbelu.

Judecandu după aceste si asemeni enuntiari ale 
organeloru germane, trebue se admitemu, că întâl
nirea d91a Gastein, chiaru candu ar’ avd caracte- 
rulu acela politicu, ce i’lu atribue foile germane 
austriaco, nu numai că nu va aduce după sine o 
sdruncinare a positiunei comitelui Taaffe, ci pdte va 
contribui inca Ia intarirea ei, sub conditiune câ 
ministrulu-presiedinte austriacu va remand intre 
limitele moderate de până acuma si va fi lealu 
fația cu Germani’a. Pentru aedsta părere vor- 
besce chiaru si lung’a durata a cabinetului Taaffe 
si faptulu că Majestatea S’a va împlini chiaru a- 
cuma o dorintia a guvernului seu caletorindu in 
Tirolu.

Ceea ce trebue se dorirnu noi Romanii, este câ 
politica de „impacare" inaugurata in Austri’a se 
reidsa invingâtdre, de aceea nu suntemu nicidecum 
de acordu cu Germanii austriaci, cari ar’ voi se ne 
intdrcemu earasi la punctulu acela, de unde amu 
pornitu la 1867. Timpulu cere câ se inaintamu. 
Egemonia germano-maghiara este deja prea anti- 
cuata.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Din Gastein anuntia telegrafulu, câ Maies

tatea S’a imperatulu F r a n c i c u-J o s i f u a so- 
situ acolo in 4 Aug. la amddiu, fiindu primitu in 
modulu celu mai festivu de cătra poporatiune si 
dspetii dela băi. Candu imperatulu s’a datu josu, 
la otelulu Straubinger, unde ’i eră pregatitu cuar- 
tirulu, primarulu Gruber l’a salutatu intre strigă
tele sgomotdse de „Hoch" ale multimei. Impera- 
tulu W i 1 h e 1 m, care locuiesce otelulu de vis-ă- 
vis iudata ce a sositu imperatulu Austriei a mersu 
se’lu intimpine cu mare suita, imbracatu in uni
forma de colonelu austriacu. Imperatulu Franciscu 
Josifu i s’a dusu înainte, avendu uniforma de co
lonelu prussianu. Ambii monarchi se imbrațiosidra 
si se serutara de repetite-ori in modulu celu mai 
cordialu. Imperatulu Germaniei invită apoi pe im
peratulu Franciscu Josifu la sine, in otelu, unde pe- 
trecura impreuna o jumetate de ora. Unu cuartu 
de ora după acdst’a imperatulu Wilhelm a reintorsu 
visit’a monarchului austriacu. Sdr’a a fost mare 
prandiu la imperatulu germanu si iluminatiune, 
erau aprinse si focuri frumdse pe piscurile munti- 
loru dimpregiuru. Candu se intdrse dela visit’a ce-o 
facă imperatului germanu, imperatulu Franciscu 
Josifu fă intimpinatu de unu mare numeru de da
me, cari ’i presentara buchete de flori frumdse.

Diarului vienesu „N. Fr. Presse" i se scrie din 
P a n c i o v’a : „Deja se semte si in U n g a r i’a 
de s u d u efectele „erei de impacare" au
striaco. Acuma naționalii, cari erau mai înainte 
„passivi", ’si dau silintia de a introduce cătu mai 
multi alegâtori de ai loru in listele electorale. Cu- 
ridse sunt motivele, ce ar’ fi indemnatu pe slavii 
noștri a face acdst’a. Ei sustienu adeca, câ consti
tuționalismul nu este aptu pentru a introduce 
egal’a îndreptățire intre diferitele poporatiuni cari lo- 
cuiescu un’a langa alta, câ in Ungari’a; acdst’a 
se pdte ajunge numai printr’unu absolutismu iumi- 
natu si de aceea ar’ păși densii acuma earasi pe 
arena politica, câ se faca se sosdsca absolutisinulu. 
Ei au sperantia, că voru fi spriginiți de puterile 
ascunse si intuuecdse, cari stau in servitiulu reac- 
tiunei s. a. s. a.i!.. .

Diarulu ungurescu „Alfâld" scrie cu privire 
la situatiunea interidra urmatbrele :

„întocmai câ Andrâssy inainte cu 3 ani, a perdutu 
acuma si Coloman Tisza acelu prestigiu, care for- 
mdza puterea principala a amendurora. Andrâssy ilu 
perdu, căndu a numitu ocupati’a (Bosniei) unu marsiu 
de parada 5 Tisza ilu perdil prin aceea, câ in de- 
cursulu alegeriloru din urma a pusu in perspectiva 
reductiunea stângei estreme. Lungu timpu înaintea 
alegeriloru deja s’a ventilatu cu tdta seriositatea ideea, 
câ ar’ fi bine, ddca spre impedecarea intarirei 
stângei estreme alegerile n’ar’ fi conduse de Tiszâ. 
Ideea aedsta s’a ivitu tocmai atunci iutr’o for
ma acuta, căndu Iosif de Szlâvy a fost chiamatu 
la Vien’a câ ministru comunu de finance. Isi aduce 
inca ori cine bine aminte, câ regele cu prilegiulu 
festivității din Pesta, arangiate in Maiu anulu tre- 
cutu s’a aretatu fația cu Tisza fdrte rece, astfelu 
incătu ori cine prorocea din purtarea aedsta reser- 
vata a regelui căderea lui Tisza. Ddr’ spre neno
rocire combinatiunea aceasta s’a paralisatu de con
tele Iuliu de Andrâssy, care se sili a dovedi in 
fați’a regelui, că — de vreme ce nu s’ar’ pută 
sci, ddca respandirea ultraistiloru invblve unu ductu 
intensivu sdu numai o însemnătate sporadica, si de 
dre ce prin respăndirea ultrastiloru o primejdie 
iminenta nu amenintia diet'a presenta, ci numai pe 
aceea ce se intr’unesce după transacti’a economică, 
si după ce Tisza pentru meritele sale de până acum 
pdte pretinde cu dreptu, câ sb i se increada si pro- 
b’a aceasta din urma: asid dâra sb se sustiena sta- 
tus quo de până acum, si se fia conduse si alege
rile de Tisza. Argumentati’a aedsta s’a acceptatu 
atunci; inse alegerile trecute n’aujustificatu corec- 
titatea ei. Acest’a este momentulu, care amenintia



positiunea lui Tisza, si acesta esplica si schimba
rea deodata a frontului, care „Pester Lloyd* a efec- 
tuit'o nemijlocitu după biruinti’a electorala fația cu 
guvernulu si cu partid’a guvernului. Si astfelu vine, 
câ, persân’a lui Szlâvy, deși de presentu inca nu 
vorbesce nimenea de ea, va veni eara la iveala si 
nu este cu neputintia, că Szlâvy inca in decursulu 
sessiunei prime sâ se demascheze că urmasiulu lui 
Tisza. “

Unu corespondentu alu diarului „Telegraphnlu", 
din B e s a r a b i’a. scrie din Chisineu urmatârele :

In generalu starea lucruriloru in acâsta parte 
a Basarabiei (judetiulu Ismailu) este deplorabila, 
institutiunile romane sunt anulate, institutiunile 
ruse nu suntu create asiâ că biata poporatiune nu 
scie la cine să se adreseze, unde se găsdsca justi
ția. Se luamu de esemplu măcaru institutulu no
stru de consilii judetiene, ele au fost transformate 
in „semstwo"; ddr’ fitadu că consiliele nâstre au 
fostu in totdâuna sub controlulu administrativu si 
unite printr’o legătură organica cu societatea insăsi, 
care ’i supraveghia printr’o presa libera, pazitdrea 
fidela a drepturiloru cetatianesci, apoi aceste con
silii fura bine controlate; contrariulu avemu in 
momentulu de f'ația, „semstvvo“ alu nostru operâza 
fara nici unu coutrolu, fiindu o institutiune străină, 
neintieldsa de eătra poporatiunea locala. Si ce felu 
de controlu p6te esercitâ poporatiunea districteloru 
retrocedate; forțele sdle inteliginte au parasitu 
tidr'a in momentulu retrocessiunei, ei., cum ve 
aduceți aminte, s’au mutatu in Romani’a; a re- 
masu numai acelu, care a fost lipita de pamentu 
prin miseri’a situatiunei sâle proprie, nu s’a dusu 
bietulu tieranu, care nu parasesce caminulu parin- 
tescu, nu se departâza de cimitirulu, unde odihoescu 
osemintele stramosiloru sei. Dâr’, vai de densulu, ce 
felu de controlu va mai face elu in afacerile jude
tiene, abia avându timpu de a ’si regulă situatiunea 
s’a propria fația cu statulu rusu, care l’a incăr- 
catu cu totu felulu de imposite.

Presentulu este tristu; calatorindu dela Bender 
la Ismailu, am fost martoru ocularu alu unei emi- 
gratiuni evreesci; nesce carutie tradiționale ale isra- 
elitiloru, furgâne mari, la cari sunt inhamati vr’o 
optu cai târescu calabaliculu evreescu; de sub unu 
munte de perini se vedu capetele femeiloru si ale 
copiiloru, barbatii mergu pe josu. Amu intelnitu 
vr’o 50 de aceste furgbne. — In cătr’o plecați? 
intrebam eu. — La Moldova, imi respuudeau ei, 
si acestu respunsu ’mi au datu toti căti ’i am 
intelnitu.

Importulu lânei din Romani’a in Transilvani’a.
Unu obiectu fdrte importantu pentru Brasiovu 

si pentru intrâg’a parte a Transilvaniei marginasia 
cu Romani’a a fost sulevatu de cătra nou constituit’a 
camera comerciala si industriala in prim’a ei siedintia 
tînuta la 26 1. c, la propunerea presiedintelui ei, 
a stimatului nostru concetatianu Diamandi Manole; 
adeca importulu lănei, caruia. tocmai acuma ia 
sositu timpulu pentru 1881.

Deja cuantitatea cea mare a importului de lâna 
ne arata importanti’a lui. In timpu de multi ani 
până la 1878 s’a importatu in terminu mediu 
unu cuantu de 30,000 până la 32,000 măji metrice 
de lăna nespalata. In anulu 1879 se adusera 
abia 20,000 ear’ in 1880 numai 40,000 măji 
metrice. Tabelele, ce le scăte ministeriulu de fi- 
nance pe fia care anu, privitdrie la esportulu si 
importulu marfuriloru ne arata acâst’a scădere 
teribila a importului de lăna. Ea provine de acolo, 
că producentii (mocanii, cari tienu căte 80,000 
până la 90,000 oi in Dobrogea si parte si in 
Bulgari’a pe pasiunile loru) nu mai putură suportă 
acele interdicte si pedeci ingreunatăre, ce au esistatu 
in anii 1878 si 1879 la oficiele de contumatia 
(carantine) dela fruntaria. Ei poteau importă lăna 
numai pentru cumperatori, dela cari aveau unu 
biletu, său trebuiâ se-i presente in persâna directo
rului dela carantina. Vendiarea lănei era prin 
urmare mărginită la anumiti cumperatori, adeca la 
spalatârele de lăna si abia tărdiu si la unele fabrici 
mai mari de postavu. Apoi au trebuitu se sufere 
câ carăle incărcate cu lăna se fia escortate de gen- 
darmi dela fruntaria, până la cumperatorii privile
giat, cari au fostu predestinați. Nu-i mirare, dâca 
mocanii noștri nu mai puteau suportă sîcanarile, 
căci aceste făcură se scada pretiurile, si causara 
âmeniloru totu feliulu de spese si intardiari si mai 
multu inca ’i superâ escort a de gendarmi, deorace 
erau dedati la o vidtia mai libera. Ei isi ajutara 
cu aceea, că vindeau lăn’a loru, pe cătu numai le 
eră possibilu, la cumperatori francesi si germani si 
la negutiatori romani.

Urmarea a fost împuținarea importului de lăna 
obicinuitu in acâsta parte a tierii, unu ținuta, care 
este, asiâ dicându, emporiulu comerciului de lăna 
pentru Ardealu. Si acăsta a causatu multa paguba 
industriei de lăna (fabriceloru si industriei de casa) 
si comerciului de lăna. Pe langa mersulu reu alu 
comerciului in generalu, care se semte si in anulu 
acest’a, industriele de lâna si marile industrii de 
casa au mai trebuitu se sufere inca îndeosebi prin 
lips’a materiei necessare pentru lucru. A fost o 
grea lovitura pentru producătorii diferiteloru țesă
turi de lăna ardelenesci: marame (cărpe), flanele, 
renumitele nâstre tiâle, s. a. au mai suferitu si 
palarierii, cari făcu palariele ordinare si tiesatorii 
de ciorapi ale caror’a productiuni sunt fârte latite; 
totu astfeliu de perderi au avutu cei ce făcu co- 
mmciu cu aceste articole si negutiatorii de lăna in- 
sisi. In Brasiovu si in Sacele, apoi in Sibiiu cu 
Gisnadi’a, care va se dica in localitățile principale 
ale acestei industrii de lăna, a scadiutu in modu 
insemnatu numerulu fabricațiuniloru si mărimea 
product unei.

Acâsta decădere a industriei nâstre celei mai 
însemnate împreuna cu industriele de casa respec
tive si cu comerciulu de postavuri si tidle, cari 
tâte sunt de cea mai mare importantia pentru Ar
dealu, va deveni de siguru inca si mai mare, ddca 
importulu nostru de lăna din Romani’a nu va fi in 
fine liberatu de mesurile aceste inca esistente ale 
desinfectiunei si ale transportului sub pază, cari 
făcu asupra mintii sanatose a Omeniloru impressi- 
unea, câ si candu sar’ face o jocaria pe contulu 
loru.

La passulu Timisiu, stațiunea principala de im
portulu lănei, de unu anu de dile incăce, lăn’a se 
descarcă, ad. sacii cu lăna cari sosescu cu carulu său cu 
drumulu de feru la fruntaria, pentru câ se fia stro
piți unulu după altulu cu acidu carbolicu. Acâsta 
operația causâza adeseori multa intardiare, supra- 
veghiere si spese, până candu sacii cu lăna se in- 
carca earasi, si se transporta sub escortarea unui ser- 
vitoriu armatu dela carantina, ear’ in casu de lipsa 
si a unui gendarmu, la gar’a dela Brasiovu, in de
părtare de 15 chilometre.

După ce au ajunsu astfeliu ballurile de lăna la 
gar’a din Brasiovu se descarcu in magazi’a de 
acolo. Cumperatorii sosescu; Mocanii vendietori tre- 
bue se stâ de multe ori cu dilele întregi si cu 
spese mari la gara, până isi afla cumperatoriulu 
dntre mușterii anumiti. Lăn’a venduta se incarca 
apoi earasi si totu sub paz’a omului inarmatu, care 
petrece de-a rândulu fia-care caru incărcatu, se 
transporta la spaletâria său la fabric'a cumperato- 
riului. T6te aceste mesuri ingreundza vendiarea lă
nei pentru producători inca si acuma atătu de muliu, 
si sunt atătu de odiâse, incătu e ceva naturalu că 
si cumperatorii si vendiatorii se semtu prin aceste 
impedecati, scurtați, si șicanați.

Acâst’a observare său acdst’a mărturisire a 
camerei comerciale nu este o ingratitudine fația de 
Esc. s’a ministrulu de comerciu, care ce-i dreptu 
in anulu 1880 a mai micsioratu mesurile restrictive 
si prohibitive privitâre la procederea descrisa cu 
lăna. Ddr’ si restulu acest a ce a remasu din 
giurstarile si mai rele de mai inainte nu este de lipsa 
— a devenitu cu totalu de prisosu.

Cam de vreo dudi ani nu mai e nici vorba de-o 
b61a de vite in Romani a — precum raportdza 
regulatu consulatele nbstre ces. si reg. Acâst’a 
siguritate in privinti’a sanitara in tiâr’a nâstra 
vecina, este o urmare si a administratiunei sale de 
stătu, care face progresse, devenindu totu mai buna 
si mai solida; cu deosebire in cătu privesce ser- 
viciulu de paza la fruntarii, care ’lu cundscemu 
din propri’a nâstra esperiintia. Numeroșii corner- 
cianti de aci, cari caletorescu prin Romani’a sciu 
se istordsâsca in deosebi despre starea buna a 
servitiului de granitia, cu deosebire la graniti’a de 
cătra Russi’a. Consulii ces. si reg. voru constată 
de siguru adeveruln acestei stări iu Romani’a.

Prin urmare s’ar’ potd adi cu cugetu curatu 
cassâ tdte resturile piedeceloru, ce s’au pusu im
portului nostru de lăna, si adeca la t<5te oficiele de 
vama, cari sunt provediute cu-o carantina.

Camer a nâstra comerciala a espusu t.6te aceste, 
intr’o petitiune cătra Escel. S’a ministrulu de co
merciu, industria si agricultura, pentru că bine a 
judecatu, că giurstarile din Romani’a, nu mai jus
tifica mesurile de precautiune, ce esistu inca adi 
contra importului de lăna, ce provine de acolo, si 
că nici consideratiunile si intentiunile internaționale 
de până acuma, fația cu Germani’a, cari treceau de 
unu motivu insemnatu pentru inchiderea fruntariei, 
nu mai valoriza adi, in fine a recunoscuta, câ aci 

in Ardealu prin cassarea ultimeloru mesuri prohi
bitive la granitia, o parte mare si însemnata din 
lumea nâstra comerciala ar’ capetâ noua vieatia si 
încredere si ar' contribui la promovarea bunastarei 
publice.

Camer’a nâstra comerciala a ceruta dela d. mi
nistru ajutorulu atătu de necessariu si ar’ fi numai 
de dorita, câ prin acestu pasu patrioticu se ajunga 
la tînt’a s’a dorita.

Evreii in Moldov’a.
Diaristic’a străină — scrie „Alegâtorulu" •— 

începe a ne sprijini in misiunea, ce ne-amu luata 
de a deschide ochii tierei asupra primejdiiloru ce 
o amenintia din partea Evreiloru. Din Berlin ni 
se tramite unu numeru de la 28 Iuliu, a diarului 
„Ostend-Zeitung," in care gasimu urmatârea cores
pondenta ce primesce organulu berlinesu din partea 
tierei de peste Milcovu:

„Finea lui Iuliu 1881. — Pe multi fabricanți 
’i va interesă fara indoiâla se afle, cum in Botosiani, 
Focsiani si alte orasie ale României, innundate de 
potopulu evreiescu, escrochii Evrei ajungu la bani, 
repede si pe socoteala strainiloru. In Botosiani 
lucrurile stau de totu reu, căci unu singuru ne- 
gutiatoru nu este Evreiu, in vreme ce acestu orasiu 
numera la 100,000 locuitori si sa aventatu la 
rangulu unui orasiu comercialu.

„Ori-ce Evreu incepe aici o intreprindere fara 
a avă capitalu si cu intentiunea premeditata de a’si 
păstră după unu anu castigulu, declarandu-se falita. 
Referentiele atârna aici esclusivu dela Evrei, si 
dobândindu-le fara de nici o dificultate, Evreulu 
intreprindietoru dobândesce si credita. Dimpotrivă 
unu crestinu, fia omulu celu mai onestu, nu se 
p6te bucură niciodată de asid ceva, căci bancherulu 
Evreu, priu manile căruia trecu lucrurile, se pune 
de a curmezisiulu.

„Corespondentele evreiesci sunt stilisate, din 
intentiune, cu sofisme logistice si echivocitati, pre
meditate in scopulu de-a scapă pe comissio.iaru de 
ori-ce respuo.dere. Acdst’a nu mai p6te tind inse 
multu, căci, nu credu se mai fi remasu multi 
fabricanți, cari se nu se fi fripta.

„Negutiatorulu crestinu, chiaru ddca vinde cu 
bani gat’a, se gasesce in impossibilitate de a 
concură cu Evreii, căci cești din urma reducu 
pretiurile, ceea ce potu face cu atătu mai usioru, 
cu tătu n’au de gandu se’si plateasca niciodată 
mărfile.

„Numerulu siarlataniloru semiti se maresce a- 
cum prin desertori din Rusi a -si Galiti’a, ce e drep- 
tulu nu intr’unu modu atătu de considerabilu, ddr 
ori si cum mereu se ivescu ici si colo tipuri noue, 
deghisate in comiss.ionari caletori, cari, investit cu 
pasiapărte străine, se stracura pe la granițe spre 
a se asiediâ aici. Gfuvernulu romanu ar’ face bine 
se isgondsca pe toti Evreii, atătu cei fara de pa- 
siapârte cătu si pe cei cu pasiapârte false. Ar’ fi 
din parte unu actu fdrte patrioticu! Să se duca 
acolo, unde nu sunt cunoscut de cătu intr’unu 
modu superficialu — in Angli’a, Spani’a, din par
tea mea si la dracu. Acdsta rassa nu se pdte în
dreptă,

„In Romani’a s’au strinsu in deobste lăturele 
celoru mai degenerați Evrei si de la porcu in za- 
daru te astepti la curatiauia. Evreii din Romani’a 
exercita asupra starei sociale romane o inriurire 
multa mai pagubitâria, de cătu se intempla acâst’a 
aiurea. Ei pricinuescu mituirile functionariloru si 
intrepriudu feliurite specule denatura criminala, Ia 
cari ademmescu si pe cassierii fiscului si alti func
ționari. Romani’a e nespusu de demoralisata do 
cătra Evrei! Romani mai puținu civilisati vedu, 
că Je merge bine cu infamele loru cuprinderi si a- 
desea cauta ai imită.

„Fara indoidla, cu progresulu instructiunei po
porului vederea Romaniloru se va limpedi din ce 
in ce mai multu, minciun a evreidsca se va arata 
la lumin’a dilei in tdta goliciunea s’a. Atunci re- 
latiunile cu Evrei voru deveni mai rari si voru sosi, 
negresitu. timpuri, candu Romanulu nu va privimu 
Evreu, de cătu cu poft’a de a’lu scuipă in pre- 
dar'a s’a barba jidovdsca. . . .

„Până atunci voru trece inse multi ani; inca si 
noi vomu audi si voinu vedâ aici inca multe mon- 
struositati“.

Ce dicu ia acdst’a compatriotii de peste Mil
covu ? Singurulu vrednicu respunsu ar’ fi o alian
ța, o alianța seriâsa, energica si solidara a tutu- 
roru si pe ț6te căile, in contra acestei antropo- 
morfice specii de filoxera.



Confederatiunea stateloru europene după prof. 
Bluntschli.

O confederațiile a stateloru europene câ pri- 
mulu pasu pe calea catra unu „stătu univer
salii" — este ide’a, pe care a tratat’o cu dea- 
menuntulu profesorulu Blunschli in alu dudilea vo- 
lumu, aparutu acum de curendu din oper’a s’a inti
tulata : „Kleine Schriften". Renumitulu filosofu de 
dreptulu publicu 'si propune dreptu scopu unei ast- 
felu de confederatiuni supravegherea si conservarea 
libertății si independenții diferiteloru state. Oeutrulu 
’lu formăza cele 6 Puteri mari, pe langa care, să 
se alature Spani’a, Portugali’a, Belgi’a, Oland’a, 
Dauemarc’a, Suedi’a si Norvegi’a, Elveti’a, Turci’a, 
Greci a, Romani’a, Serbi’a si Muntenegru.

Organisatiunea confederatiunii stateloru, să se 
represinte pe de o parte de unu consiliu confede- 
raîu, 6r’ pe de alta de unu Senatu său Camera 
a representantiloru. In consiliulu confederalu fia- 
care stătu se aiba câte unu votu ăr’ Puterile mari 
câte duăe. pe candu senatulu să se compună din 4 
păna la 5 represintanti ai fia-carui stătu micu, si 
din 8 pdna la 20 ai fia-carui stătu mare. Membrii 
consiliului confederalu se fia tienuti a urmâ in
strucțiunile guverneloru loru respective, ăr mem
brii Senatului se fia liberi a urmâ convinctiuniloru 
loru. In ambele corpuri desbaterile se potu face in 
limb’a germana, francesa si anglesa. Presiedinti’a 
consiliului confederalu se schimba in fia-care anu 
intre Puterile mari, are inse atributiuni curatu 
formale.

Pentru a tînd pe membrii senatului pe câtu se 
păte mai departe de influentiele politice de din 
afara, senatulu se nu se intrundsca in orasie mari 
de capitala, din contra, profesorulu Bluntschli pro
pune pentru acestu finitu o serie de orasie de alu 
duăilea si alu treilea rangu; s. e. Bruxelles, Gând, 
Ziirich, Geneva, BadeD-Baden, Lip4a, Naucy, Or- 
Uans, Milan, Florentia, Haga. Bine intielesu, câ d-nii 
senatori cari trebue se stă câudu intr’unu orasiu, 
candu intr’altulu si pentru unu timpu mai indelun- 
gatu, au se primdsca spesele de caletoria si diurne 
pentru cele trebuincidse confortului lom.

Candu amendude corpurile voru funcționa, acti
vitatea loru se fia îndreptată, dice d-lu Bluntschli, 
cu preferintia asupra urmatâreloru cestiuni :

1. Ele au se decreteze legi de dreptulu ginti- 
loru, pe care le păte propune ori-care membru si 
trebuie adoptate cu majoritatea absoluta a votu- 
riloru.

Cu modulu acesta d-lu Bluntschli spera a im- 
plă lacunele ce presinta dreptulu gintiloru, care nu 
este de câtu unu dreptu basatu pe obiceiuri, ne- 
avendu nici o sancțiune formala a dreptului. Deo
camdată inse ar’ remană cu tăte acestea neinlatu- 
rata dificultatea, ce aru trebui se resulte, candu 
consiliulu confederalu si Senatulu ar’ fi de opini- 
uni contrarii iu privinti’a unei inovatiuni.

2. Corpurile confederatiunei stateloru se ingri- 
jescu pentru conservarea pacei intre popăre si eser- 
citiulu politicei innalte couformu cu dreptulu ginti
loru. Si aci missiunea corpuriloru confederale este 
indicata ce-va cam obscuru. De esemplu, ce au se 
faca celelalte state, câudu duăe puteri mari suntu 
decise a intră in resbelu una cu alta ?

Nu ma> puținu obscura este si urmatărea dis- 
positiune, câ fia-carui stătu se ’i se permită numai 
acea organisare din nou, care aru fi durabila si 
1’aru interesâ de aprăpe. Fiacare stătu ar’ pută, 
candu va găsi cu cale, să derive pentru sine de a 
nu se mai raportâ la hotâririle confederatiunei sta
teloru, In fine profesorulu Bluntschli voiesce, câ 
corpurile confederatiunei stateloru se aiba a se 
ocupa de administrați unea si dreptulu internațio
nalii, asiă dăr raporturile de comunicatiune, estra- 
darea criminaliloru, dreptulu penalu si internatio- 
nalu regularea cestiuniloru sanitare, neintielegerile 
in privinti’a ’indemnisariloru, regularea fruntariiloru, 
sistemulu monetaru, ceremonialulu etc., contra că
rora aru fi pră puținu de disu.

(N. Fr. Presse.)

De sub Bihoru 3 Augustu 1881.

Stimate D-le Redactoru ! Nu au fostu de a- 
junsu persecutiunile, ce le comisera organele D-lui 
Tisza, contra alegătoriloru naționali romani, cu o- 
casiunea alegeriloru de deputati dietali. Nu este 
de ajunsu desconsiderarea drepturiloru, ce ne com- 
petu câ romani si câ locuitori ai acestei nefericite 
tieri, ci amu ajunsu păna acolo, incâtu câ romani 
nici libertatea personala nu 
ne mai este sigura; si chiaru din par

a

faptulu: Dumineca in 24 Iuliu a. c. 
Chisiu, invetiatoriu in comun'a Criscioru, 
in opidulu montanii Baiti’a (Răzbânya), 

familiare. . . Locuitoriulu

2
Munteann 2 fl.
Hatosu archivariu la cărțile funduare 1 fl. Georgiu Grado- 
viciu candidatu de advocatura 1 fl. Vasiliu Muresianu ese- 
cutoru de dare 1 fl. Georgiu Popu oiiciaiu reg. de dare 
50 cr. Alesiu Hosu subjude reg. 50 cr. Alesandru Che- 
restesiu, candidatu de advocatura 50 cr. Alesiu Bogdauu 
cancelistu 1 fl. Stefanu Galea esecutoru jud. r. cerc. 50 cr. 
Petru Muresianu espeditoru jud. r. cerc. 1 fl. fiic’a acestuia 
Cornelia Tulia Muresianu 50 cr. Ioanu Cherebetiu teologu 
absolutu gherlanu 50 cr. Gabrile Iliesiu 30 cr. cu toti din 
Desiu. — Ioanu Germauu preotu gr. cat. in Sombatelecu 5 fl. 
Vasiliu Cassa protopopu gr. cat. in Cheseiu 1 fl. Ioanu 
Buzura proprietariu in Nogogia 1 fl. Georgiu Cupsia pro- 
prietariu in Mogogia 1 fl. Gabrila Cupsia proprietariu in Mo- 
gogia 50 cr. llie Centea preotu g. c. in Chiuesci 50 cr. 
Stefanu Bebreanu preotu g. c. in Mica 40 cr. Poporulu 
din Mica 85 cr. Poporulu din Benediugu 75 cr. Iuliu Ti- 
mofi not. cerc, in Glodu 1 fl. Gregore Juga not. cerc, iu 
Negrilesci 1 fl. Tauase Cindrisiu 30 cr. Ioanu Burzo 1. 
Filipu 20 cr. Tauase Burzo in Suciu superioru 50 cr. A- 
lesandru Gelneru protopopu gr. cat. iu Valeagrosiloru 1 fl. 
Ioanu Cipu 50 cr. Simiouu Popelea 50 

Comun’a Sanmarghita 2 fl 50 cr.
otu gr. cath. in Pinticulu rom. 50 cr. 
Gavrilu Cupsia protocolistu comitatensu 
tipografa 1 fl. Ioanu Tohati scrietoriu comitatensu 20 cr. 

ăr’ numitlllu invetiatoriu pri- . Iabobu Filipu supravigilu financiara 50 cr. Alesiu Stupariu 
” " vigilu-financiaru 50 cr. Alesandru P. Papiu vighilu finan

ciara 50 cr. Iuliu Munteanu practicantu de dreptu 45 cr. 
Simionu Corpodeanu comtabilu orfanalu 10 cr. Iosifu Unora 
scrietoriu advocatiale 50 cr. Vasiliu Vasiacu cancelistu po- 

Potru Anca presiediute sedr. orf.
anu Muresianu uotariu cercuale in Creminea 50 cr. 
Munzatu proprietariu in Suarosiu 50 cr.

I tariu cercuale in Magogia 50 cr.
, tariu in Chesieiu 50 
cuale in Mai’a 40 cr. 
colectoru in Fodor’a 
scrietoriu la oficiulu 
Arsente Cicen din Magogia 25 cr. Nicolae Muresianu scrie
toriu la inspect. de dare 15 cr. Pompeiu Hossu inginera 
2 fl. Ioanu Muresianu cancelistu 1 fl. Din Caticăn prin

I Petru Cherebetiu preotu gr. c. 1 fl. 59 cr. Vasiliu Muște 
din Coru-mi 2 fl. Sum’a 52 fl. 34 cr. v. a.

Prin Alexiu Bogdanu si Petru Muresianu colectauti.

se o- 
si ne- 
facea. 

la pa-

tea unoru functiunari ai administratiunei, cari din 
contra aru fi chiamati de a aperâ acăsta libertate.

Nu credu, câ mai esiste unu stătu constitutio- 
nalu, in care se se comită atâtea nedreptăți, câte se 
comitu la noi. Faptulu presinte m’ar’ face p’aci se 
credu, câ scopulu guvernului ungurescu nu este ci- 
vilisatiune si cultivarea popăreloru din tiăra, ci a- 
pasarea si maltratarea loru — si mai vărtosu
Romaniloru, — prin organele sale, cari adese-ori 
in acăst’a direcțiune intrecu si pe Zapcii tur- 
cesci.

Eata
D-lu N. 
s’a dusu 
pentru unele afaceri 
din Bâiti’a Alecsiu Hoțea ’lu invită, câ se-i fia 6spe 
păna in diu’a urmatăria, ceea ce să si primi dio 
partea numitului invetiatoriu. După cina ambii se 
duseră la ospetari’a din locu, unde intr’o chilia la
terala se aflâ o societate, compusa din mai multe 
persăne inteligente, dintre cari amintimu numai pe 
eroii dilei : pretvrele din Vascău Domsa Gyărgy si 
subpretorele totu de acolă Szălăsy Ferencz, cari 
păte suntu deja cuuoscuti on. publicu cititoriu, câ 
cortesii cei mai nerușinat), contra bravului candi- 
datu nationalu, d-lu P. Cosm’a.

Alecsiu Hoțea si cu ăspele seu, pe la ll1^ <5re 
din năpte se departara dela ospetaria. Câteva mi
nute inse, după ce ajunseră la locuintia, fura su- 
prinsi prin presenti’a d-loru pretori de mai susu ; 
cari emulau in înjuraturi — si câ se nu se vio
leze legea, tăte mergău in limb’a oficiala. Pretorii 
veniseră se aresteze pe Hoțea cu ăspele seu si-ii 
provocara se mărga cu ei, sub pretecst.u, câ densii 
ar’ fi aruncatu o pătra pe ferăstra in chili’a in 
are isi petreceau d-loru. Cei doi atacati 
puseră antaiu provocare) acesteia rentatiăse 
juste, aperandu-se contra acusarei ce li-se 
Inse după ce stapânulu casei fîi trantitu 
mentu, ambi capitulară si plecara, avendu la spate 
pe cei duoi amploiati, cari acum devenira, după tăte 
calitatile, adeverati panduri, (persecutori).

Astfelu inaintara cătra cas’a comunala, păna la 
unu locu ; aci inse Alecsiu Hoțea se opuse de nou, 
provocandu-se la drepturile sale cetatianesci si ro- 
gandu pe cei duoi pretori panduri, a procede in diu’a 
urmatăre, conforniu dispusetiuniloru legale.

Acăsta opositiune fit intempinata cu-o furia 
asiatica, care a fost inca poteutiata prin poterea 
alcoholului celu consumaseră d-nii pretori. Urmarea 
fu că acești funcționari turbati apucara de gătu pe 
omulu inocentu, ’lu trentira la pamentu si înce
pură a-’lu maltratâ, ( ‘ 
vea uimitu si ametitu la acăst’a scena selbatica.

După acestu faptu, câ si care numai in Turci’a 
înainte de 1877 s’a mai pomenitu, — plecara mai 
departe spre cas’a comunala, unde cei duoi arestanti, litialu 50 cr. 
in presenti’a mai inultoru martori, fura băgați in 
fera. Numai după ce s’a intrepusu notarîulu cerc, 
din Băitia N. Gavra, afirmandu câ acești doi in- 
dividi suutu cu multu mai onești, de câtu câ se fi 
comisu fapt’a, ce li se imputa, — incătusiatfi fura 
eliberați. — Eroii dilei in zeiuiu loru de a susțină 
liniștea si ordinea, numai de câtu mersera la io- 
cuinti’a judelui comunalii din locu, voindu a arestâ 
pe fiiulu acestuia, avendu suspitiune, că acest’a ar’ 
fi cămisu faptulu. Aci inse D-nii pretori fura in- 
timpinati cu tăta onărea, ce compete aceloru in- 
dividi, cari in timpu de năpte cercetăza locuintiele 
ămeniloru; p’aci erau se-’si lase dinții pe acolo, 
numai o fuga sanatăsa mântui pe voinicii „panduri" 
de asiă ceva.

Poftimu, on. cititoriu, acesti’a suntu individii 
apti pentru a purtă unu oficiu sub guvernulu ini 
Tisza. Acăst’a este cultur’a maghiara menita a res- 
pandi spre Orientu radiele binefacătăre ale civili- 
satiunei ? In Siberi a cu astfeliu de individî.

Păna candu D-loru atâta violare a legei ? In 
modulu acest’a se sustiene liniștea si ordinea 
stătu ? Candu tocmai aceia, cari suntu chiamati a 
sustienă si a aplică legea, o violăza si-o calea in 
piciăre. . . Lasu câ se judece fiacare omu cu ra
țiune sanatăsa si impartialu !

In fine voiu se aducu la cunoscinti’a on. pu
blicu, câ aceste persecutiuui suntu efluculu unei ure, 
ce datăza inca de pe timpulu alegeriloru, fiindu câ 
cei doi individi, au remasu perseveranti in semtiulu 
loru nobilu nationalu, si nu s’au lasatu a fi sedusi 
prin fiintiele infernali.

Remaneti fratiloru si pe viitoriu adeverati fii a 
natiuuei, si ea ve va sci stimă ! In câtu pentru 
nedreptatea, ce vi s’a facutu, eu credu că semtiulu 
de dreptate nu a degeneratu păna acolo, câ acăst’a 
fapta se remana nepedepsita, ăr’ in casu contrariu

in

suntu foruri si mai superiăre. — După tăte aceste, 
atragemu atențiunea foruriloru competente dela 0- 
radea mare, asupra abusuriloru acestora.

Unu muntean u.

In memori’a poetului Andreiu Muresianu.
Desiu la 17 Iuliu 1881.

M o t t o : Dorire-asiu după morte 
se-inviu la dieci de ani 
Si atunci se vedu, ce sdrte 
Au frații mei romani!

A. M.
Ve tra- 

subco- 
aceluia

Stimata Redactiune ! Avemu ouăre a 
mite aci list’a oferteioru îucurse la acestu 
mitetu cercualu prin staruinti a oficialiloru 
in favărea redicandului monumentu la mormentulu
neuitatului nostru poetu incuuuuatu, Andreiu Mure
sianu, cu acea respectuăsa rogare, câ se beuevoiăsca 
onorat’a redactiune a o publica, spre esemplu si 
imitarea altora, in colănele foiei pretiuite ce re- 
dige-ti.

Din Siedinti’a subcomitetului Asociatiunei.
G a b r î e 1 u Mânu

directoru.
Petru Muresianu 

secretariu.

List’a contribuiriloru maranimăso in favărea monumentului 
laureatului nostru poetu Andreiu Muresianu din despartie- 

mentulu XII alu Associatiunei in Desiu si giuru : 
Sp. dd. Gabrielu Mauu, advocatu si jude prim, in pens, 

fl. Vasiliu Hossu, judecatoriu rsgescu 2 fl. Augustinu 
Ioanu Vele proiopopu g. c. 2 fl. Floreauu

cr.
Ioanu 
Ioanu
1 fl.

Banciu pre- 
Vajda 1 11. 
Ioanu Popii

1 fl. Io- 
Pavelu 

Gfavrielii Slian no- 
Stefanu Bosioru proprie- 

cr. Theodoru Gavrusiu notariu cer- 
Unu oreciue 20 cr. Simeonu Iiusu 

romana 20 cr. Theodoru Prodanu 
silvanalu din Ocn’a Desiului 20 cr.

p e 1 U. 1
Inteligenti’a romana din Sibiiu si giuru prin apelulu 

seu dela 5 Iuliu a. c. face cunoscutu, că a luatu inițiativa 
spre a face o eespositiuno natiunala romana, pentru coucur- 
geroa cu manufacturi industriali, economice si agricole si do 
t6te speciele de lucrări, cu care se ocupa poporulu romanu ; 
spre incuragiarea industriei si a artiloru, alegeudu spre 
conduceren acestei eespositiuni unu comitotu centralii in Si
biiu si defigeudu terminulu tienerei espositiuuei in Sibiiu pe 
diu’a de Santa-Mari’a 15/27 Augustu 1881.

In urm’a apelului, 'datu de amintitulu comitetu, mai 
rnulti inteligenti romani din Dev’a, coustituindu-se intr’o con- 
ferintia privata, totu spre acelu scopu, au instituitu unu 
subcomiteîu cu resiedinti’a in Dev’a si cu meuitiuuea de a 
promove interesele puse iu vedere prin mai susu memora- 
tulu apelu.

Deci sub-comitetulu acestui cercu, in raportu cu comi- 
tetulu centralu de espositiune din Sibiiu, vine a rogă po on. 
publicu romanescu, de pe teritoriulu acestui comitatu, câ iu 
vederea marelui scopu culturalu, ce tinde totudeun’a a se 
manifestă prin espositiuni, cunoscendu iusemnetatoa, ce con- 
curenti’a publica de la espositiuni face ; a se ameliora tota 
starea civila culturala si economica a unui poporu si a se des- 
vălta spiritulu economiei naționale in nobil’a emulatiune: sub-



semnatulu subcomitetu crede a împlini datori’a s’a cea mai 
santa, că si pe bas’a pregatiriloru de mai nainte si in iu- 
tielesulu apelului facutu pentru obiectele si materiele de es- 
pusu, se indemue cu tdta solicitudinea a revoca in memori’a 
doritoriloru espouenti, că, terminulu de espositiune fiindu a- 
propiatu, se grabesca cu tramiterea loru la destinatiunea s’a.

Se face cunoscutu on. publicu romanescu, ca obiectele 
esponende se potu tramite particulariu si la adres’â: c o- 
mitetului centralu de espositiune 
din S i b i i u, dor’ pentru înlesnirea transportului sub- 
comitetulu subscrisu cu plăcere se insarcineza a veni in a- 
jutoriulu publicului, tramitiendu cumulativu tote obiectele 
menite pentru ecspositiune la destinatiunea loru ; iu casulu 
din urma, binevoitorii ecspouenti voru adresă obiectele espo
nende O. D-nu loanu Papiu, protopresbiteru in Dev’a, 
presiedintele acestui subcomitetu ; avendu in vedere avisulu 
comitetului centralu de espositiune de datulu 9/21 Iuliua.c. 
si anumitu : pe langa o consemnare, care contiene numele, 
comunele si locuinti’a esponentului, valărea obiectului si iu 
fine dispositiuni asupra obiectului, adeca: deca se daruiesce, 
deca se se venda, deca se se retramita.

In fine spesele transportului obiecteloru esponende pen
tru espositiune si de acolo indeeptu, se punu in contulu es
ponentului.

Din siedinti’a subcomitetului ecspositiunei romane din 
Sibiiu, tienuta in Dev’a la 28 Iuliu 1881.

loanu Papiu T. H. Longinu
presiedinte. secretariu.

Mesiederu, economu D. Socoleanu, cassar. N. Lomicovschi, 
controloru Maierianu, bibliotecara Vasilovschi, arangiatori Mo
rariu si Isacesculu, dirigentulu corului E. Mesiederu.

Resultatulu înscrierii a fosta numai iu asta sera aprope 
de 50 de membri, intre cari doi fundatori (archimandr. M. 
Călinescu si d-lu N. Procopoviciu), 34 spriginitori, er’ res- 
tulu activi. S’a datu cetire mai multora paragrafe din sta
tute, din cari estragemn si noi urmatărele ; „Armoni’a" 
este o societate pentru cultivarea si respandirea musicei na
ționale bisericesci si lumesci in Bucovin’a. Scopulu ei e cul
tivarea musicei naționale vocale prin esecutares compositiu- 
niloru diverse ale autoriloru romaui, respandirea loru prin 
tiera, si mai alesu prin scălele poporale secundarea si civile. 
Pe langa acest’a arangeza societatea serate musicale si pe
treceri sociale pentru desvoltarea simtiului si spiritului mu- 
sicalu nationalu. Dă premii prin concursu pentru composi- 
tiuni musicale etc.

Cu acest’a se încheie partea cea oficiala si se trccîi 
inmediatu la cea sociala. . . . Acest’a a fostu presidata 
spre multiumirea tuturora de d-lu archimandr. M. Călinescu 
si ținu pena tardiu, candu, după o petrecere dintre cele mai 
animate, se despărțiră cu totii plini de sperantia si incan
tati de cele ce vediuse si audise; căci in acesta a dău’a 
parte a siedintii s’au vorbita si cantata frumăse si insufle- 
titore lucruri. Celu d’antaiu vorbitoru a tostu venerabilulu 
betranu Pitei. Domni’a s’a intr’o lunga si caldurăsa cuven- 
tare a vorbita asie cum numai păte se vorbesca unu bar- 
batu care a consacrata o vietia intrega luptandu in servi- 
ciulu causei naționale. începu a ne areta însemnătatea lui, 
„Destepta-te romane 1“ pe care tocmai ilu cantase chorulu, 
aminti iu trecatu fasele deșteptării nostre, descrise cu multa 
cunoscinti’a de causa si in colori drastice starea nâstra ac
tuala, descoperi relele ce ne bântuie si modulu mai potrivita 
de a scapă de ele, spuse multe adâveruri durerăse si pote 
neplăcute pentru multi si sfersiesce pentru a indemnâ pe 
junime la munca seriâsa, facendu-se apostoli ai ideiloru man- 
tuităre de cultura si naționalitate. Aplause. . .

(O mărte prin aprinderea unui chi
brit u.) Cătiva fumători au mania de a aprinde chibri
turile frecandu-le cu unghi’a. Eaca unu fapta, care nu 
va lipsi de ai face se se gândesca. Sunt căteva dile, unu 
tâneru pliuu de senatate si de viitoru parași Parlsulu spre 
a merge se visiteze la Lyon famili’a s’a ce n’o vediuse de 

1 mai multa timpu. Mare ii fii bucuri’a. La gara inainte 
de a se sui in vagonu, voi se fumeze o țigara, aprinse unu 
chibritu sgaraindu phosphorulu cu unghi’a degetelui celui 
mare. O bucățică de phosphoru aprinsa ’i intra sub unghia 
producondu o arsura, la care nu baga de semâ. Der’ peste 
o ora de caletoria, durerea se făcu nesuferita; degetulu, 
apoi man’a, apoi partea din’aiute a bratiului se imflara peste 
mesura. Cuprinsu de nisce friguri ardietăre d. X... se 
vediu nevoita a se scobori; chemă unu doctoru, care ’i 
declara că amputati’a pârtii de din’ainte a brașiului era 
absoluta necesara, si că trebuia se se grabesca. Bolnavulu 
voi se aștepte căteva ore; părintele cărui i-se făcuse cunos
cutu starea s’a prin depesia telegrafica nu putu se intar- 
dieze de a sosi. Ajunse prea tardiu. Materi’a fu absor
bita in bratiu, apoi in umeru; nici o operația nu mai era 
putinciăea. D. X... muri după douedieci si patru 6re de 
suferintia.

ZZ) î “v e x s e..
(Bancnotele cehisate.) Cass'a 

centrala a statului din Prag’a a pututu plăti ldf'a 
functiunariloru la 1 Augustu numai cu bancnote 
cehisate. Mai multi functiunari ar’ fi retusatu pri
mirea, provocandu-se Ia faptulu, că negutiatorii ger
mani nu primescu aceste note. Cassierulu inse s’a 
provocatu la cunoscutulu ordinu ministerialu. — 
Acuma si Croații au inceputu se scrie pe bancnote 
„To plăti deset forinti“. Ni se spune, că s’au ve- 
diutu in circulatiune si la Brasiovu multe bancnote 
de 10 fi. cu inscriptiunea „Valabila pentru diece 
florini. “

(Consiliulu generalu alu băn- 
cei austro-ungare) după cum ne spune 
o telegrama dela 4 Aug. a decisu, că se schimbe 
bancnotele cehisate de diece florini numai pbna la 
15 Augustu, după terminulu acest’a inse se ib pen
tru fiacare bancnota cinci cruceri, că spese de reti
părire. Comisariulu guvernului austriacu se fi de
clarata, că ddca se va face acdst’a usiurare, atunci 
si guvernulu ar’ fi gafa a concede primirea banc- 
noteloru respective inca pbna la 15 Augustu a. c. 
după aceea inse ar’ sistâ ori-ce primire (?)

(Prima societate musicala romana 
in B u c o v i n ’a.) Cetimu in „Famili’a" : In 18 1. c. 
ni s’a datu fericita ocasiune de a luă parte la siedinti’a 
constitutiva a nou infiintiatei societăți musicale romane din 
Cernăuți „A r m o n i ’a“ — si amu fost deplinu incantati 
si multiumiti cu cele ce amu vediutu si auditu in acea sera. 
Acesta societate este cea d’antaiu in feliulu ei la romanii 
bucovineni. Ne pare reu, că nu scimu mai de aprăpe, 
cui este de a se atribui paternitatea acestei salutare idei, 
der’ scimu, că propagatorii cei mai zeloși pentru realisarea 
ei sunt domnii I. Bumbacu, V. Morariu E. Mesederu, D. 
Socoleanu, Tomoviciu, V. Vasilovschi etc. cari cu unu zelu 
si o abnegare rara au sciutu se pregatesca terenulu de mai 
inainte si se dobendesca aprobarea statuteloru la locurile 
mai inalte. Si in modulu acesta, gratia ostenelelorn sale, a 
fost posibila tinerea siedintiei constitutive in fași’a unui 
numerosu si alesu publicu de romani din locu si din apro- 
piare, printre cari se puteau vede d-lu consilieru si depu- 
tatu in parlamentulu Vienei M. Pitei, par. archimandr. M. 
Călinescu, prot. Olinschi, prot. Homiuca, par. exarch. Ciun- 
tuliacu, prof. de limba romana din Suceva St. Stefurea 
s. m. a.

Siedinti’a se deschide la 9 6re sera de d-lu prof. Ionu 
Bumbacu, presiedintele comitetului provisoru prin unu fru- 

•mosu si interesanta discursu asupra insemnatatii musicei ’si 
arata influintia ei binefacetăre că factoru puternicu in cul
tura ce o are la tăta poporele in genere si in specia, areta 
necesitatea cultivarei musicei naționale la romani si iubirea 
ce trebue se i-o damu chiaru si candu n’ar’ fi asie pre
tinsa clasica după gustulu unora, căci doin’a, acest’a espres- 
siune a animei romanesci, va fi totu-deuna clasica pentru 
urechi’a romanului. Aplause repetite intrerumpu adese pe 
vorbitoru. După acesta discursu saluta pe publiculu de fa- 
tia pentru că a respunsu cu atata bunavointia la invitarea, 
ce i s a -facutu. Apoi se trece la alegerea comitetului defi- 
nitivu, in care vreme se face si înscrierea membriloru. Se 
alegu d-lu Leon cav. de Goian presiedinte, unu omu price
puta in ale musicei si virtuosu in violina, d-lu I. Bumbacu 
vice-presiedinte, si inca alti 11 membri ai comitetului, intre 
cari prot. Art. Berariu, adjunctulu M. Grigoroviciu, dr. Vol- 
cinschi, cari se constitui ra intre sine astfelu: secretaru E. |

Avisu pentru primării!
A aparutu dilele aceste deocamdată in texta 

germanu : „Instruction des h. kbnigl. ung. Finanz- 
Ministeriums vom 1. luni 1881 zum XXXIV. G. A. 
vom Iahre 1881 fur die Gemeiude-Vorstănde und 
die Burgermeister der Stâdte mit geregeltem Ma
gistrate, betreffend die Gebahrung der unmittelbar 
zu entrichtenden Stempel- und Rechtsgebiiren. tiber- 
setzt und mit sachgemăssen Erlăuierungea versehen, 
von einem Verwaltungsbeamteu." Sibiiu Tipografia 
W. Krafft. Pretiulu 30 cr., cu tramitere francata 
35 cr. Atragemu atențiunea primariiloru in deosebi 
la acesta opu, ce nu p6te se lipsească din cancelari’a 
comunala. La cererea întemeiata se va traduce 
acdst’a Instrucțiune totu de acelu functiunariu 
administrativu si in limb’a. romandsca.

Nr. 7128/881.

Oorxou-xsix.
Spre ocuparea postului, devenita vacanta de 

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

Doritorii de a ocupă acesta posta — pe lenga 
documentarea, cum că nu au trecuta 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 petitiunile astu- 
felu instruite până in 13 Augustu a. c. la 5 6re 
după amddiu subscrisului oficiu.

Brasiovu 27 Iuliu 1881.
3—3 Magistratulu urbanu.
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Premiatu la espositiunea din Gratz 1880.

Temesvâry Moritz,
Budapest’a, Kouigsgasse 1, in cas’a Bar. Orczy.

Incâltiamintca cea mai eleganta si cea mai ef- 
tinâ, propria fabricatiune, assortimentu forte 

mare si bogatu.

Estrâsn din lista ca preturile curente:
Pentru Dame: Ghiete din lasting, cu elasticu, cro

ita in forma de anima, cu talpa 1/2 grdsa, fasonulu elegantu 
fl. 3.20; Ghete din lastingu, cu elasticu, vârfurile din pele 
de lacu, tălpile grâse fl. 3; Ghete din pele cu elasticu, vâr
furile de lacu, tălpile tintuite fl. 3; Ghete din pele de că- 
priăra, seu chagrin, croite in forma de anima, cu tălpile 
tintuite fl. 3.60 ; Ghete din pele de capriăra, cu caputa din 
piele de lacu cu cretie imprimate, tălpile tintuite fl. 3.80; 
Ghete din pele de Chagrin tare, cu caputa din lacu impri
mata, cu tălpile tintuite pentru noroiu si timpu ploiosu 
fl. 3.40.

Pentru Domni: Ghete din Chagrin seu pele de 
căpriăra cu tălpile grăse fl. 3.80 ; Ghete din pele de vacsu 
cu tălpile duple, cu siurupuri fl. 4; Ghete din pele de juhtu 
cu tălpile duple, cu siurupuri fl. 4.50; Gheto din pole de 
lacu (Iuhtu rusescu), cu tălpile duple cu siurupuri fl. 5; 
Ghete din pele de mănuși (Kalbskid), qualitatea prima fl. 5; 
Pantofi Regatta din pele de capriora, seu chagrin fl. 3.60; 
Cisme din pele de vacsu grdsa, seu din juhtu ra tălpile 
duple cu siurupuri, celu mai finu lucrate fl. 9; cu tălpile 
triplu siurupuite, impreuuabile fl. 9.50; Cisme inalte păna 
la ghenunchi, din pele de lacu rusescu, cu tălpile triplu 
siurupuite, sigure contra umedielei fl. 12 ; Ghete pentru baiati 
din pele de vacsu, seu chagrin fl. 2.10; Ghete pentru fetitie 
din lasting, seu pele dela fl. 1.80 păna la fl. 2.40; Pan
tofi pentru copii dela 60 cr. paua la fl 1.20.

Comaudele se voru trămite prompta cu rembursa (Nach- 
nahme), său tramitîndunise pretiulu; ceea ce nu convine se 
schimba bucurosu, — Liste de pretiuri mai pe largu se tra- 
mitu gratis. 3—io

O STUPINA
cu 59 de holde (jugere) f6rte bine îngrijite, 

dintre cari 55 sunta comassate, 6r’ celealte 4 in 
mare apropiare de aceste, provediuta cu du6a ron
duri de case pentru locuintia si pentru economia, 
bine conservata si aflatdria pe hotarulu Brasiovului, 
langa drumulu de tidra, 20 de minute departe de 
orasiu, este de vendiare dinpreuua cu o cârciuma 
in conditiunile cele mai favorabile.

Informatiuni mai de aprdpe se potu luă la Re- 
dactiunea acestei f6ie. 6—6

Our sulu ele B-u.c’u.rescl 
dela 23 Iuliu, / 4 August 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pâneloru

Cum-
pera Vinde

5°/o Rent’a Romana............. 1 Apr. 1. Ort. 91.*/8 92?/s
6°/0 Oblig, de Stat, convert. 

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 99.‘/a lOO.’/j
8°/0 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. 101.74 102.74
7°/0 „ „ urbane idem 100.*/2 101.’/2

106 —8°/o Imprum. municipalu . . idem 105.—
Oblig, casei de pensiune (lei 

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

1 Maiu 1 Nov. 220.— 235.—
cu premie 29.— 30 —

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1580 1620
Auru contra arginta.............. 6/5.

%
1.—

Auru contra bilete hipotec. . 1,—
Auru contra bil. de Banca nat 78

2.16 —
1

Florini Val. Austr.............. 2.17—
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