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25S* Din caus’a s. serbatori de Sambata nu- 
merulu viitoriu va apai’6 Luni sera.

Brasiovu 13/25 Âugustu.
Press’a romana de dincolo de Carpati a datu 

pressei ungare respunsulu celu merita. Dnpa ce a 
mai replicatu „Timpulu" la mojicescile atacuri si 
la ridiculele amenintiari ale organului oficiosu ji- 
dano-maghiaru din Pest’a, vine acuma si „Ro ma
mita", organulu actualului ministru de interne, si 
respinge intr’unu limbagiu c&tu se p6te de demnu 
si moderalu t6te acusatiunile, scorniturile si insul
tele pressei ungare, reducăndule la adeverat’a loru 
valâre.

„Romanulu" provdca press’a ungara cu cea mai 
mare recdla se citeze măcaru unu singuru faptu, 
care se faca celu puținu unu inceputu de proba in 
favârea alegatiuniloru ei. Suntemu siguri, că. a- 
cdst’a nu se va iutemplâ, pentru că in adeveru 
totu ce s’a scrisu in foile maghiare contra Româ
niei se basdza pe nesce simple scornituri, cari „Ro- 
manulu" le numesce cu ârecare delicatetia ridicule, 
cari inse in faptu au motivele cele mai reutaciâse.

Semte f6rte bine „Romanulu" unde este bub’a? 
elu vede in svărcolirile publicistice ale pressei un
gare numai unu planu preconceputu, care are de 
scopu a schimbă atitudinea României ia cestiunea 
Dunărei. D6r’ p6te că planulu mai urmaresce si 
alte scopuri fația cu Romanii de dincâce. De a- 
ceste nu se ocupa multu „Romanulu", afla inse de 
bine a recomandă atentiunei „braviloru vecini un
guri" unele adeveruri respicate de-o fdia vienesa 
cu privire la cestiunea nalionalitatiloru in Un- 
gari’a.

T6te foile romane au accentuatu in răspunsu
rile loru, că ddca este vorb’a de emisari si agenti 
provocatori in Transilvania, apoi pe aceștia sei 
caute guveruulu ungurescu chiaru intre Maghiarii, 
cari atîtia spiritele in nationalitatile regatului. 
Eata inca o buba, care ar' trebui vindecata cătu 
mai curăndu. Diarele maghiare sunt admoniate că 
se fia cu mai puțina ingamfare, căci lumea scie 
se cumpandsca puterea elementului ungurescu si de 
aceea nu se teme nicidecum, că elu va potd isbuti 
a impune naționalitatea s’a celorlalte popdre, cari 
făcu maioritatea poporatiunei. Ddca cei dela „Pos
ter Lloyd" au crediutu că prin strigatele loru ne- 
bunesci voru spariă pe „politicii dela Bucuresci", 
apoi articulii din „Romanulu" „Timpulu" si din 
celelalte foi dovedescu cătu de retacita a fostu 
presupunerea loru.

„Romani’a n’a avutu si nu va avă o politica 
ostila veciniloru sei. Ea isi apera interesele si 
drepturile sale. Eata totu !“ esclama „Romanulu" 
asigurandu, că nici amenintiari, nici ispite nu voru 
detrage pe Romani din calea drdpta, care i-a dusu 
unde sunt.

Respunsulu acest’a demnu si hotaritu, nu dove- 
desce nicidecumu că articulii lui „Pester Lloyd" 
ar’ fi avutu in cercurile influente din Bucuresci 
unu altu efectu, decătu acel’a, de a fi produsu in
dignare si despretiu. Cu dreptu intrdba organulu 
partidei liberale romane, că 6re este cu putintia că o 
pressa, care voiesce se trdca de seriâsa, se redice 
unu edificiu întregu de acusatiuni contra unei tieri 
si a unui guvernu pe bas’a unoru fapte cu totulu 
inchipuite ?

Foile maghiare au calaritu multu in timpulu 
din urma pe pretinsulu conflictu militariu la frun- 
tari’a din partea despre Hâromszdk ; si aci se do- 
vedesce acuma că totulu a fost esageratu. „Moni- 
toriulu oficialu alu Romaniniei" dice că t6ta afacerea 
acăst’a se reduce la o simpla reclamare ce a fa- 
cut’o administratiunea comitatului Hâromszâk, pen
tru asiediarea unuia din pichetele militare romane 
dela granitia. O comissiune cercetdza la fați a lo
cului tocmai acuma ddca acelu pichetu romanu se 
afla asiediatu pe teritoriu ungurescu său nu.

Diarulu „L’Inddpendance Roumaine", ce apare 
la Bucuresci in limb’a francesa, face o nemerita 
observare in ceea ce privesce mâni’a cea mare a 
Unguriloru. „Acâst’a rnănia", dice numit’a tăie, 
„dovedesce mai antaiu că Maghiarii semtu, că nu 
au dreptate, apoi că nu mai sunt siguri de victo
ria in cestiunea, ce-i desbina cu Romani’a. Acd- 
st’a ne este de ajunsu; siguranti’a de a avă drep
tate si speranti’a de a ieși victorioși din lupta, ne 
face se suportamu mai usioru măni’a veciniloru 
noștri."

Acuma li s’a datu celu puținu ocasiune con- 
fratiloru noștri din Romani’a se judece si se cu- 
nâsca mai bine caracterulu si tendiutiele ocărmui- 
toriloru noștri. Dăca fația de unu Regatu inde
pendenta nu se sfiiescu a intrebuintiă in asia mare 
mesura arm’a calomniei, cum voru tractâ ei 6re 
cu nationalitatile nemaghiare ce sunt supuse dom- 
nirei loru ? Pe noi Romanii din aceste tieri in 
adeveru numai convicțiunea de a fi in dreptu si 
speranti’a in victori’a causei nâstre sânte ne face 
se mai potemu suportă asupririle si nedreptatirile, 
la cari suntemu espusi.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Cu t6te desmintirile oficiale susține „Noues 

Pester Journal“ scirea adusa despre o r d i n u 1 u 
s e c r e t u alu guvernului ungurescu privitoriu la 
agitațiunile slave in Ungari’a. Spre dovad’a aser- 
tiunei sale diarulu pestanu publica tecstulu acestui 
ordinu, care suna asiă :

Nr. 55,217.
După informatiunilo confidențiale ce le-am primitu Me- 

tropolitulu serbescu dela Belgradu a primitu dela generalulu 
Ignatieff o suma mare do baui pentru agitațiuni politice, 
înainte de t6te se intentieneza fundarea unei foi mari pan- 
slavistice la care voru colucrâ si Șerbi din Dngari’a de sudu; 
după aceea se va forma o partida naționala sud-slavica, pe 
pe care o va conduce clubulu nationalu ce se va institui; 
in fruntea acestni clubu voru stă Ristici, Fanta Szecskevich 
(profesoru) si Milojevich (professoru) ; in mai multe parti 
ale tierei, atătu intre Slavii de sudu, cătu si intre Slovacii 
din Ungari’a de nordu, se voru forma comitete filiale, pen
tru că agitațiunile se păta luă mari dimensiuni. De aceea 
Ve rogu de a acomari cu cea mai mare atențiune mișcarea 
ce s’ar manifestă eventualu in privinti’a acest’a pe teritoriulu 
iurisdictiunei Dvăstre si se ’mi relătati fara intardiere tăte 
cele ce sunt a mi se impartasi.

Acuma chiaru si „Pester Lloyd", care a fost 
desmintitu la comanda acelu ordinu, vine si dice: 
„De 6re ce nu se p6te presupune, că acesta tecstu 
ar’ fi apocrifii, avemu a constată că ordinulu se
creta totuși esista si lasamu că îsvorulu oficialu, 
care nâga acdst’a, se doveddsca adeverulu asertiunei 
sale."

„N. Fr. Presse" dedica unu articulu ordinului 
secreta memorata dicăndu ințye altele: Periclulu 
ar’ fi la culme nu numai pentru Ungari’a, ci pen
tru intrdg’a monarchia, ddca in adeveru acelu cu- 
riosu ordinu secretu, adresata prefectiloru unguresci, 
s’ar’ basâ pe fapte. Ddca ar’ fi adeveratu, că Me- 
tropolitulu serbescu a primitu bani dela generalulu 
Ignatieff, atunci ne amu află intr’unu resbelu 
secreta cu Russi’a... Se vede că agitațiunea secreta 
russdsca si-a alesu pe Slavii din Ungari’a, spre a 
paralisă politic’a orientala a Austriei, care voiesce 
se concureze cu Russi a in missiunea slava luandu 
sub scutulu seu pe Slavii catolici." — „N. Fr. 
Presse" doresce că se nu se adeverdscă scirea de
spre agitațiunile russesci. Ar’ fi reu ddca, incaie- 
randu-se intr’unu resbelu cu Russi’a, Austro-Unga- 
ri’a ar’ avd se ttaca mai antaiu printr’o revolutiune 
interidra. F6i’a vienesa vede cea mai frumâsa mis- 
siune a Austro-Ungariei in aceea, că se faca c u- 
ceriri morale prinț r’o politica in- 
tieldpta si liberala in intru. „Acest’a 
ar’ fi celu mai bunu si celu mai sigura midilocu 

spre a se feri de ori si ce agitațiune secreta — 
vina ea din ori si care parte."

Corespondentulu diarului „N. fr. Presse" a a- 
vutu in 22 Aug. o convorbire cu ministrulu de in
terne romanu d. C. A. R o s e 11 i. Elu dîce că 
d. Rosetti l’a asigurata că t6te scirile diareloru 
esterne despre agitațiuni romane in 
Ardealu in Banatu sdu Bulgari’a 
sunt nesce scornituri; elu e convinsu că chiaru si 
propagatorii acestoru sciri nu le credu. Romani’a 
nu pdte urmări adi alta politica decătu a se con- 
solidâ in intru si asi imbunatati finantiele, sustie- 
nendu cu toti vecinii cele mai bune relatiuai. — 
Insarcinatulu de afaceri austriacu br. Salzberg asi
gură că cdrt’a confiniara s’a aplanata in modn 
multiamitoriu prin comissiunea ce s’a intrunitu.

„In Romani’a" — scrie „N. Fr. Presse" — 
„domnesce, cum vedemu din articlulu „Romanului" 
mare iritare si esacerbare asupra atacuriloru 
pressei ungare contra României din 
incidentulu conflicteloru memorate la fruntaria. Cre- 
demu că nu a fost de lipsa, că pentru cătiva tie- 
rani incapatînati, se fia ofensata si insultata intrd- 
g’a Romania. Prin acdsta li s’a usiuratu numai jo- 
culu inimiciloru Austriei in Bucuresci, si acdst’a 
n’a fost tocmai cu minte."

Cetimu in „Inddpendance Roumaine„ : S’a vor
bita de conflicte la fruntaria in
tre Romani si Unguri. Acdst’a afacere 
se reduce la urmatârele : De cătu-va timpu auto
ritatea militară romana a infiintiatu unu pichetu in cer- 
culu Vrancea, districtulu Putna. Autoritatea un- 
gurdsca pretinse, că acesta pichetu s’a infiintiatu pe 
teritoriulu seu si o comissinne mixta a fost numita 
spre a transia acdst’a cești une. Acdst’a comissiune 
este intrunita tocmai acuma la fați’a locului si 
in curându isi va dă sentinti’a. La acdst’a se re
duce intregu confiictulu. Cum se vede aci nu e 
cestiune de ciocniri, angagiamente intre soldatii ro
mani si unguri, si in consecentia n’au pututu fi 
nici morti, nici vulnerați".

Si pentru acdst’a afacere de nimicu au făcu ta 
diarele atătu scandata ? Are dreptate „Timpulu" 
candu le recomanda diaristiloru unguri dusiuri cu 
apa rece si ghiatia la capu.,

„Wiener Allg. Ztg.“, dela 19 Augusta, scrie 
urmatârele :

„Se dovedesce acum că este justa parerea e- 
misa dilele acestea de noi in privinti’a atitudinei 
României fația cu Austro-Uugari’a. Nici nu este 
vorba macaru despre o ocupare a teritoriului neu
tru de la fruntari’a comitatului Haromsek de cătra 
trupele romane, si ministrulu Rosetti, prin parti
ciparea s’a la serviciulu devinu, care s’a tienutu 
eri in Bucuresci cu ocasiunea serbării aniversarei 
dilei nascerei imperatului Franciscu Iosifu, impreuna 
cu represintantii curți si cu autoritatile civile si 
militare, a datu o dovdda despre vederile ce dom- 
nescu acum in Romani’a fația cu Austro-Ungaria".

Ministrulu de interne C. A. R o s e 11 i a adresatu 
cătra dnii prefecți de judetie o circulara, privitare 
la beuturile spirtâsein comunele 
rurale, in care dice intre altele: „Avendu in 
vedere marele reu ce se p6te aduce, mai cu osebire 
populatiunei rurale, prin intrebuintiarea beuturiloru 
alcoolice prefăcute si amestecate cu materii vata- 
matâre sanatatii, cari se vendu pe unu pretiu 
destulu de neinsemnatu de cătra debitantii de a- 
semenea beuturi, se delegați pe unulu său pe mai 
multi membrii din consiliulu de higiena si de salu
britate publica alu acelui judetiu, că, in conformi
tate cu art. 25 din regulamentulu seu, se pasidsca 
imediatu in inspectarea tuturoru localeloru, atătu 
din orasiu cătu si din comunele rurale, unde se 
fabrica si se vinde beuturi spirtâse de totu felulu, 
pentru a se incredintiă, prin t6te mijldcele si mai 
cu osebire prin acelea de cari dispune sciinti’a, 
despre calitatea aceloru beuturi alcoolice. In cașulu 
candu s’aru dovedi că debitantii său producătorii 



de beuturi alcoolice vendu său fabrica asemenea 
licuide amestecate cu materii vatametăre sanetatii, 
se faceți a se confiscă 161 e acele 
beuturi si se cereți darea in jude
cata a acelora din ei cari s ar’ dovedi că făcu 
comerciu cu ele, pentru a se pedepsi, conformu cu 
art. 247 din codicele penalu.®

Alegerile in F r a n ț i ’a s’au terminatu din 
548 colegii electorale din Franți’a si Algeri’a nu
mai in 65 e ballotage, care va se dica trebue să 
se se faca a dou’a alegere. Cei 483 aleși se gru- 
păza astfeliu : 398 republicani si anume : 159 din 
stang’a republicana, 180 din uniunea republicana. 
31 din centrulu stangu, 28 din estrem’a stanga 
85 Bonapartisti si monarchisti. Dintre cei 483 
aleși 367 deputati au facutu parte din fost’a ca
mera, (303 din stang’a si 61 din drăpt’a).

In Paris alegerile s’au facutu in t6ta ordinea. 
Interessantu e că de astadata au reesitu in capi- 
tal’a francesa mai toti candidatii „Republicei fran- 
cese®. Intransigenții au invinsu numai in trei a- 
rondismente. Mare a fost lupt’a in suburbiulu 
B e 11 e v i 11 e, unde au luatu parte la votare mai 
toti alegătorii. In primulu cercu electoralu Gam- 
betta a invinsu contra intransigentului Lacroix cu- 
o maioritate de 360 voturi, in cerculu alu doilea 
Gambetta a capetatu asemenea maioritatea de vo
turi, inse aci diferă scirile mai antaiu se dîcea că 
a invinsu numai c’uuu votu maioritate, după aceea 
numerandu-se de nou biletele de votare s’au găsitu 
cu 26 mai multu pentru Gambetta. O telegrama 
mai noua spune, inse că alegerea in cerculu alu 
doilea este combătută si va trebui să se faca alta 
nou.

Sunt temeri de turb urări antise- 
mitice si in orasiulu Pyritz in Prussi'a (Pomerani’a.) 
Eri s’au gasitu prin orasiu afisiuri cu inscripti’a : 
„Hep, hep, bataie Evreiloru!“ Politi’a a luatu 
indatamesuri contra turburariloru. Reuniunile militare 
si tirorii sunt invitați se dea ajutoru si au promisu 
bucurosu ; in fia-care săra acele reuniuni trimitu o 
sentinela la primari. De ieri se afla in orasiu unu 
escadronu de dragoni.

Intr’o berărie din Berlin s’a tinutu ieri 
o intrunire electorala a antisemitiloru. Au fost 
fația câ la 120 persăne. Dr. Forster, cunoscutu ca 
mare antisemitu, a esclamatu : „Patri’a e in periculu 
de a fi desnationalisata. Arfa, sciinti’a si literatur’a 
năstra e pe cale de a se jidovi 1“

Diarulu berlinesu „Kreuzzeitung®, continua a 
discuta cestiunea strămutării resie- 
dintiei Tiariloru de la Peters- 
burg la Moscva si dîce că ea nu este 
tocmai neprobabila. Totuși diarulu conservatoru 
germanu nu’si păte ascunde că ide’a care predom- 
nesce prin cercurile guvernamentale rusesci, „de-a 
reveni la isvărele naționale®, ar’ pută după starea 
relatiuniloru si după apreciarea ămeniloru cari s au 
facutu purtătorii ei, se provăce o schimbare fărte 
ingrijităre pemru Europ’a. Acești ămeni, cari au 
fost autorii ultimului resbelu ruso-turcu, nu au nici 
cum in vedere astfelu precum arăta, desvoltarea 
unei nationalitati seriăse. Ei sunt panslavisti, alu 
caroru idealu politicu este contopirea tutoru tribu- 
riloru slave : unu idealu politicu care tintesce la 
o creatiune de stătu dnpa modelulu asiaticu ăr’ nu 
celu europănu si care, la realisarea lui, ar’ pută 
conduce la complicatiuni seriăse in Europ’a, la care 
a mai condusn deja.

Corespondintele din Petersburg alu diarului 
„Kălnische Ztg.® aduce o faima de sensatiune, res- 
pandita in Genf si in Paris, despre o c o n j u ra- 
ti i u n e contra Tiarului. Elu relatăza că 
unu patriotu rusescu, care comunica,cu socialiștii 
din Genf, spune cu sigurantia că o parte din n o- 
bilimea rusăsca, necăjită de tutel’a si as
primea monarchului actualu, e hotarita a-lu ucide. 
Spre esecutarea acestui planu, nobilimea negotiăza 
cu anumiti socialiști si ’i spriginesce cu bani, cu 
conditiune că se ucidă atătu pe Tiaru cătu si pe 
fratele acestuia Wladimir. Urmatorulu lui Alexan
dru alu III se fia Alexis actualulu mare admiralu, 
fratele mai micu alu Tiarului. Corespondentulu fiindu 
bine informatu, comunica cu tăta siguritatea si 
dice că politi’a desvălta cea mai mare activitate 
spre a află pe complici. Nu mai este nici unu se- 
cretu, că nobilimea a fost mai aplecata Tiarului 
decedatu decătu cestui actualu. Se scie că 
totulu voiesce a imbunatati financele si a redicâ 
buna starea poporului. In faptu Tiarulu protege 
poporulu prin ceea ce cele-lalte clase se simtu post- 
puse. Tiarulu voiesce seriosu a introduce tăte ace
ste reforme si d'aceea nu ’lu iubesce nime care n’are 
anima curata. Tiarulu s’ar’ fi esprimatu : „Me potu 

omori, inse eu nu me voiu abate dela intentiunile 
mele.®

„Gazetta Oficiale* din Rom’a publica o de- 
claratiune a guvernului italian u, 
dicăndu că guvernulu nu impedeca întrunirile pu
blice, cari au de scopu de a discută influintiele 
unei legi asupra intereseloru generale ale tierei; 
dăr’ crede că e de datori’a sa de a interveni in 
întruniri, cari degenerăza in acte ilegale său cari 
amenintia ordinea publica si relatiunile internațio
nale. Guvernulu e dăr firrnu hotaritu a protege 
pe fatia si grabuicu s ig u ran ti’a Pa
pe i, precum si independenti’a suveranității sale 
spirituale, reprimandu atingerile la unitatea si su
veranitatea naționala. Guvernulu deplânge meetin- 
gurile câ prejudiciabile intereseloru supreme ale 
tierei, si declara că va mantiene legea garanției 
câ o lege organica a cărei eficacitate depinde dela 
stabilitatea ei si nu dela primirea său consimțirea 
cui-va.

Romani’a si press’a austro-ungara.
Orgcnulu d-lui C. A. Rosetti, actualulu mi

nistru de interne, „Rom anul u“, respunde in 
numerulu seu de eri, la atacurile pressei austro- 
ungare contra României iu modulu urmatoriu :

„De câtu-va timpu pres’a austro-ungara nu in- 
cetăza de a aruncă Romaniloru si guvernului ro- 
manescu acusatiuni din cele mai ridicule. In ce pri- 
vesce pe Unguri constatamu cu părere de reu că 
de multu ne-au deprinsu a audi din gur’a loru 
unu limbagiu cu totulu si in tăte nedreptu si ne- 
cuviinciosu. Este asemene constatatu că noi n’amu 
esitu niciodată din reserv’a pe care ne amu impus’o 
si amu accentuatu la fia-care ocasiune dorinti’a ce 
are Romani’a de a trai in buna intielegere cu ve
cini) sei si anume cu Austro-Ungari’a. Chiaru in 
cestiunea Dunării, cestiune atătu de capitala pen
tru noi, am disu in totdeauna că trebuie se ne in- 
cercamu a găsi unu terărnu pe care ambele inte
rese să se păta impacâ. La acăsta atitudine mode
rata si binevoităre preș a austro-maghiara conti
nua a respunde prin imputări si chiaru insulte ba- 
sate pe fapte închipuite, născocite. Nu ne amu fi 
ocupatu de ele dăca unu insemnatu organu de pu
blicitate germanu, „Augsb. allg. Ztg.“, de siguru 
fara scirea lui si iudusu inerăre de unu pretinsu 
diplomatu din Vien’a, n’ar fi reprodusu unu siru de 
imputări contra năstra.

„După făia germana său, mai bine disu, după 
pretinsulu diplomatu din Vien’a, Austri’a gasesce 
Romani’a pretutindenea câ adversaru. Amu dori câ 
corespondintele vienesu se ne spună care sunt ces- 
tiunele in care Romani’a a fost adversarulu Austro- 
Ungariei ? Una singura si aceea de siguru că n’amu 
provocat’o noi : Cestiunea Dunării. Acolo e bub’a; 
tăte acusatiunile, plângerile, chiaru insultele presei 
unguresci nu sunt de cătu resultatulu resistentiei 
României in cestiunea Dunării. Sunt căte-va luni 
deja, „Pester Lloyd® spunea; „Unu Stătu mare câ 
alu nostru va găsi midilăce spre a infrange resis- 
tenti’a unui rigatu abia plamaditu.® Si totu cu acest 
sensu, dăr’ cu mai multa moderatiune, se esprimau 
tăte diarele austriaco. Eacais vorulu tuturoru atacu- 
riloru si inventiuneloru ce se resfatia dilnicu in 
aceste diare. — Să esaminamu odata aceste im
putări spre a probă cătu de puținu sunt ele În
temeiate.

„Austri’a, dice făia germana, a fost bănuită de 
catra Romani’a, că planuesce o ocupatiune a Bul
gariei. Unde a vediutu corespondintele germanu 
acăsta banuiala ? Am resfoitu tăte foile cari aparu 
in România si afara d’o telegrama din Berlin re
produsa d’o făie francesa, n’amu gasitu nimicu care 
se aiba vr’o legătură cu banuial’a de care suntem 
acusati. Făi’a germana urmăza dicăndu că pres’a 
romana a desbatutu intr’unu modu seriosu proiectulu 
fantasticu alu unei uniri personale intre Bulgari’a 
si Romani’a. Earasi ne amu datu osteneala d’a res- 
foi tăte publicatiunile păriodice din Romani’a si, 
nu numai că n’amu gasitu in aici unu diaru des- 
batăndu-se seriosu disulu proiectu, dăr’ din contra, 
amu vediutu că tăta preș a romana ilu considera ca 
o gluma inventata de reu-voitorii nostrii.

„Romani’a, dice făi’a germana, intrigăza in Ma
cedonia unde se afla unu poporu numitu Kutzo- 
Wlachii. In legătură cu acăsta imputare trebue se 
fia si o depesia din Londra publicatu de „Pester 
Lloyd® in care se dice că represintantulu nostru a 
inmanatu guvernului anglesu o petitiune a locuito- 
riloru romani din Epiru si din Tesalia, 6re si acolo 
interesele austro-ungare sunt atinse de noi ? Noi 
nici n’amu intrigatu nici nu intrigamu in favărea 
fratiloru nostrii de peste Balcani; dăr credemu câ 

putemu dori câ limb’a, religiunea si individualita
tea loru naționala se fia totu atătu de respectata 
cătu aceea a tutoru popăreloru care locuescu pen
insula balcanica. Nimicu mai naturalu si nu seim 
unde vede făi’a germana in acăsta dorintia a Ro
maniloru o atingere a intereseloru austro-ungare ? 
— Se trecemu la unu altu puntu de acusare.

„Ni se imputa că provocamu pe Austri’a in 
propria-i tiăra si că imitandu i r i d e n t a ita
liana, organisamu prin tăte midlăceie ua iridenta 
romana. Spre a dâ unu corpu acestei fantome, 
corespondintele germanu cităza nisce cârti geografice 
in cari, dice elu, copii romani invătia in scăla si 
in care Transilvania, Bucovin’a si partea ostica a 
Ungariei sunt desemnate ca facăndu parte 
din Romani’a. Si acăst’a imputare e cu totulu ne
fundata. Guvernulu unei tieri libere nu păte impe- 
dicâ pe ori cine se-si esprime ideile sale prin graiu 
său prin scrisu. Dăca s’au publicătu dăr’ cârti 
geografice in care s’arata tierile locuite de romani, 
dăr’ apartinendu Austro-Ungariei, acăsta n’are a 
face cu propagand’a care se imputa statului romanu. 
Din contra, guvernulu a gasitu de cuviintia a face 
cunoscutu prin o circulara a ministrului instrucțiunii 
publice câ nu se admitu in scoli de cătu cârti 
geografice recunoscute de autoritate. Credemu inse 
că nu se păte cere d’a falsifica istori’a pentru a 
placă celoru cari voescu cu ori ce pretiu a ne cautâ 
cărta. Recunăscemu faptele îndeplinite, ori cătu de 
durerăse potu fi ele pentru noi, dăr’ trecutulu 
esista si elu, si nu putemu face câ copii scăleloru 
năstre se nu scie că sunt, dincolo de Carpati, ro
mani cari apartienu unui imperiu puternicu. Aceste 
sunt fapte istorice cari inse nu potu aduce nici o 
umbra Austro-Ungariei.

„Romani’a a sciutu totudeauna si va sci si 
in viitoru se respecte cu cea mai mare scrupulositate 
tratatele esistinte si relatiunile internaționale cari 
sunt resultatulu acestoru tratate; atătu i se păte 
cere, acăst’a este datoria iei si densa si’a inde- 
plinit’-o si-o indeplinesce cu religiositate.

„In fine făi’â germana termina prin o imputare 
si mai strania, întemeiata pe pure inventiuni. Ea 
ne dice că aginti romani petrecu in Transilvani’a 
sub diferite masei, atitiandu poporulu si facăndu 
propagand’a unei Romanii mari. La aceste adauge 
că guvernulu romanu privesce liniscitu agitațiunea, 
ba inca incuragăza pe aginti prin aceea că intaresco 
granitiele, ca si cându in faptu s’ar’ afla in ajunulu 
unui resbelu. Asemene inventiuni se resfatia in făi’a 
germana si in foile austro-ungare. Ele suut re
sultatulu unei campanii întregi urdita contra năstra. 
Dovada este că, pe căndu „Allgemeine Zeitung® 
deschide colănele sale la asemene elucubratiuni, 
„Pester Lloyd® continua a publică la Pesta unu 
siru de articoli din cari amu reprodusu Dumineca 
unu specimenu. In acestu articolu făia maghiara 
profita de scirea colportată de diarele opositiunii 
din Bucuresci, cum câ ar’ fi fost o ciocnire san- 
gerăsa intre soldatii noștri si grănicerii unguresci 
si inventa o năvălire a Romaniloru in comitatulu 
Hâromszăk. Este vedita, adauge făia ungara, lega- 
tur’a ce esista intre acăst’a agitațiune (propaganda 
romanăsca in Transilvania) si incalcarea de la Hâ
romszăk.

„Se păte ăre câ o presa care pretinde a fi se- 
riăsa se redice unu edificiu intregu de acusatiuni 
contra unei tieri si a unui guvernu pe bas’a unoru 
fapte cu totulu închipuite? Asia dăr’ soldați ro
mani au navalitu pe teritoriulu imperiului austo- 
ungaru ! S’au ucisu si s’au ranitu ămeni, si păna 
acum ambele guverne nu sciu nimicu despre unu 
faptu atătu de gravu ? E posibilu una că acăst’a ? 
Nu, si de mii de ori nu. Prin urmare se lasamu 
luptele sangerăse, mortii si rauitii pe săm’a celoru 
cari le-au inventatu, observandu numai diareloru 
opositiunii la noi ce reu serviciu făcu tierei loru 
prin asemene inventiuni, — si se revenimu la fai
moșii emisari si agenti provocatori romani care a- 
titia Transilvani’a.

„Amu fi recunoscători foiloru ungurești si ger
mane dăca ne-ar’ cita o singura anume persăna 
care se aiba cea mai mica legătură cu guvi-rnulu 
romanu si care să se fi incercatu a face cea mai 
mica agitare in Transilvani’a. — Se ni se citeze 
unu singuru faptu, cătu de neinsemnatu, care se 
faca celu puținu unu iuceputu de proba in favărea 
alegatiuniloru aruncate cu atâta sigurantia de pres’a 
austro-ungara. Nu e destulu d’a aruncă iu lume 
imputări caluminiăse inventandu fapte ce nu esista.

Si apoi n’ar putea dîce cineva că ungurii sunt 
cei mai buni infocati aginti provocatori in Trau- 
silvani’a ? Prin lovirile ce dau la fiacare ocasiuue 
tutoru nationalitatiloru cari nu sunt unguresci, ei 
atitia spiritele cele mai pacinice si cele mai supuse. 



Dăca dăr’ bravii noștri vecini unguri voru cu ori
ce pretiu se fia agitari in Ungari’a, atunci „Pester 
Lloyd" si cele-lalte diare uuguresci si germane se 
caute intre unguri p'acei aginti cari atitia spiritele 
in naționali tati le regatului ear’ nu la noi. — In 
acestu sensu unu iosemnatu diaru germanu le da 
o buna lectiune. Intr’unu articulu intitnlatu: 
„Cestiunea naționalităților u in 
Ungaria," „Pressa" din Viena dîce urmatdrele 
cuvinte pe care le recomandamu atențiunii vecini- 
loru noștri unguri."

„înainte de tăte, dîce diarulu vienesu, ar’ tre- 
„bui să se aduca aminte de cuvintele intielepte ale 
„mariloru patrioti Szechenyi si Deak, adica ar’ tre- 
„bui să se acărde nationalitatiloru aceea ce le tre- 
„buie câ se iubâsca Ungari’a câ o patrie. In urma 
„ar’ fi bine că, prin o politica economica rationata 
„să se faca câ cei cari voiescu a trai că Unguri 
„in Ungari’a se pOta duce o viătia liniscita si lip- 
„sita de griji si de miserii. Prin asia midilăce 
„Ungari’a s’ar’ mântui de cestiunea nationalitati- 
„loru si mai alesu de cestiunea romana. 
„Romanii in Ungari’a nu ceru 
„de cătu imbunatatirea situa- 
„t i u n i i 1 o r u materiale*.

Eata adeveruri dise Unguriloru de o gura a- 
mica. Se inceteze dâr’ pres'a ungara cu acusatiu- 
nile nedemne, cu inventiunile ridicule, cn insultele 
grave contra națiunii romane si contra Regelui si 
guvernului nostru. Inir’altfelu ori-cine vede cătu 
colo că e unu planu preconceputu in aceste svâr- 
coliri publicistice, si acela este d’a schimbă atitu
dinea României in cestiunea Dunării.

Să se linistăsca inse foiele germane si ma
ghiare ! Romani’a n’a avutu, nici nu va avea o 
politica ostila veciniloru sei. — Ea isi apera in
teresele si drepturile sale. Eata totu. Nici ame- 
nintiarile, nici ispitele n’o voru distrage din calea 
drâpta, calea cea mare care ne a dusu unde sun- 
temu.

Diarulu „T i m p u 1 u* de Marți 11 Aug. vor- 
bindu despre limbagiulu plinu de necuviintia si de 
veninu pe care ilu tienu foile oficiăse unguresci 
fația cu Romanii in genere si cu statulu romanu 
in deosebi, dice intr’unu articulu de fondu intre 
altele :

„... Ciudata priveliște ne presinta tierile de dincâce 
de Laita. O rassa puținu numerâsa de 4 si jumetate miliâne 
câ cea maghiara, inculta, fara o desvoltare intensiva a 
muncii naționale, serva de pretextu la o mulțime de cavaleri 
de industrie, maghiarisati de curendu, evrei, slovaci, nemți 
s. a. pentru a supune unui tratamentu barbaru si nelegiuitu 
popârele corânei Ungariei, popâre in genere mai vechi pe 
acele teritorii de cătu rass’a maghiara insasi. Si caudu ace
ste popâre fia romani, fia șerbi, fia alții, nu voru se se lase 
a le jupui pielea si a li se stălci organele graiului cu no
durile dulcei limbi unguresci, atunci tipete si vaiete câ se 
prăpădește patri’a lui Ărpâd, câ e înaintea unui abisu. Der’ 
...cu inlaturarea d-loru Ugron si Bartha nu se desfiintieza 
nici popârele Ungariei, nici brazd’a ei.“

„Di cu di li se substitue maghiariloru alto elemente 
mai trainice si mai muncitâre. Nu le-a remasu in realitate, 
decătu privilegiulu ce si l-a creatu de-a ocupa funcțiile pu
blice ; incolo negotiulu e ’n mau’a evreiloru si a germani- 
loru, institutele de creditu, întreprinderile industriale, navi- 
gati’a, sunt pe manele strainiloru ; orasiele sunt populate de 
străini. Uuu veutu in schimbatârea lume politica, si ma
ghiarii parasescu scen’a mai sărăci, mai ignoranți, mai ne
putincioși de cum au iutratu pe ea la 1866.

„Acâsta constiintia a neputintiei si nimicniciei proprii 
’i arde si-i mananca. Un temperamentu iute si ordinaru ’i 
face si mai incapabili de-a suporta cu intielepciuno căderea 
si ruin’a vedita, deci cauta a’si resbunâ pe âmeni neviuo- 
vati neputinti’a loru proprie si inventeza candu emisari ro
mani in Ardealu, candu „Daco-Romanie", candu alte nas- 
butii tâte."

„Unu popom care nu e nici destulu de cultu, nici de- 
stulu de numerosu pentru a fi atătu de suficientu, si care 
formează abia a treia parte din populati’a tierii ce o stapa- 
nesce fara umbra de dreptu si prin subreptiune, ar’ trebui 
se fia mai modestu. Aducendu’si aminte de câte a suferitu 
elu insusi, ar’ trebui din contra se sprijine si se incurajeze 
tendintiele de emancipare politica, intelectuala, economica a 
conlocuitorilor!! de alta limba, câ astfelu tâte nationalitatile 
unite intr’unu manunchiu, se resiste cu mai multa succesu 
inimicului comunu, care e totdeuna o civilisatie superiâra. 
Se urmeaza inse din contra. Dintr’o tiera cu populație rara 
cum e Ungari’a, emigrează mii de âmeni pe anu in. . Ame- 
ric’a; populațiile pamentene scadu la numeru si saracescu ; 
incătu Evreii dela „Pester-Lloyd“ propunu colonisarea sie- 
suriloru cu nemți. Si cu tâta starea acesta de lucruri, ma
ghiarii voru se silească pe âmeni de-a deveni maghiari ? 
Este acâsta cu putintia? S’a vediutu vro data câ o minori

tate inculta si seraca se ’si impună naționalitatea s’a altoru 
popâre, deca nu superiâre, celu pușinu egale cu ea ? Nu s’a 
vediutu nicairi, nu se va vede nici aci."

„Noroculu maghiariloru consista, la dreptulu vorbindu, 
in împrejurarea câ betranulu Deak a cunoscutu prea bine, 
că maghiarii singuri ar’ fi incapabili de a formâ unu stătu 
independentu. De aceea i-a lipitu de partea de dincolo de 
Laita, ca pe frații siameji. Romanii, precum si celelalte po- 
pâra, au legaturi vechi cu cas’a de Austri’a, mai vechi de- 
cătu statulu ungurescu de prâspeta memorie. Deca Ungurii 
s’ar’ deslipi de Austri’a, deca ar’ incetâ principiulu ce-i face 
posibili, au multe septemani ar’ trece si s’ar’ alege prafulu 
de regatulu d-lui Tisza si consorți."

„Totu respectulu pentru monarchi’a habsburgica, pre- 
cătu presinta principiulu unei pacinice convietiuiri de po
pâre deosebite si străine unele de altele. Der’ dela acesta 
fericita idee de stătu care e totu ce se pâte mai ingeniosu 
câ echilibru de puteri, peua la monomani’a si esclusivismulu 
maghiariloru e o deosebire cătu cerulu de pamentu..."

Espositiunea romana.
Regulamentu

pentru servitiulu iuternu alu espositiunei,
§ 1. Personalulu servi țiului internu se compune din

a) delegatulu comitetului espositiunei, b) secretariulu co
mitetului, c) cassariulu comitetului, d) doi subcassari, e) 
persâne de ajutoru, f) păzitori si servitori.

§ 2. Pentru acele din funcțiunile amintite in §-lu 
precedontu, la care nu se gasescu individi, câ se le faca 
gratuitu, comitetulu espositiunei ficseza anumite diurne 
câ plata.

§ 3. In totu timpulu sub durat’a espositiunei — dela 
27 Augustu pena la 6 Septembre — căte unu delegatu alu 
comitetului espositiunei va fi presentn in localulu espositiu
nei pe căte o jumetate di, după uuu turnus stabilitu mai 
înainte intre membrii comitetului.

Agendele delegatului sunt:
a) supravighiaza cursulu afaceriloru si in intielegere 

cu secretariulu ia mesurile ce se voru parea neameuabile in 
interesulu acelora.

b) ingrigesce pentru vendiarea obiecteloru de vendutu 
si administra in fiacare jumetate de di sumele incurse cas- 
sariului comitetului pe lunga o consemnare după formu- 
lariulu A).

Agendele secretariului cu privire la serviciulu in
ternu sunt

a) Propune comitetului persânele pentru funcțiunile din 
§ 1. d, e si t, agendele si diurnele acelora;

b) pârta jurnalulu obiecteloru de espositiuue (§ 5) ;
c) primesce obiectele de espositiuue, liberezâ certifi

catele de primire in sensulu § 13 alu regulamentului es
positiunei si inventeza ladile, in care s’au trimisu obiectele ;

d) arangeza in intielegsre cu secțiunile grapeloru, in- 
trâg’a espositiune ;

e) ingrigesce de obiectele espositiunei sub tâta durata 
acesteia ;

f) conduce servitiulu internu, ingrigesce ca tâte per
sânele aceluasi se ’si faca lucrulu loru cu punctualitate, câ 
regulamentele si dispositiunile comitetului se fia observate cu 
rigâre, câ obiectele espuse, localulu si intregu teritoriulu es- 
positiuuei se se tiena in curatienie ;

g) compune catalogulu oficiosu alu espositiunei ;
h) după închiderea espositiunei ingrigesce de împache

tarea si spedarea obiecteloru.
împachetarea se face in acelesi ladi, in cari au venitu 

obiectele.
§ 5. Tâte obiectele espositiuuei se trecu in ordine 

cronologica intr’unu jurualu după formulariulu B).
§ 6. Localulu espositiunei se deschide in tâte dilele 

diminetia la 9 si se inchide sera la 6 âre.
§ 7. Intrarea si esirea visitatoriloru se face numai 

prin pârt’a din fati’a localului espositiunei.
§ 8. Pretiulu bileteloru de intrare se statoresce cu 60 

cr., 30 cr. si 20 cr. si adeca pentru dilele de Sambata 
15/27 Augustu, Dumineca 16/28 Augustu, Luni 17/29 Au
gustu si Vineri in 21 Augustu (2 Septembre) căte 60 cr. 
pentru Marți in 18/30 Augustu si Dumineca in 23 Augustu 
(4 Septembre) căte 20 cr. pentru Mercuri in 19/31 Augustu, 
Joi 20 Augustu (1 Septembre), Sambata 22 Augustu (3 Sep
tembre) Luni 24 Augustu (5 Septembre) si Marți in 25 Au
gust (6 Septembre) căte 30 cr.

§ 9. Membrii comitetului espositiunei si ai juriului, 
cum si persânele servitiului internu, mai departe didA'istii 
primescu bilete de intrare libera pentru tâta durata espo
sitiunei.

§ 10. Biletele de fiacare categorie se numeriseza in 
continuu pentru tâta durat'a espositiunei, sunt prevediute cu 
stampil’a comitetului si se scotu dintr’unu registru cu mat
ca (iucsta).

§ 11. Registrele de bilete adjustate confonnu §-lui 
precedenta se predau in diu’a de 26 Augustu n. cassariului 
pe lănga reversu.

§ 12. Se denumescu 2 subcassari.
In tâte dilele in ârele de espositiune siode pe rendu 

căte o jumetate di unulu din ei la anumitu locu înaintea 

localului espossitiunei pentru distribuirea bileteloru de intrare 
si incassarea pretiului loru.

§. 13. Cassariulu preda la ârele 9 diminâtia si după 
amedi subcassariului numerulu recerutu de bilete si repri- 
mesce dela elu biletele nevendute.

§. 14 In apropierea locului, unde este postatu subcas- 
sariulu, o persâna primesce biletele dela cei, cari intra la 
espositiune si le grijesce pana sera.

§. 15. In tâte dilele la ârele 1 d. a. si 6 seara se 
face încheierea prin delegatulu comitetului, cassariulu si snb- 
cassarulu dilei, constatandu-se totalulu bileteloru, cate s’au 
scosudin registru cu indicarea dela si pena la care numeru 
inclusive, numerulu bileteloru găsite la persânele controla- 
târe, — suma baniloru incasati pentru bilete, numerulu 
obiecteloru de espositiune vendute si suma incassata pentru 
densele.

Cassariulu primesce banii si biletele liberate, cum si 
registrele bileteloru nevendute pe§ langa o contracuitantia a 
subcassariului despre numerulu predatu din partea sa.

Resultatulu incheierei se trece pe scurtu intr’unu jur- 
nalu subscrisu de delegatu, cassariu si subcassariulu res- 
pectivu, in care sum’a baniloru se inseamna cu cifre si li
tere. Jurnalulu de încheiere se pastreaza la secretariu.

§. 16. Cassariulu pârta ă jour uuu registru de percop- 
tiuni si erogatiuni. Fiacare positiune a acestui registru are 
a fi provediuta cu unu documentu inscrisu, purtaudu nume
rulu curente alu positiunei.

§. 17. Fumatulu este opritu pe intregu terenulu espo
sitiunei.

§. 18. Nu este permisu a se atinge de obiectele es
positiunei.

§. 19. Patru păzitori voru vegliia tâta nâptea langa 
acolu localu.

§. 20. Se voru luâ mesurile necesare pentru a pre
veni unui eventualu periculu de focu.

§. 21. Dela 6 âre sera si anume preste nâpte nu este 
permisu nimenui, a petrece pe terenulu espositiunei.

§. 22. Acele dispcsitiuui ale regulamentului presentu, 
care privescu publiculu visitatoriu se făcu cunoscute prin afi- 
siuri la espositiune.

vis ■vu
in caus’a espositiunei viteloru si pămeloru.
1. La espositiune se voru admite numai ani

male prăsite său crescute la cas’a espunetorîului.
2. Transportarea animaleloru la localulu espo

sitiunei si provederea acestora cu apa si nutretiu 
privescu pe espunetoriulu. Comitetulu va ingrigi 
câ in loculu espositiunei să se afle nutretiulu re
cerutu de vendiare.

3. Animalele se voru predă biroului comitetu
lui Vineri in 21 Augustu v. (2 Septembre) dela 5 
până la 8 ăre inainte de ameadi, in localulu es
positiunei si se voru reprimi săr’a la 8 ăre in a- 
ceeasi di.

4. Părnele, legumile si florile asiediate in corfe 
(său corfitie) se voru predă biroului comitetului 
Sambata in 22 Augustu v. (3 Septembre) dela 6 
până la 8 âre a. m.

5. Prin posta si calea ferata au de a se tri
mite pămele, legumele si florile francate la adres’a 
comitetului.

Sibiiu in 20 Augustu st. n. 1881.
Comitetulu centralu de espositiune.

2D 1 e x s e_
(Alesandru Pelimonu.) In 27 Iuliu v. (9 Aug.) 

a. c. a repausatu betranulu poetu romanu Pelimonu 
in comun’a Novaci, judetiulu Gorju. „Romanulu" 
publica urmatărea schitia din biografi’a deceda
tului :

Alexandru Pelimon a fost nascutu in orasiulu Bucu- 
resci, in Delu-Spirii, la 17 Ianuariu 1822. Tatalu sou se 
numia Antoniu Pandeli Pelimon (mortu la anulu 1877), ear’ 
muma s’a Mari’a, (ea se afla inca si adi in vietia iu etate 
de 84 ani). Alexandru se nască iu acele dile candu hai
ducii lui Tudoru Vladimirescu abia reveudicasera drepturile 
patriei, drepturi usurpate de urîtorii neinului romanescu, 
candu după unu secolu trecutu se urcă pe tronulu tierei 
domnulu pamentenu, batreuulu Grigorie Ghica. Totu Roma- 
nulu pe atuuci era cuprinsu de entusîasinulu iuceperei unei 
ere de renascere naționala. Pe atunci se ivi iu tiera si ne- 
muritorulu George Lazaru cu propagand’a d’a se face scâle 
romane, d’a invetia romanulu a citi si a scrie in limba s’a. 
Alesandru Pelimon, ajungendu si elu in etatea d’a invetia 
carte, intră iu scâla lui Iacebenco iu Isvoru, deprindiendu- 
se acolo cu primele incoputuri de carte, apoi trecu la scâla 
romana dela St. Sava, unde urmă unu timpu cursurile re- 
gulatu. Nu oe sfirsi inse, der’ prin citire ’si deseversi cul
tura intelectuala.

înainte de 1848 merse prin Moldova si acolo se înrola 
sub egida lui G, Asachi pentru puținu timpu in teatrulu din 



Iași. Ori unde vedea că Romanii dorescu se aiba lumina 
elu era acolo si tot-deuna gata. Scena teatrala ii desvolta 
mai multu gustulu si dorintia de istorie si poesie.

Chiaru de la 1846 ilu vedemu că se arunca cu tdta 
puterea pe aren’a publicitatiei prin nisce poesii fugitive, ceea 
ce pe atunci era forte multu, căci puțini se ocupau cu li
terele ; n’a trecutu d’atunci si pena adi nici unu anu, in 
care Pelimon se nu fi inavutitu literatura ndstra cu diferite 
scrieri, relative mai t6te la moravuri, patrie si națiune. Do- 
ritoru d’a cundsce traiulu si obiceiurile romaniloru din t6te 
unghiurile locuite de ei, densulu caletori prin- t6te tierile 
vecine, spre a se convinge prin sine insusi de fiintia româ
nismului. In anulu 1848, că multi alții, fu nevoitu a se 
refugia in Transilvani’a.

Alexandru Pelimon, n’a voitu se cera seu se primesca 
nici unu postu in serviciulu publicu alu Statului, afara de o 
singura data sub ministrulu de culte D. Bolintineanu, candu 
ocupă puținu timpu postulu de siefu de biurou la archivele 
Statului; der’ si atunci regretă că primise acea sarcina. In 
modesta s’a positiune materiala se simtia fericitu, d’a putea 
lucra elu cu condeiulu seu cu totulu indepeudentu pentru 
respandirea ideiloru liberale.

Natur’a eră pentru densulu idealulu pe care ’lu admira, 
care ’i formase caracterulu. Cum sosea ver’a, se pregătea 
de caletorie; in ultimii ani caletori totu prin Carpati, mai 
alesu dincolo de Oltu, unde imbolnavindu-se anulu a- 
cest’a la o escuisiune cu mai multi amici, din judetiulu 
Gorju, pe candu se afla pe verfulu unui munte, si fiindu 
transportatu in vale la comuna Novaci, muri grabnicu Luni 
la 27 a. c. Fii adusu la Tîrgu-Jiu si inmormenfatu acolo 
departe de loculu seu natalu, der’ regretata de toti căti l’au 
cunoscutu. — Der’ cine n’a cunoscutu pe Alexandru Pelimon 
din scrierile sale, ba chiaru si personalu î ! — Elu si-a 
datu obolulu seu tierei, care l’a nascutu si l’a crescutu.

Spre reimprospetarea memoriei sale, vomu cita aci din 
cele 37 scrieri, cu care Pelimon a inzestratu literele romane 
urmatorele, care merita mai multu atențiunea :

a) In versuri : Gloriile Romaniloru — Mihaiu Vite- 
zulu. Traianu in Dacia — Resbelele. Patriotismulu — 
Tudoru Vlădimirescu. Amintiri poetice istorice (1881).

b) In prosa : Campania in Crimeea, 3 voi. Bucuru — 
istoria Bucuresciloru. Revoluti’a romana din 1848 — mun
tele Musietoiulu. Catastrofa din muntele Gavanulu la 1821. 
Jidovulu camataru — Moldov’a si Bucovina. Impresiuni de 
caletoria iu Romani’a. Mateiu Basarabii la monastirea Sa- 
dova. Baia de Arama — Luciferu. Trei sergenți — Cam
pania romaniloru iu Bulgaria.

c) Traductiuni : Cei trei Mușchetari, 2 voi. Avutulu 
si seraculu. Coliba indiana. Zestrea Suzetei. Paul si 
Virginia.

(Reuniunea romana de cân
tări din Sibiiu) aranghza Sambata in 
27 Augustu n. in sala dela „Imperatulu Romani
loru" unu concertu estraordinaru cu urmatorulu 
programu:
1. a) „Serenada", cantecu vechi u romanescu, aran- 
giatu pentru choru micstu si piano de R. Wein- 
wurm. b) „Hora Severinului", choru micstu deL. 
Wiest. 2. „Adelaida", cantecu pentru sopranu de 
L. van Beethoven. 3. „Andante", din concertulu 
de violina in d-moll (Nr. 3) de Molique. 4. 
„Duetu" din opera „O n6pte in Granada" de C. 
Kreutzer. 5. Trei cântece poporale pentru choru 
micstu de F. Mendelssohn Barthold. a) „Cu mine 
fugi", b) „O bruma a datu". c) „Pe-alu loru 
mormentu." 6. Doue balâde, pentru o voce de basu 
de R. Schumann. a) „Belsaza". b) „Cei doi 
grenadiri". 7. „Polonaise briliante" (Nr. 2 A-dur) 
pentru violina de H. Wieniawski. 8. Doue cân
tări pentru 3 voci femeesci si piano de F. Hiller. 
a) „Ndptea". b) „Cătra Zephyr". 9. Partea I. 
din „Cruciatii" poema romantica, pentru soli, choru 
si piano de N. W. Hâde. Inceputulu la 6re 
săra. Pretiulu locuriloru: Loja mare 5 fi., loja 
mica 3.A., locu numerotata (cercle) 1 fi. 50 cr., 
locu numerotatu 1 11., 1 locu pe galerie 1 fi.,
locu de stătu 50 cr. Biletele se vendu in diu’a 
concertului dela 9—12 si dela 3—6 6re in li
brăria archidiecesana, Strada Macelariloru Nr. 37 
si săra la casa. Venitulu jumetate in favorulu es- 
positiunei romane.

Comitetulu.
(D, d. M o c e a n u si V e 1 e s c u,) pro

fesori de gimnastica si de dansuri naționale, membrii 
ai societății romane de arme, gimnastica si dare la 
semnu, au plecatu după cum ne spune „Albg." eri 
din București la eșpositiunea din Sibiiu, unde voru 
dă representatiuni de dansu si gimnastica. Le uramu 
unu succesu că celu pe care l’au avutu in 1878 
la espositiunea din Paris.

(Cele patru tabere) formate in Roma
ni’a s’au pusu sub comand’a celoru mai vechi co
loneii cari se afla in fîacare tabera. Astfelu trupele 
diu taber’a divisiunii din Craiov’a sunt comandate 

de colonelulu Grigore Ionu, cele din tabera Coco- 
resci de colonelulu G. Marculescu; cele din taber’a 
divisiunii Galați de colonelulu Cotrutiu, si cele din 
taber’a dela Copou de colonelulu Costescu.

(Din M e h a d i a) i se scrie diarului bu- 
curesceanu „Poporulu" că lume este multa; t6te 
statele europene sunt bine representate la aceste 
„bai Herculiane" renumite inca de pe timpulu Ro
maniloru. Costumulu nationalu care la initiativ’a 
unoru adeverate matrdne s’a introdusu in sal6nele 
n6stre, facbndu splendârea baluriloru date la teatru 
in iernile trecute, a fost admiratu de străinii ce 
se aflau la băile dela Mehadi’a. Mai multe dămne 
romane dintre care dâmnele: Antimescu, Brabo- 
veanu, si Hubsch au aparutu in parcu si sear’a in 
sal6nulu de dantiu in mandrulu costumu nationalu. 
Toti străinii au admiratu frumuseti’a falnicului 
costumu alu tierei ndstre. Bucuri’a Romaniloru era 
nedescrisa la vederea gingasiului nostru costumu 
nationalu. Momeiitanu se simtieau transplantați in 
salonele din Bucuresci. Distinsulu pictoru M a - 
cart, care este o celebritate artistica nu s’a 
pututu satură in destulu de fârmeculu portului 
nostru. Elu a remasu cu totulu incantatu si a 
declaratu, că va face unu tablou, representandu pe 
cele trei d6mne in costumulu nostru nationalu. 
On6re voue d6mne romane, care ati sciutu farmecă 
pe eminentulu pictoru ; densulu de siguru nu va 
intardiâ, de a face lumea se cunăsca portulu nostru, 
espunendu tablourile in tdte capitalele din Europ’a. 
Chiaru invidioșii Maghiari cu totu necasulu ce’lu 
au pe națiunea ndstra, nu se puteau opri de a 
dice : igen szdp (f6rte frumosu). Amu dori ca ddm- 
nele nâstre se mantiena directi’a luata, cultivandu 
cu cea mai mare rivna portulu nationalu, care le 
inspira intotdduna semtieminte patriotice romanesci 
si le face demne urmatdre a Elenei si Florichei.

(Societatea pentru fabricarea 
hârtiei in Romani a) este scrie „Albg." 
in momentulu de a se declară constituita. Aprâpe 
intregu versamentulu antaiu de 25°/0 necesaru după 
regulamentulu societății anonime, este versatu. 
Comisiunea provisorie a societății convâca deja 
prirn’a adunare generala pentru diu’a de 6 Septembre 
viitoru, 6r’a 1 p. m., in localulu societății. „Con
cordia" din București. La ordinea dilei voru fi: 
Modificarea statuteloru in ceea-ce privesce numerulu 
fundatoriloru. — Alegerea consiliului de adminis
trație. — Alegerea comissiunei de controlu.

(Creditulu mobilaru romanu 
si Societatea romana de con- 
structiuni,) după cum afla „Curierulu fi
nanciara", voru incepe a functionâ la 3/15 Septembre 
viitoru.

(Funcționarii telegrafo poștali) 
după cum afla „Romanulu," s’au hotaritu a infiintiă 
o societate de ajutoru mutualu sub numele de 
„societatea corpului telegrafo-postalu." Scopulu so
cietății este : ridicarea acestui corpu pe terenulu 
sciintificu si moralu ; ajutarea reciproca a membri- 
loru ei in casu de nenorocire, si aflarea mijlâceloru 
de intrebuintiatu pentru imbunatatirea positiunei 
membriloru asociati.

(Junimea romana din Sir i’a) va 
arangiă Dumineca in 23 Augustu (4 Septembre) 
a. c. in gradin’a „ospetariei mari" unu baiu r o- 
manu. Acestuia ’i va premerge r e p r esen
ța t iu n e a diletantiloru romani 
din locu după urmatârea programa: „Filomel’a" 
cuartetu de I. Vasilescu eșec, de corulu vocalu alu 
diletantiloru sub conducerea dlui N. Stefu. „Cio- 
bannlu," cantecelu comicu repres. de d-lu V. 
Tataru. „Hora armatei romane dela Plevn’a" cuartetu 
de Gr. Thanasescu eșec, de cor. voc. alu diletanti
loru. „C u i u 1 u i n p a r e t e“, comedia intr’unu 
actu de Alesandri Persănele : Arvinte. . . dlu Al. 
Dobosiu; Pepelea ... dlu St. Petcoviciu ; Man- 
dica ..'•*** — Venitulu este destinatu pentru 
fondulu scolaru romanu gr. or. din Siri’a (Vilâgos). 
Mai multi tineri romani voru jucâ joculu istoricu 
alu „Calusieriloru" in costumu nationalu. — Pentru 
comitetu Presiedintele: Adalbert Mihailoviciu, 
advocatu; cassarulu: Constantinu P. A i u d a n u 
adm. protop.

Nro. 7739/1881

COXXOXXISVL.

Spre ocuparea postului nou sistemisatu de re- 
gistrantu la magistratulu urbanu impreunatu cu 
unu salariu anualu de 600 fl. si bani de cuarticu 
100 fl. se escrie concurau.

Doritorii pentru acestu postu — pe langa aster- 
nerea documenteloru, cum că nu au trecutu etatea 
de 40 de ani ; cumcă cunoscu cele 3 limbi ale 
patriei si că au fostu ocupați inainte cu agende 
ce taie in resortulu de cancelarie — au de a ’si 
așterne petitiunile astufelu instruate pbna in 31 a 
1. c. după prandiu 5 6re subscrisului magistratu.

Brasiovu 13 Augustu 1881.
3—3 Magistratulu urbanu.

7847/1881. 1—3

In urm’a impartasirei comandei cercuale de re
întregire a regimentului de infanteria c. r. Nr. 2 
din 9 Augustu 1881 sub Nro. 619 are sb se tiena 
in 17. 18 si 19 Octobre St. n. 1881 adunarea de 
controlla asupra concediatiloru si reservistiloru cu 
domiciliulu stabilii pe teritoriulu brasioveanu.

Neexpedanduse cârti de conchiamare, se avisdza 
toti concediatii si reservistii tuturora corpuriloru 
din armata ai instituteloru armatei permanente si 
ai marinei de resbelu, fara distingere ddca respec
tivii sunt seau nu suntu stabili pe teritoriulu bra
sioveanu, cu aceea observatiune, că concediatii si 
reservistii din suburbiulu Scheiu au sb se preseu- 
teze in 17, cei din Brasiovulu vechiu si Stupini 
in 18, cei din cetate, Blumeua, Timisiulu de susu 
si inferioru, din Dirste, precum si aceia, cari in 
dilele susu menționate nu s’au presentatu, in 19 
Octobre 1881 inainte de prandiu la 9 dre in loca
lulu de controlla din curtea politiei, aducbndusi 
fiacare si pasportulu de miliție.

Se observa mai departe, că acei concediati si 
reservisti, cari in acestu anu au fost in servitiu 
activu, mai departe aceia, cari au intratu mai in
ainte spre a se cultiva pe terenulu militaru sdu au 
fostu conchiemati la exercițiile periodice de arme, 
shu cari se afla in cercetare criminala sdu discipli
nara, nu suntu obligați de a se presentâ la acdsta 
adunare de controlla din 17, 18 si 19 Octobre.

Acei concediati si reservisti obligați, cari nu se 
presentbza la adunarea de controlla in susu amin
titele dile, sunt strictu obligați, de a se presentă 
la controlla suppletorica ce are sa se tiena in 15 
si 16 Novembre a. c. in stațiunea cercuaia de re- 
intregire din Fagarasiu. Acei concediati si reser
visti obligați, cari nu se presenteaza nici la acdsta 
controlla, neproducbndu unu rnotivu bine meritatu 
de scusa, se voru pedepsi conformu prescnpteloru 
penale militare.

Brasiovu, Augustu 1881.
Magistratulu cetatii.

La scdlele granitieresci suntu de conferitu ur- 
matdriele stațiuni de invetiatori.

1. La scdl’a din Vaidarece, Lis’a si Riualbu 
postulu de invetiatorin dirigente cu salariu anuale 
de 300 fl. v. a.

2. Postulu de invetiatori u secundariu la scol’a 
din Mărgineni cu 180 fl. v. a.

La toti cu cuartiru si lemnele necesari pentru 
focu. —

Aceia, cari voiescu a ocupă un’a din stațiunile 
numite au de a tramite cererea loru provedinta cu 
tdte documentele prescrise de lege, celu multu pbna 
la 30 Augustu st. nou, a. c. la Comitetulu ad- 
ministrativu alu fondului scolasticu alu fostiloru 
granitieri din regimentulu rom. I, in Sibiiu.

2—3

O n r s n 1 m de Eucuresci 
dela 11/23 Augustu 1881.

Valori Scadenti’a Cu-
pdneloru

Cum-
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 92.— 93,—

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 100.— 101.—
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. 102.— 103.—
7°/0 „ „ urbane idem 101 — 101?/4

107.—8°/o Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 106.—

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

1 Maiu 1 Nov. 220.— 230.—
cu premie -28?/J 29J/2

1765Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1750
Auru contra argintu............. % 7s

’/s
7s

2.16—

Auru contra bilete hipotec. . '8
Auru contra bil. de Banca nat %
Florini Val. Austr.............. 2.15—
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