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Cu 1 Octobre st. /. 1881 se incepe unu nou 
abonamentu la

Bffl TRANSILVANIEr
Rogamu pe On. Domni pcenumeranti ai fdiei 

ndstre, a grăbi cu innoirea abonamentului pe tri- 
luDiulu alu IV-lea.

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

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati, 
a ne tramite adressele D-loru esactu, aratandu si 
post’a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu.

„Gazet’a Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran
silvaniei” este •

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

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

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

Brasiovu, 24 Septembre (6 Octobre.)
Unu pasu inainte si duoi inderetu : acdst’a pare 

a fi signatur a politicei interiâre in monarchi’a 
austro-ungara. „Times" din Londra are dreptate 
a se miră, că in acdst’a monarchia compusa din 
elemente atâtu de eterogene, lucrurile mai potu 
merge si asiâ cum mergu. Abia se face intr'o 
parte o incercare spre a aplanâ neintielegerile din
tre nationalitati si noue dificultăți, si mai mari, se 
născu de cealalta parte si asid merge in continuu 
candu unu pasu inainte, candu duoi inderetu.

Cea mai mare bataia de capu ’i face adi ,mi- 
nisteriului Taaffe fara îndoidla puterniculu curentu 
„nationalu", care a cuprinsu opositiunea germana 
centralista din Austrî’a. Este iu impregiurarile 
ndstre ceva surprindietoriu a audi, că Nemții devinu 
„naționali", câ si candu ei până acuma n’ar’ fi a- 
vutu destulu semtiu pentru interessele gintei loru. 
Acdst’a nu e a se intielege asiâ, ci mișcarea ac
tuala d’intre Germanii Austriei de aceea oferă unu 
spectaculu nou pentru cit posede unu caracteru es- 
clusivu-nationalu, care până acuma nu l a avutu.

Pe cAtu timpu elementulu germanu a domnitu 
prin mediulu dinastiei, care asemenea este de ori
gine germana, asupra intregei monarchie, elu se 
semtiea câ stapanu si se semtiea mai bine de cătu tâte 
celelalte elemente. Astfeliu Nemții identificară in- 
teressele nationalitatii loru cu acele ale Austriei si 
se semtiea câ Austriaci. In calitatea acdst’a ei se 
deosebea numai prin principiile ce le professa. Unii 
erau centralisti, ceilalți autonomisti unii liberali, 
alții conservativi s. a. Sub tbte sistemele până la 
1866 Nemții austriaci sau semtitu câ purtători ai 
ideei de stătu unitarie austriaco.

Catastrofa dela 1866 si schimbările interidre 
ce au urmatu după ea au sguduitu pentru prim’a 
6ra positiunea predomnitdre a Nemtiioru. Dualis- 
mulu a impartitu domnirea intre ei si intre Ma
ghiari si primindu acâst’a forma de stătu Nemții 
centralisti au continuatu atitudinea loru vechia po
litica iu Cislaitani'a inasprindu-o inca si mai tare 
prin esercârea unei supremație mai pronuntiate a- 
supra Slaviloru. Ei si dela 1866 incolo isi iden
tificau interessele loru cu acele ale Austriei, sâu 
mai bine disu cu ale Cislaitaniei, pe care o priveau 
câ pe jumetatea supusa supremației loru.

Cu venirea ministeriului Taaffe s’a schimbatu 
si conditiunea, in care sau aflatu centralistii si su- 
prematistii nemți dela introducerea dualismului. 
Maioritatea autonomista a camerei ii departâ dela 
guvernu si program’a de imFuC..xe a ministeriului 

ii amenintiâ cu perderea si a possibilitatii de-a mai 
redobândi positiunea esclusiva de odinidra. „In- 
teressele statului sunt periclitate", strigau centra
listii, pre candu in realitate erau periclitate numai 
interessele supremației loru. Ei voieau se fia si 
de aci incolo Austriaci, inse sub conditiunea câ 
frânele guvernului sâ se incredintieze eara par
tidei loru.

Veni rândulu coDcessiuniloru, ce erau a se face 
Cehiloru si mai antaiu se ivi cestiunea egalei în
dreptățiri a limbeloru in Boemi’a. Aci Nemții isi 
perdura totu cumpetulu de „patrioti austriaci" si 
semtîndu-se deodata numai si numai câ Germani 
fația de Slavi, incepura a dâ alarma că Germanis- 
mulu este gravu amenintiatu de câtra Slavismu.

Din momentulu acest’a se incepL marea miș
care naționala intre Nemți, care se pdte caracterisâ 
cu cuvintele : Antaiu Germani si apoi Austriaci. 
Ministeriulu Taaffe, avendu de scopu impacarea, ad- 
inoniă pe centralisti câ sâ se modereze si se dâ si 
Cehiloru ce li se cuvine, fiindu-că asiâ pretinde in- 
teressulu consolidarei imperiului. Basatu pe ase
meni consideratiuni guvernulu facil zadarnice si- 
lintie de a paralisâ pe centralisti, formandu o par
tida moderata a centrului.

Inse acestu soiu de „patriotismu", care pre
tindea moderatiune si abnegare, centralistii nemți 
nu lu intielegu sâu mai bine disu nu voiescu selu 
intielâga.

„Se avemu si noi curagiulu a ne manifesta na- 
tiunalitatea câ si celelalte pâpâre", dicea Dr. Herbst 
intr’unu discursu electoralu. Cum a intielesu elu 
acâst’a manifestare ? Asiâ câ Germanii Austriei se 
nu cedeze nimicu din principiele loru. Aceste prin
cipii sunt cunoscute, amu vediutu pe Dr. Herbst, 
candu era ministru, practicandu-le, ele culminâza 
in otarirea firma de-a impedecâ desvoltarea Slavi
loru din Austri’a in interessulu germanismului. De 
aceea striga centralistii candu e vorb a de a se 
largi dreptulu de limba alu Cehiloru, câ se cehi- 
sâza Boemi’a. Si 6re care Germanu adeveratu pdte 
dori consolidarea imperiului cu pretiulu cehisarei 
Boemiei ?

Momentulu acest’a de intransigenta fația cu 
nationalitatile slave face, câ constituirea Nemtiioru 
austriaci intr’o partida politica naționala se devină 
atătu de amenintiatâre pentru consolidarea monar- 
chiei. Dâca toti se voru radîmâ pe nationalismulu 
loru esclusivu passiunatu, apoi ce va fi de monar
chia, cum se va potâ ajunge la o impacare si mul
țumire generala intre popârele ei ? Asta întrebare 
pusa de „Augsb. Allg. Z.“ e justa, totu asiâ de 
adeveratu inse este că nemții Austriei sunt deciși 
a nu se abate dela „principiile loru naționale" 
si că Austri’a se afla earasi in ajunulu unei noue 
crise, care pdte că nu-o va suportă asiâ usioru, câ 
pe cele anteridre.

Gronic’a evenimenteloru politice.
In siedinti’a de Marți s’a constituitu d i e t ’a 

ungara, alegându de presiedinte pe deputatulu 
Toma Pechy. Iu contra alegerei acestuia 
au fost sositu petitiuni de cassare, din partea par
tidei ostreme a cercului electoralu Szikszo. Se dîce 
in acâst’a petitiune că Pechy s’a alesu prin corup- 
tiuni si neorânduieli la votare. Cu tdte astea par- 
tid’a guvernului a declaratu de validu actulu de a- 
legere si a alesu pe Toma Pechy de presiedinte 
alu seu spre marea ilaritate a Kossuthianiloru.

Diet’a până acuma s’a ocupatu numai de scan- 
dalulu Varady-Rohonczy, care s’a fi- 
nitu c’unu duelu. Rohonczy la rândulu lui a arun- 
catu revolverulu, aratandu că nu tiene de demnu 
pe contrariulu seu de a mai risipi prafulu de pușca 
pe elu. Interessantu e că Vârady au avutu doi 
secundanți deputati din partid’a guvernului, care im- 
pregiurarc Rohonczy o-a si intrebuintiatu spre a aplică 

partidei domnitdrie un’a din acele lovituri morale, 
cari sunt semtîte mai multu de cei, pe cari nu-i 
privesce.

Agitațiunea in sinulu Germaniloru din 
A u s t r i’a pentru formarea unei partide națio- 
nale-germane cresce mereu. Diarele germane 
esteridre, cari sunt de ordinaru mai bine informate 
decătu cele din tiâra, prevedu, că acâst’a mișcare 
va aduce după sine in consecentia ruperea totala a 
Austriei de cătra Ungari’a. O partida naționala 
germana iu Austri’a nu se va potâ împacă niciodată 
cu pactulu actualu ungurescu, si de aceea Nemții 
austriaci voru lucră pentru „Uniunea perso
nala," cum accentuâ deunadi si „Augsb. allg. 
Ztg." Pactulu dualisticu nu mai gasesce adi ade
renți si spriginitori la nici-o partida din Austri’a.

De candu cu întrevederea dela Danzig s’a pro- 
dusu dre-carb stagnatiune in mersulu politicei 
de impacare a ministeriului Taaffe. Earasi 
sunt influintie estendre, cari amenintia de a para
lisâ nou’a acțiune de consolidâre interidra. Corni
țele Beust ar’ fi disu, că nu centralistii nemți, ci 
Ungurii au trantitu pe Hohenwart. Acâst’a pdte se 
fia adeveratu in intielesulu verbalu, intrebamu inse 
cine a stătu la spatele Unguriloru in anulu 1871? 
Căci, bine se notamu, Ungurii singuri nu ar’ fi pu- 
tutu dobândi până adi nimicu de însemnătate dela 
Austri’a; numai in aliantia cu influintie puternice 
s’a pututu resturnâ la 1866 sistemulu unitariu 
alu lui Belcredi si s'au pututu resturnâ la 1871 
ministeriulu federalistu Hohenwart.

Si fiindu-că istori’a se repeta, Ungurii earasi lu- 
crâza in direcțiunea care in dude rânduri le-a a- 
dusu atătu succesu si in cestiunea acâst’a vechii a- 
liati păru a fi asemenea la postulu loru. Deja se 
scrie in diuarele germane vienese, că întâlnirea dela 
Danzig a fost provocata, numai prin neîncrederea 
ce-o avea cancelanulu Bismarck in situatiunea in- 
teridra a Austro-Ungariei si care neîncredere ar’ 
fi fost provocata prin esperimentele ministrului 
Taaffe.

„Faimele despre caderea cabinetului sunt pre
mature, dâr’ ventulu sufla earasi spre apusulu spe- 
rantieloru ndstre. începe a se inoptâ. Se vighiamu" 
esclama „Narodui Listy". Iutr’aceea multe s’au 
schimbatu dela 1871 incdce, cei dela curtea din 
Vien’a sunt adi mai pățiți si nu se voru spariâ 
asiâ usioru de ori-ce ventuletiu câ inainte cu diece 
ani. Asupra unui punctu, credemu, sunt deja pe 
deplinu convinși, câ adeca o consolidare a rnonar- 
chiei fara impacarea natioualitatiloru ei este impo
sibila si fara consolidare nu e sigurantia, nu e vii- 
toriu. Cei ce conducu adi destinele monarchiei nu 
mai au de a alege multu, ei trebue se pasiâsca 
inainte pe cararea impacaref, dâca voiescu se sal
veze monarchi’a, a stâ pe locu său a se reintdrce 
la vechi’a politica de asuprire ar’ insemnâ o cum
plita abdicare.

Diarulu „Polit. Coresp." primesce din Bucu- 
resci ioformatiuni in privinti’a atitudinei ce va luâ 
guvernulu romanu in cestiunea duna- 
r â n a, ce stâ inca pendinte. In fați’a dificulta- 
tiloru, care impedeca pe puteri de a se intielege 
asupra crearei unei comissiuni mixte, 
cabinetulu din Bucuresci, dîce corespondentulu nu
mitului diaru, ar’ fi luatu hotarirea de a observa 
o conduita declinatâria in privinti’a instituirei ori
cărei autoritati pe Dunăre, fia ea sub ori-ce nume, 
afara de comissiunea Du nard na, 
creata prin tratate. Guvernulu regelui Carolu ’si- 
ar’ motivă acâst’a linia de conduita pe tratatulu de 
la Berlin, care a pusu libertatea completa a navi- 
gatiunei pe Dunăre sub garanti’a Europei. Ori ce 
dreptu esceptionalu pentru statele riverane, precum 
cabotagiu, etc., ar’ fi fostu respinsu de congresulu 
dela Berlin. Prin urmare nu s’ar’ pută recundsce 
unei puteri o positiune esceptionala sâu vre-unu 
privilegiu asupra Dunărei. Regulamentele de navi- 
gatiune si politia fluviala pe t6ta întinderea Dunărei 



de la Porțile de feru până la Galați ar' trebui 
puse in armonia cu regulamentele in vigâre pentru 
gurile Dunărei. Comissiunea europâna dela Dunăre 
este tienuta, câ> se elaboreze acelu regulamentu, 
consultandu si pe delegații stateloru riverane. In 
fine comissiunea dunarâna trebue declarata in per- 
manentia. Numai autoritatea unui cougresu ar1 putâ 
introduce noue principie. Pe bas’a acestora argu
mente ministrulu afaceriloru străine alu regelui Ca- 
rolu ar’ fi adresatu deja o nota circulara la toti 
representantii romani in străinătate.

Diarulu principalu alu guvernului a n g 1 e s u 
„Times" face de unu timpu incâce complimente 
Austro-Ungariei. Limbagiulu acestei foi 
inse nu prea face impressiunea a fi sinceru. Vor- 
bindu despre discursulu tronului, cu care Maj. S’a 
a deschisu dieta ungara, „Times" dîce cu privire 
la situatiunea politica a monarchiei austro-ungare : 
„Nu esiste stătu in Europ’a, care se fia compusu 
din elemente atătu de diferite si contrarie intre 
sine, că monarchi a austro-ungara si e o minune 
dâca acâst’a monarchia se afla cu tâte astea atătu 
de bine, concedendu chiaru, că acâst’a aflare nu e 
tocmai prea buna. Nu puținu a contribuitu la a- 
cestu succesu caracterulu monarchului actualu. Su
pușii lui ilu veuerâza. Elu jâca unu rolu fârte greu 
intr’unu modu, care provâca admirarea Europei. 
S’a disu de multe ori, ca imperatulu Franciscu lo- 
sifu a perdutu in bataia, inse că Austri’a a căsti- 
gatu prin fiacare desastru (?) In realitate resbâiele 
dela 1859 si 1866 n’au slabitu pe Austro-Un- 
gari’a, nici n’au micsioratu in vreo parte a mo- 
narcbiei alipirea generala cătra monarchia". —

Complesanti’a celoru dela „Times“ fația de 
Austri’a se manifesta si prin o dărnicia mare la 
impar tirea Turciei, după care Aus
tri’a va capetâ porturile dela Preves’a si Salonicu, 
apoi Epirulu si Macedoni’a. „Aceste dude provincii 
fiindu odata in posessiunea Austriei, Greci’a ar’ a- 
junge sub control’a Austriei si . singur’a siansa a 
rassei eline, de a deveni vreodată unita, este in 
recun6scerea suzeranității Austriei". Coresponden- 
tulu lui „Times" se declara pentru acâst’a solu- 
tiune. Limbagiulu generosu alu lui „Times" a 
desteptatu inse chiaru in Vien’a suspitiunea, că pro
punerea lui de impartire ar’ fi numai o manevra 
spre a compromite planurile Austriei inaintea po- 
pâreloru balcanice si a turbură chiaru bun’a intie- 
legere d’intre cele trei imperatii.

Respunsu la foi’a volanta:*)
„Se organisamu partid’a romana constitntiunala."

Asta primavâra, candu representantii poporului 
romanu adunați la Sibiiu pronuntiara passivitatea 
pentru Ardâlu si activitatea pentru Ungari’a, foile 
maghiare ’si dau aerulu de o nepăsare suverana si 
dîceau. „nâe nu ne pasa nici de activitatea, nici 
de passivitatea loru; dâca se lipsescu ei insisi de 
drepturile constitutiunale, prin cari ar’ potâ ajunge 
l’a cevasi valâre, vâda ei; suntu cu multu mai 
neinsemnati, decătu se merite a ne ocupă mai lungu 
tempu cu ei." După aceste enunciatiuni, celu-ce 
nu cunâsce politic’a de adi, va fi cugetatu, că nici- 
că ne voru mai pomeni foile unguresci până la 
terminulu alegeriloru venitârie ; dâr’ celu-ce cunâsce 
natur’a Unguriloru, politic’a loru seculara fația de 
natiunalitati si apucaturile loru absolutistice sub 
masc’a constitutiunalismului a sciutu fârte bine, că 
passivitatea romaniloru e unu ghimpe prâ ascutitu 
in ciorapii cei strimti unguresci, decătu se nu cau- 
seze svârcoliri si incordari de a-’lu scâte.

Cumcă cești din urma nu s’au insielatu, dove- 
descu cerculariele Metropolitului Romanu, a Epis
copului Sabo si fâi’a volanta: „Se organisamu 
parfd’a romana constitutiunala".

Fanfaronade, că cele cuprinse in acâst’a fâia vo
lanta, amu auditu noi destule si audîmu pe fiacare 
dî din gur’a mariloru noștri „patrioti" si cetimu 
din foile loru, apoi ne si cunâscemu deja, mai a- 
lesu, de candu s’a inauguratu er’a constitutiunalis
mului si ii-vedemu pe frații noștri maghiari in e- 
ditiune constitutiunala, cu multu mai bine, decătu 
se mai avemu lipsa de capacitari reciproce; dreptu 
aceea n’ar’ merită sb ne perdemu timpulu reflec- 
tanflu la cele cuprinse in acâst’a scriere volanta ; 
inse impregiurarile, că foile maghiare, cari afectau 
o nepăsare suverana fația de atitudinea politica a 
Romaniloru, au esitu cu totulu din reserv’a loru 
fațiarita fația de pasivitate, si se intrecu in col
portarea si prâmarirea acestei manjituri; că frații

*)' Deși nu cunâscemu mai de aprope scrierea de care 
e vorb’a aici damu locu acestui articnlu, in care se esprima 
opiniunea ce domnesce prin tiera asupra ei. Ecd. 

noștri maghiari, cu micu cu mare, invetiatu neinve- 
tiatu, politicu nepoliticu, făcu unu svonu ne mai 
auditu cu „ingeniositatea mediulocului" descoperitu 
de autorele acestei scrieri volante spre a impacâ 
natiunalitatile din tiâra si mai alesu pe romani si 
in fine, că se nu lasamu pe frații noștri maghiari 
nici unu minutu in acea desierta credintia, prâ naiva 
amagire, că noi n’amu fi aflatu la prim'a cetire 
tendinti’a acestei scrieri si n’amu fi recunoscutu la 
momentu curs’a, care ni se intinde, ei ne silescu a 
respunde la acestu capu de opera, care âre-candu 
va ocupă loculu cuvenitu in istori’a patiauieloru ro
maniloru sub er’a constitutiunalismului de acum, 
înainte de a respunde suutemu inse siliți spre a fi 
mai bine preceputi, că se atingemu unele lucruri 
generali si se constatamu nesce fapte, cari esplica 
incătu-va incercarile de natur’a celoru cuprinse in 
scrierea volanta de fația.

Fara de a cunâsce natur’a Ungurului, modulu, 
cum se cresce, convingerea- s’a in privinti’a drep
tului ce-lu are in acâst’a patria si mai alesu păre
rea, ce o are despre nationalitatile conlocuitârie, in 
deosebi despre Romani nimenea in lume nu va 
potâ candu-va pricepe: cum se potu află intre Un
guri nu sute, ci mii, cari se crâda, că in impre
giurarile nâstre si pe langa puterea, care au avut’o 
ei totu-dâ-un’a a mana, s’ar’ fi desnationalisatu o 
massa compacta de 15 mii de unguri; nu va in- 
tielege cum pâte cineva afirmă si scrie, fara sb 
trâca de nebunu, aceea ce afirma si scrie unu Râthy 
Lajos, Koâs Ferencz etc, cum pâte cineva să faca 
intr’o fâia mare politica, cum e „Hon", o politica 
alătu de ridicula, că si unu Szathmari Gyorgy si 
apoi să crâda si dumnâlui si alții multi de capaci
tatea lui, că sunt politici seriosi, si in fine nu va 
pricepe cum potu speră frații noștri unguri si foile 
loru mici si mari, că prin o apucatura atătu de 
golana si neistâtia, că si cea cuprinsa in scrierea 
volanta din vorba, să pâta seduce inteliginti’a ro
mana, care citesce si scie, ce se petrece in Europ’a, 
si sb-o faca a renuncia la acele drepturi vecinice, 
la cari aspira fia-care națiune ajunsa la cunoscintia 
de sine, la acele drepturi, pentru cari s’au luptatu, 
s’au jertfitu in decursu de sute de ani totu ce a 
avutu națiunea romana de capacitate si anima- eroica 
si cari sunt afundu inradacinate in anim’a fiacarui 
Romanu de caracteru integru si cu cevasi inve- 
tiatura.

Adeveratulu unguru e morosu, greu la capu, 
laudarosu, violentu, asupritoriu, fârte accesibilu 
laudei, de-sî duru, dâr’ sinceru; de-sî din vanitate 
dâr’ ospitalu, despretiuitoriu alu altora națiuni si 
pre cătu de simtitoriu, candu i se face ceva ne
dreptate, pe atălu de despretiuitoru alu drepturi- 
loru altor’a. Natur’a Ungurului sâmena multu cu 
a Turcului, mestecată cu cea tîganâsca. Nu recu- 
nâsce dreptulu nimenui fațjia de densulu si e gafa- 
a tiranisâ, dâr’, dâca ’lu laudi si ’i recunosci su
perioritatea, dreptulu lui imaginatu de a fi mai 
mare decătu tine si, că drepturile ce le ai, suntu 
tâte numai din grati’a lui, poți luă sî camasi’a de 
pe elu si ti-lu poți face prietenu bunu si stator- 
nicu. Asupritoriu si trufasiu de o parte până la 
estremu, naivu de alfa până la ridiculu. Crescerea 
lui se intempla intr’o athmosphera ingrecata de fu- 
muri’a naționale. Că sb nu amintescu de crescerea 
lui in sinulu familiei, unde se pune fuudamentulu 
desvoltarei la fia-care omu si asiâ sî la Unguru 
atingu numai, ce se intempla la scâlele lui. In 
aceste se pune deosebitu, ca sb nu dicu singurulu, 
pondu pe desvoltarea simtiului natio.nalu, mai pu- 
ținu in scâlele catolice si până la estremitate in 
scâlele reformate. N’aude in aceste tenerulu maghiara 
decătu cele mai miraculâse lucruri despre poterea, 
viteji’a, intieleptiunea si alte insusiri măreție ale 
eroiciloru Iui străbuni, si despre reutatea, lașitatea, 
necultur’a si alte scăderi ale nationalitatiloru con
locuitârie : Romani, Șerbi, Slovaci sâu Germani. 
Ce mirare apoi, că tinerii maghiari, până ce arnbla 
la scâla si mai tardîu, după ce parasescu scâl’a, 
nu cunoscu națiune superiâra celei maghiare, si 
parte urăscu, parte despretiuescu pe celelalte na
țiuni din tiâra, cari după cum invâti’a si audu ei, 
au fostu totudâun’a inimice celei maghiare, si ne- 
multiamitârie pentru gratî’a acordata loru de a trai ! 
Pre langa o creștere că acâst’a n ai ce te miră, că 
se afla intre ei âmeni literali, cari scriu cârti de
spre necapacitatea Romauului de a se cultivă, ba 
chiaru si de a trai. De aceea, că Romanulu nu se 
lașa a fi intrecntu in calitati culturale de Unguru, 
ba că dandu-i-se ocasiune a se cultiva, ’lu si iu- 
trece pe Unguru, sb nu faci amintire, că odata nu 
afli crediamentu la ei si a duâ’a treci de turbura- 
toriu si tradatoriu de patria. Desvoltarea simtiului 
nationalu, in acea mesura esorbitanta, in care se 

face la maghiari, pâte sb fia la o națiune mare si 
puternica motorulu unora fapte mari si gloriâse, 
pentru o națiune mica in dilele si intre impregiu
rarile nâstre nu pâte se fia decătu funesta. Unde 
a dusu acâst’a tiâra pan’acum, vedemu cu ochii 
noștri, unde o va duce inca, scirnu si deplangemu 
sârtea ei.

Convingerea concetatianiloru noștri maghiari 
este, că ei au dreptu la acâst’a tiâra prin poterea 
armeloru. Poveștile din istoriele unguresci folo
site prin scâle, in cari se descrie Almosiu din firu 
in peru asiâ, încătu te miri, că nu i s’a facutu inca 
photographi’a autentica, trecu la ei de bani buni. 
De pacturi, invofri si alte tractate ale Unguriloru 
cu națiunile aflate aici nu vrâu nici sb auda, atătu 
li se revâlta, audîndu de aceste, ambițiunea natiu- 
nala. Națiunile conlocuitârie sunt privite deci de 
nemultiamitârie, pentru-că lasanduli-se viâti’a prin 
poterea cea mare ocupatâria a maghiariloru, cărora, 
chipu, nu le costă atunci decătu vointi’a de a le 
stinge, acum indrasnescu a pretinde drepturi na
ționale si striga după egalitate. De alt-cum accen
tuarea dreptului castigatu prin arme esie o neces- 
sitate pentru aplecarea maghiariloru că poporu a- 
s.iaticu, de-a asupri. Trasur’a caracteristica a po- 
pâreloru neculte, si intre aceste se numera si po- 
pârele din Asi’a, este tirani’a. Unde vedemu in 
Asi a vre-unu stătu constitutiuualu ? Acolo nu 
suntu decătu stapani si sclavi. Turcului i a ajunsu 
dejă ap’a până la gura, dâr’ voiesce elu âre sb 
auda de egalitatea celorulalte popâre cu alu seu ? 
Impacă-se-va âre candu-va cu ideea, că esistenti’a 
acelora pâte se aiba si altu scopu, decătu se ser- 
vâsca Turcului? Nici candu mai gata e sb mâra. Noi 
inca n’avemu in tiâr’a nâstra altu scopu alu esis- 
tentiei decătu se implemu sacurile statului, cari a- 
poi se golescu prin concetatiauii noștri maghiari; 
apoi nitielu si de a servi de materialu pentru es- 
perimentatiuni de maghiarisare. Unulu dintre pe- 
catele nâstre de căpetenia in ochii dumnealoru este, 
că noi nu pricepemu onârea, ce ni se face prin a- 
ceste esperimentatiuni, prin acestu sporiu cava- 
lerescu.

Parerea concetatianiloru maghiari despre cele
lalte nationalitati din tiâra o atinsesem mai susu. 
Romanulu in. Ardâlu si tienuturile locuite de romani 
este in ochii loru personificatiunea reutatii, crudîmei, 
prostiei durității si lasitatii. Te miri, că pe langa 
acâst’a părere cum incape apoi fric’a de Romanu 
cea cumplita si nebuna, care nu dârme in veci. 
Acâst’a părere a concetatianiloru maghiari despre 
natiunalitati si mai alesu despre Romani ii indâmn’a 
si ii incuragâza la volniciele, ce le vedemu pe tâta 
diu’a; acâst’a ’i face a crede, că noi nu cunâscemu 
apucaturile loru politice, nu le scirnu tient’a, cu 
unu cuventu, că nu putemu judecă importanti’a ni- 
suintieloru loru.

Mai insemnamu inca aci, că pre candu noi cu- 
nâscemu pe unguri cu tâte virtuțile slabitiunile si 
apucaturile loru, pe atunci ei in massa mai nu ne 
cunoscu de locu. Cei mari dela Budapest’a mai nu 
sfiu, că esistemu. Puținulu, ce sciu despre noi, e 
scosu din rapârtele reutatiâse ale unora Secui vâriti 
prin ministerie. Organele subalterne de prin pro
vincia sâu nu au destula invetiatura, că se pâta 
judecă cu temeiu, ceea ce se petrece in sinulu po- 
pâreloru, procesulu loru de desvoltare, sâu nu afla 
lucrulu demuu de a se ocupă cu elu. Astufeliu 
matadorii din Budapest’a sâu n’au de locu infor- 
matiuni despre noi sâu, dâca au, acele suntu cele 
mai primitive si defectuâse. Dinsii cugeta, că noi 
stamu in priviuti’a poteriloru spirituali inca totu 
acolo, unde stămu inaiute de 48 si că prin urmare 
ne potu imbetâ cu apa rece. Europ’a străină ne 
cun âsce de o miia de ori mai bine decătu Ungurii 
cu cari vietiuimu aprâpe 1000 de ani la olalta. 
Dovada despre acâst’a e ceea ce a scrisu pe tempulu 
conferintiei din Sibiiu o fâia maghiara din Clusiu, 
anume „Magyar Polgar". Acâst’a fâia aduse pentru 
Ungurime scirea alarmatâria, că Romanii nu-’su 
cei de inaiute de 48, că au o inteligintia zelâsa 
si numerâsa, că acâst’a cunâsce limb’a si literatur a 
ungurâsca mai bine decătu cea mai mare parte din 
Unguri, că ea nu numai cunâsce tâte trebile un
guriloru, politic’a loru cu teudintiele ei cu totu, 
ci si chiaru mesurele cele mai secrete luate in 
contr’a natiunalitatiloru si factorii, cari se intre- 
buintiâza in contr’a loru.

Pre langa natur’a, crescerea, convingerea si pă
rerea concetatianiloru unguri despre natiunalitati si 
in deosebi despre Romani si mai alesu pe langa 
usiurinti a, cu care cumpanescu ei poterea resistatâria 
a popâreloru nemaghiare diu tiâra, nu e mirare, 
că spre a le nimici guvernulu ia mesurele cele mai 
nepomenite intr’unu stătu constitutiunalu, că nu este 



lege, care să nu se calce, dăca e vorb’a de cevasi 
dreptu pentru națiunile nemaghiare, câ> se proiectăz’a 
cele mai anticonstitutiunale mesuri si se făcu cele 
mai aventurâse si ridicule incercari spre a desbinâ 
națiunile nemaghiare si a le contopi. Turculu a 
asupritu popârele neturce materialminte, dăr’ nu 
s’a mestecatu in trebile loru confessiunale culturale 
si natiunale. La noi amu ajunsu neasemenatu mai 
departe. Numai unu pasu ne mai trebue, câ să ni 
se interdica a ne vorbi limb’a in familia si a laudă 
pe Dumnedieu in limb’a natiunala. Cugeta cineva, 
că, acăst’a ar’ fi cu neputintia ? La noi, unde cuint- 
eseuti’a politicei este de a maghiarisâ cu ori-ce 
pretin si unde se considera si declara de periculosu 
pentru stătu ori-ce nu e ungurescu, nu e cu ne- 
potintia nici o nebunia. „Qui vivra verra."

După aceste să ne ocupamu cu scrierea volanta 
scrisa de unu „egy român." Acăsta are de scopu, 
Câ să se formeze din inteligentii neimpacati cu 
passivitatea o partida constitutiunala si laudandu 
patriotismulu archiereiloru romani ii provâca pe 
aceștia, câ pe cei mai „dușmănoși passivitatii", — 
după elu — să desfasiure ei flamur’a n6uei partide. 
Se incepe cu o minciuna colossala despre motivulu 
processului lui Barnutiu etc. contr’a episcopului 
Lemănyi, se continua cu ueadeveruri si finesce cu 
abateri grâznice dela dreptate. Inse judece onoratii 
cititori.

(Va urma.)

Unu banchetu in onorea d-lui de Rosny.
Ilustrulu presiedinte ala institutului etnograficu 

din Franți’a d. de Rosny se afla de vreo diece dîle 
in Romaui’a. Delegatiunea generala a institutiunei 
etnografice pentru Romania a datu in onârea lui, 
in foisiorulu teatrului nationalu, unu banchetu, la 
care au participatu multe notabilități din Bu
curești.

Primulu toastu purtatu a fostu alu Domnului 
U r e c h i a delegatulu generale alu institutiunei, 
care s a esprimatu cam in modulu urmatoru.-

„Onoratu de institutiunea etnografica cu funcțiunile de 
delegatulu seu generalu pentru Romani'a, am fosta puSu in 
situatiunea plăcută de a cunâsce unu faptu importanta din 
istori'a acestei institutiuni admirabile, care la noi este abia 
născândă.

„O parte din acelu fapta este cunoscutu d-vâstra tu
turora si lumei întregi, si der’ n’o se făcu de cătu a-lu re
vocă in memori’a d-vâstre. Acesta este, că deca noe Roma- 
uiloru adunați la acesta „agapă" a sciintiei etnografice ni 
se pâte pune la întrebare titlurile de etnografi, lumea in- 
trega inse, in 16 ani pe domnia a M. S. Regelui nostru, a 
intielesu si s’a convinsu, câ la Dunăre era unu mare etao- 
grafu, . . (aplause vii.) Acelu etnografu a făcuta din unu 
poporu o națiune. . . (aplause) si Europ’a anteiu surprinsa, 
apoi emoționata si in fine admiratrice sincera a vediutu pe 
marele etnografu inscriindu cu verfulu spadei in cartea na- 
tiuniloru, pe a s’a încununata de gloria ! . ., (vii aplause.) 
„Eaca partea din faptulu insemnatu, care ve este cunoscuta, 
domniloru. Mai este inse o parte ce cunoscu numai eu si 
căti-va membrii ai institutiunei : M. S. Regele, care scie se 
faca atatu de bine etnografi’a practica, a binevoita se se 
ocupe si de etnografia teoretica, câ noi cesti-l-alti si deci, 
M. S. si cu M. S’a Regina au binevoita, inca de mai multu 
timpu, a primi titlulu de membrii protectori ai institutiunei 
etnografice, (aplause.) Nu numai câ Romani dera, ci si câ 
membru alu institutiunei, credu a respunde la dorinti’a ani- 
mei d-vâstre, propunendu-ve se bemu in sanetatea MM. LL. 
Regele si Regina României, protectorii glorioși ai sciintiei, 
artei si litereloru ! (lungi aclamatiuni si aplause).

Alu duoiiea toastu a fostu purtatu totu de d. 
V. A. Urechia iu onârea domnului de Rosny. 
Eaca-lu iD traducerea romana:

„Sciinti’a positiva, aceea celu puținu care are preten- 
siunea de a fi positiva, fiindu câ nega a priori ori-ce- acta 
spiritualista, acesta sciintia ajunsese, o sciti d-loru, luandu 
omulu de obiecta, la maimutiele antropomor- 
p h i c e. D-vâstra suuteti, d-le de Rosny, unulu din cei 
antai, care bravandu puterea modei, admiratiunea natural- 
minte provocata prin noutatea doctrinei, prin ceea ce ea are 
de stralucitoru, der' inse si de falaciosu, d-vâstra ati arun
cata manusia positivismului deconsolant, probandu 
esistinti’a nedubia a consciintiei omenesc i, 
âre-cum independenta de materia. Metod’a d-vâstre conscien- 
tiala va derimâ acea trista antropologie, care a suprimata 
in natur’a regnului urnanu pentru a nu incepe clasiflcatiunea 
de cătu la regnulu animalu. (vii aplause).

„Iu diu’a candu d. de Rosny ridică, domniloru, omulu 
din trist’a situatiune care-i făcuse positivismulu, o noua sci
intia însemnă aparitiunea ei necesara: Etnograf i’a, 
sciintia care are de scopu do a face să se cunâsca particu
laritățile caracteristice ale diferiteloru grupe de âmeni, cari 
locuiescu globulu. Din momentulu ce originea speciei umane 

nu mâi dată dela maimutie antropomorpbe, der’ dela fiintie 
pbisice mai bine organisate, posedeudu organe mai perfecte, 
seu mai bine dîsu combinate după unu ensemble economicu 
mai bunu, omulu isi reluă loculu seu de on<5re in creatiune 
si n o u’a sciintia întrebă geniulu lui studiendu basele 
pe care le aruncase in primele civilisatiuni dela unu polu 
la celulalta alu lumei (aplause vii).

„Voue onârea, d-le de Rosny, de a fi luatu pe omulu 
completu câ obiecta alu etnografiei! Der’ nu ve puteti 
opri aci fara a riscă de a cade in umanitarismtllu sentimen- 
sale atâtu de puținu justificata prin natur’a omului : cos
mopolitismul], care este o manifestatiunea acelui 
sentimentu morbosu ce a pututu servi cutareia ori cutareia 
națiuni mari pentru a aruncă disolutiunea in anim’a natio- 
nalitatilonl mai mici ori in formațiune ; def’ națiunile, cară 
vi l-au predicata si d-vâstra, s’au ferita că de focu de a-lu 
introduce la ei! (lungi aplause.)

„Etnografi’a nu e sciinti’a cosmopolitismului, disu ai 
d-t’a protestaudu; ea este aceea a omului com
pletu, adica naturalminte phisicesce 
si moralminte impinsu a se diversifică sub 
numerâse influiutie, care nu e loculu aci de a le aminti. A- 
cest’a e inclinatiunea care a data nascere ârdei, tribului, a- 
poi popâreloru si in fine nationalitatii, câ evolutiune ultima 
si mai culta a. omenirei. (Aplause.) A studeâ omulu in gru
pările lui in societate, este scopulu etnografului si acest’a 
va fi una din gloriele vâstre.

„Ceea ce va face din Etnografia o sciintia iubita de 
Romani, in diu’a candu o voru cunâsce mai bine, este câ 
voi nu admiteti câ basa a nouei clasificatiuni a societati- 
loru omenesci, particularitățile somato- 
logice, ci o faceți acea clasificatiune din puntulu de 
vedere alu grupariloru tindiendu a con
stitui naționalitatea. (Aplause.)

„Nu me potu opri de a reproduce aci defînitiunea ad
mirabila de consecintie, care ati dat’o, despre cuvintele po
poru, națiune, stătu.

„Poporulu, dis’ati, este o aglomeratiune mai multu seu 
mai puțânu considerabila de individi supusi la același gu- 
vernu, la aceleași legi si avendu o locuintia fixa. Acei in
dividi potu fi seu nu de aceeași origine, de aceeași fa
milia. —

„Națiunea se compune inse din individi supusi nu nu
mai unui aceluiasiu guvernu, der’ avendu inca aceleași 
moravuri, aceleași obiceiuri aceleași 
interese.

„Ide’a de „Poporu" deriva directa dela aceea de „a 
populă" : insulele cele mari ale Oceaniei, constitutiunea ad
ministrativa a unui poporu, a Unei națiuni seu a unei na- 
tionalitati". Ferice candu conceptulu Stata nu aduce cu sine 
si ide’a de servitute la străini! (aplause).

„Romanii, domnule de Rosny, sunt acea societate care 
a dobendita consciiutia deplina de sine insasi, de rolulu sen, 
de scopulu individiloru cari o compunu in oper’a generala a 
civilisatiei ! (aplause vii). Acest’a ve esplica, d-le de 
Rosny, favârea protectiunei Regale acordata institutiunei 
nâstre.

Acest’a ve esplica, d-le de Rosny, presinti’a in sinulu 
institutiunei a nu mai puținu de patru prelati ai democra
ticei si naționalei nâstre eclesie (aplause). Acest’a ve va es- 
plicâ, d-le de Rosny, admiratiunea nOstra pentru oper’a d-v. 
si simtiemintele de amiciția si de recunoscintia, cu care ati 
fost primita pretutindeni in tâte părțile in caletori*a d-v. in 
Romania (aplause). Acest’a va esplicâ presiedintelui insti- 
tutiuuei etnografice, mai bine de catu a’si pute-o face eu 
in acestu momentu, aclamați Unea tuturoru conmeseniloru 
nostii la toastulu, pe care ’lu ridicu in onârea d-V. (lungi si 
repetlte aplause). După „Roman."

Uniunea lucratoriloru in Angli’a.
„Telegrafulu" din București primesce o cores

pondenta dela Londr’a din care 9stragemu ur- 
matârele :

Astadi se deschide congressulu lucratoriloru, care in 
acestu anu se aduna la Londonu. După cum se scie, Angli’a este 
o tiera classica in privinti’a uuiuuiloru si societatiloru de 
lucratori. In timpurile de trista memoria, asemenea societăți 
fura oprite de lege, der’ din anulu 1825 o lege speciala 
sanctionă dreptulu loru de esistintia. Cu mafirea puterei 
acestoru uniuni si associatiuni, cu crescerea fortieloru loru 
influinti’a organisatiuniloru de lucratori asupra camerei co- 
muneloru devine din ce in ce mai mare, cu tote că camer’a 
comuneloru se afla compusa din Omeni, cari aparținu clasei 
avute. Pena la anulu 1875 aceste organisatiuni n’avura nici 
o lege, care se Ie protegeze din partea defecteloru admini
strative, der’ in anulu 1875 s’a votata o lege de protectiune 
peutru organisatiuni de lucratori. Din acestu anu pressiunea 
morala a uniuniloru asupra classei lucratâre nu se mai con
sidera de ilegala, numai câ ea se remana puru si simplu 
morala, ne transformandu-se in violarea prin fortia a liber
tății muncei.

Conturile anuale a acestoru societăți potu fi considerate, 
din raporturile financiare, câ cele mai limpedi si lamuritu 
făcute, a le intielege nu este de trebuintia multa carte si 

ori-ce muritoru le pâte verifică cu înlesnire; din alta parte 
aceste conturi au nisce date statistice fOrte interesante. Uni
unea cea mai mare este uniunea mecaniciloru. Raportata 
acestei uniuni cuprinde 400 de pagini in 4-o. AcOsta uni
une are preste 350 de ramuri in Angli’a, si peste 50 
cari imbratisieza coloniele regatului. Ultîmulu raporta alu 
acestei uniuni este tiparitu in anulu 1875. Cifr’a membriloru 
uniunei pentru acestu auu este indicata la 45,408 Omeni; 
venitulu uniunei, care se formeza dintr’unu silingu, platibilu 
de catra ori-ce membru alu uniunei intr’o septamăna de dile 
pentru anulu suscitatu, fii de 123,881 liv. sterlinge, adeca: 
considerandu livr’a sterlinga de 25 lei numai, avemu o suma 
de 3,097,025 lei noi ; cheltuial’a pentru acestu anu fîi de 
147,476 livre sterlingi. Acestu deficitu, care avii de caUsa 
lips’a de munca in acestu anu, fii acoperita din sum’a de
pusa câ capitalu alu societății, care eră 250,000 livre ster
lingi in anulu suscitatu. Din sum’a cheltuieiiloru cifrele cele 
mai batatOre la ochi sunt cifrele urmatOre : pentru ajutorarea 
membriloru lipsiți de lucru 71,000 1. ster. ; pentru membrii 
bolnavi 23,000 1. s.; 15,000 1. s. pentru ajutorarea mem
briloru batreni, cari nu mai potu lucra din caus’a betrâne- 
tieloru ; 7,000 1. s. pentru inmormentarea membriloru cari 
fura victim’â unoru nenorociri si 8,000 1. s. câ salariu mem
briloru cari se ocupa cu gerarea afaceriloru uniunei.

Este unu ce de remarcata că din momentulu candu 
organisatiunile de lucratori au luatu unu aventu mare si 
s’au stabilitu temeiuicu, certele intre fabricanți si lucratori 
nu se născu din nimioa si diferendele născute, prin iutem- 
plare, se potolescu printr’o intielegere reciproca ; acest’a de 
siguru gratia numai tăriei solidarității printre lucratori.

Templarii au duâe organisatiuni. Raportulu pe care ta 
am este pentru anulu 1878. Acâst’a uniune numera 337 
ramuri in regatu si in colonii si cifr’a membriloru ei este 
de 16,574 âmeni. Venitulu ei pentru anulu suscitatu este 
de 59,000 1. s. : cheltuiala este de 62,000 I. s., in ultima 
suma intra si 12,000 1. s. cheltuiti pentru advocati cari a- 
parau afacerile lucratoriloru contra pretensiuniloru esorbi- 
tante ale fabricantiloru. Fondulu acestei societăți este de 
71,000 1. s. Aceste duâe mustre ne potu dâ o idea despre 
spiritulu de asociatiune alu poporului anglesu. Pentru a ve 
schitia in câteva linii acest’a mare calitate a poporului an
glesu, v’amu plictisita pâte pușinu cn cifrele alaturate, der’ 
aveți totuși o consolatiune, care constă intr’aceea că cores- 
pondentulu d-vâstre, pentru a ve resuma in câteva linii as- 
pectulu generata altt vietiei sociale a poporului lucratoru diu 
Angliter’a, a fostu silita a citi nisce raporturi, pe cari nu 
le veți citi nici-odata.

XD î ’v © x b ©.
(Unii bancheta datu litărati- 

1 o r u.) In onârea membriloru congressului lite- 
rariu internationalu dela Vien’a propfietariulu dia- 
rului „Wienef allg. Zeitung" a datu unu banchetu. 
Intre invitați a fost si d. George Djuvara, delega
tulu României si totodată unulu din vice-presiedintii 
congressului literaru. Redactiunea se aflâ in giu- 
rulu siefului seu pentru a face onorurile primi.rei 
numerosiloru soldați ai penei. Primulu, care a laatu 
cuventulu, a fost redactorulu-siefu alu diarului 
„Wiener allg. Ztg.“ d. Dr, Teodor Hertzka; elu 
dise : „Câ soldatu sub drapelele lui Guttenberg, 
salutu in voi pe statulu maioru alu acelei armate, 
in rândurile careia am onârea de a luptă", După 
acest’a vorbiră mai multi in limb’a francesa, italiana, 
anglesa, intre cari renumitii scriitori francesi Belot 
si Ulbach pentru Vienezi si pentru press’a vienesa. 
Se mai tînura toaste si in limb a poiâna, spaniola. 
Intre aceste discursuri a fost rostitu si unulu in 
limb’a romana de d. Rudolf Scherer, redactoru la 
diarulu W. A. Z. Reproducemu acestu discursu 
interesantu testualu după cum ilu cetimu in „Tele
graful u“ din Bucuresci :

„Amu audîtu odata unu cuventu frumosu despre 
Romani. Cuvăntulu dicea : „Cătu de deasa ar’ fi 
intunericimea. in care s’ar’ găsi unu Romanu, elu 
totu va aflâ partea, de unde ’i va resari lumin’a." 
O națiune, a cărei luciditate a devenitu prover
biala, are dreptu a aspirâ la unu viitoriu stralu- 
citu. Evenimentele au justificatu acesta opiniune. 
Dăr’ suntemu datori a constată, că in succesele 
Romaniloru 1 i t e r a t u r’a s i p r e s s'a romana 
au avutu o mare parte. In cursulu diecimiloru de 
ani press’a romana urmă cu unu zelu si cu-o în
focare incomparabila a rechiemâ națiunea la con- 
sciinti’a esistentii sale. Ea mângâie poporulu la 
epocile de nefericire si reamintindu'i virtuțile mi
litare si civice ale stramosiforu sei din anticuitate, 
ilu făcu se le iubească si se le adopte si elu. Si 
astadi după succesele obtienute, press’a romana nu 
se repausăza pe lauri binemeritați, ci urmăza a în
tări isbandile făcute, prin desvoltarea virtutiloru 
civice, prin cultivarea sciintieloru si arteloru fru- 
mâse. Press’a intrâga a Europei, recunoscăndu me- 



ritole mari ale sororei sale din Romani’a, e fericita, 
de a’i esprimă la t6te ocasiunile simpatiele ei. Se 
’mi fia dâr’ permisu si mie a ridica paharulu pentru 
prosperitatea pressei romane si in sanetatea onora
bilului ei representantu d-nulu Djuvara, Setraiâsca!" 
(Vii aplause.)

Frumosu si bine semtîtu discursu, dîce „Telegr. “ 
D. Scherer a datu ocasiune limbei romane, fiic’a 
mai mica si uitata pena acum a limbei latine, să 
si iâ si ea loculu printre limbele culte, si mai cu 
sâma in faci’a fl6rei scriitoriloru lumei. După ce 
se sfârsira aplausele, cari urinara discursului d-lui 
Scherer, respunse d. Djuvara prin căte-va cuvinte 
caldurâse de multiamire.

(Congresulu nationalu bise- 
r i c e s c u gr. or.) este convocatu prin cer- 
culariu metropolitanu pe diu’a de 1/13 Octobre a. c.

(Afacerea Lend 1-G 0 c z e 1.) „Ellenor", 
organulu ministrului presiedinte, nu este multiumitu 
cu aceea, că capitanulu Lendl si a datu demissiunea 
(a cuittatu), ci pretinde, că n’ar’ fi trebuitu se fia 
numai dimissiunatu, ci chiaru gonitu. Advocatulu 
si deputatulu Geza Polonyi are de gandu a inaintâ 
contr’a lui Wilhelm Lendl, care si-a depusu rangulu 
de oficeru, acusatiunea pentru crim a de les’a-Ma- 
jestate.

(Manevrele dela Campi n’a) Sambat’a 
trecuta Regele CaroJu cu suit’a a plecatu dela Si
naia la Campin’a, unde avu o frumăsa primire. 
Maj. S’a coborandu-se din trenu porni indata la 
trupele din taber’a dela Cocoresci, asiediate irnpre- 
giurulu Campaniei, cari se aflau in defensiva. Maj. 
S’a ordonă a se trage focuri atunci, candu inimi - 
culu se dîari in partea opusa. Manevrele au duratu 
vreo 2 6re si jumătate. La orele 3 Regele trcându 
prin Campina a esitu in partea opusa despre Slo- 
bozi’a, uude si au adunatu in giurulu seu pe toti 
comandanții, le-a facutu diferite observări asupra 
operațiuniloru; apoi dicâudule la revedere s’a re- 
trasu spre orasiu in mediloculu aclamatiuniloru 
armatei. In orasiu trupele defilară pe d’inaintea Maj. 
Regelui, care plecă după aceea inapoi la Sinaia.

(„L a G a z e 11 e de R o u m a n i e“) 
este titlulu unui nou diaru cotidiunu ce apare in 
Bucuresci in limb’a francesa sub direcțiunea d-lui

scrie noulu diaru 
face Romani’a 
vornu neglige 
de Romani’a" 
t6te partidele 
fiindu-că un’a 
si promite că 

Urămu sororei

G. Steriadi. „Scopulu nostru" 
in primulu seu articulu, „este de a 
mai cunoscuta in străinătate si nu 
nimicu spre a’lu atinge." „Gazet’a 
spera că si in viitoriu că intrecutu 
voru fi un’a in Gestiunile naționale, 
numai p6to fi si politic’a naționala 
va lucră pentru acâst’a direcțiune, 
ndstre dela Bucuresci o vieatia lunga si prospera.

(Dela Curtea romana.) „L’Indep.Roum." 
afla că Curtea va parași definițivu Sinai’a spre a se 
instalâ in palatulu dela Cotroceni, Trenulu regalu 
se va opri la gar’a Târgoviste, unde se prepara o 
mare receptiune oficiala a princesei mame. Prince- 
s’a de Hohenzollern va remanâ vre-o 10 dile in 
Bucuresci, după aceea se va reintărce pe la Ver- 
ciorova in Germani’a. Maj. S’a Regele o va acom- 
paniâ până la fruntaria. Numai după ce va pleca 
princess’a-mama Regele se va duce in Moldov’a.

(Omorîtorulu lui Garfield.) Gui- 
teau, se va traduce mintea Curții cu jurați. Ape- 
ratorulu e unu cumnatu alu seu, advocatu, pe care 
si l’a cerutu singura. — Guiteau e siguru, că o se 
fia achitatu, de vreme ce, dice elu, nu a omorîtu
pe Garfield din reutate. Singurulu lucru, de care se
teme, e, că va fi assasinatu in timpulu procesului.

(S c 6 1 e 1 e secundare in Borna-
n i ’a.) Numerulu liceeloru ce au functionatu in 
1880 — 1881 in Romani’a a fost de 7 cu o po- 
pulatiune școlara de 2,065 elevi si cu 160 profesori. 
Sumele alocate in budgetu pentru intretînerea loru 
este de lei 722,299 pe anu. Gimnasii au fost 18, 
dintre cari 10 sunt in sarcin’a Statului si 8 se 
intretînu din fonduri comunale si judeciene. Nu
merulu eleviloru cari le-au frecuentatu a fost de 
1,866 cu 180 profesori. Cheltuielele celoru 10 
gimnasii intretinute de Stătu sunt evaluate in budgetu 
la 320,043 lei. Seminarii au fost 9 cu 98 profesori 
si 1,935 elevi. Optu din acestea sunt pe sâma 
Statului si costa anualu 358,912 lei. Scdlele nor
male (preparandiale) pentru invetiatura poporului 
romanu nu au luatu o mare desvoltare in ultimii 
ani. In 1880—81 au functionatu unu numeru de 
9 scâle cu 92 profesori, si avendu o populatiune 
școlara de 718 elevi. Scole momerciale au fost 5: 
la Bucuresci, Galați, Craiova, Ploesci si Iași. Nu
merulu eleviloru a fost in 1880—1881 de 566, 
ear’ acelu alu profesoriloru de 48. ScOle secundare 

de fete au- fost 7, cu 807 eleve, 41 profesori si 
62 profesâre. Totalulu cheltueliloru pentru scdlele 
de invetiamentulu secundara, fixatu prin bugetulu 
Statului si subventiunile acordate scâleloru sustînute 
de județie si comune, se urca la cifr’ade 2,416,259 lei.

(S c 6 1 e 1 e in Focsiani.) D-nu ge- 
nejalu C. Davila, scrie Luptutorulu, sosindu in Foc
siani, a inspectatu t6te scâlele si ar’ fi remasu 
fdrte nemultiamitu, fiindu că a gasitu scâlele din 
acest.u orasiu mai reu intretinute de cătu chiaru 
școlile satesci, si că profesorii sunt de o neertata 
negligentia. Se intielege că d. Davila nu scie, că 
unii profesori fiindu gazetari si funcționari nu mai 
au timpulu de a se ocupa si de scâla; profesorulu 
clasei a patra, până acum n’a predatu nici-o singura 
lectiune. De siguru, că d. Davila ’i va recomeudă 
fârte bine la Bucuresci,

(Osele dela Plev n'a.) Briggulu aus- 
triacu „Milovicu", incarcatu cu 6 s e dela 
P 1 e v n a, a sositu in 17 Septembre la Bristol. 
O mulțime de lume ’i esise inainte, chiaru si 6meni 
de prin alte parti, si fiacare luă căte unu ciolanu, 
că suveniru dela Plevn’a. Cantitatea âseloru era de 
300 tone, din care a cincea parte, 6se de cai, ear’ 
restulu de 6meni. Spre liniștea crestiniloru trebue 
se spunemu, că scheletele, transformate p6te deja 
in v a x u, sunt de ale eroiloru turci. Unu omu 
alu dracului, voindu se strice târgulu căpitanului 
austriacu, respandise vestea, că 6sele sunt din Crimea, 
de a le soldatiloru anglezi cadiuti in 1854. Uitarea 
anglesiloru a fost mare, dâr’ retacirea s’a indreptatu 
mdata. Casulu remane, ori cum l’amu intârce, o 
profanare, semnu alu scaderei moralei publice 
europene. Alâg.

(Evrei, cari sugu sânge de 
c r e s t i n u ?) Din Calarasi (Romani’a) primâsca 
„L’Independance Roumaiae" urmatân’a scire tele
grafica sensatiunala :

O afacere, a cărei aparentia este destulu de 
grava, dâr’ asupra careia nu ne putemu inca pro
nunția, s’a petrecutu aici. Nisce evrei ar’ fi luatu 
sănge unei fete creștine. Eata ce pretinde denun- 
tiarea, dâr’ spre a cunâsce adeverulu trebuie se as- 
teptamu, că justiti’a sâ se pronunție. Până atunci, 
eata informatiunile, ce se dau in acâsta privintia: 
O fetitia de vre-o 9 său 10 ani s’a presentatu 
la parchetu insolita de mam’a ei, si a facutu ur- 
matâri’a plângere: Ea intrass iu servitiulu unui 
evreu. După trei dile, mai multi evrei se aduna
seră la stapanulu ei si după ce i-a datu se mă
nânce supa si puiu friptu, ’i-a poruncitu să se culce. 
Stapanu-seu ’i dise totd’odata, că se ’si scâta scur- 
teic'a candu s’o culcă. A du6’a di diminâtia, dice 
fat’a, candu m'am desteptatu am simtitu unu felu 
de ametiâla si slabitiune neesplicabile, precum si 
nisce intiepaturi durerâse la mâni. Privindu-mi 
brațiele, am vediutu nesce pete roșii. Am alergatu 
la mam’a si ’i-am istorisitu lucrulu. Atătu mam’a 
cătu si eu credeamu, că evreii m’au adormitu si 
’mi-au luatu sânge cu vre unu instrumentu âre- 
care. Indata d. procuroru a chiamatu trei medici, 
intre cari si unu evreu, si fat’a fii examinata. 
S’a gasitu intr’adeveru nesce pete albăstruie pe bra- 
țieie fetei si se pare că aceste pete provinu din 
extragerea sângelui prin aspiratiune cu gur’a (su
gera). S’a inceputu o ancheta.

(Spioni rus si.) „Vocea Covurluiului" scie 
se vorbească, despre nisce spioni ruși, cari ar’ cutre- 
era ținuturile României de pe langa Prutu. Eata 
unu casu : D. Ralea, proprietara in comun’a Oan- 
cea, plasa Prutu, din județiulu nostru, care ne 
autonsă a ’i publică numele, ne comunica, spune 
numitulu diaru, că in acea comuna au sositu intr’
adeveru spioni rusesci, cari au platitu bani spre a 
avâ informațiile, de cari aveau necesitate. Dâr’ 
ceea ce e măi tristu, e, că s’a gasitu tocmai unu 
funcționara publicu, care se dâ acele informatiuni, 
si acelu funcționara e perceptorulu acelei comune. 
Spionii ruși au cerutu se li se dâ informatiuni 
despre positiunea locuriloru de pe langa Prutu, 
cum si mai departe până la mai multe verste, despre 
satele din acea parte, despre numerulu bratieloru 
disponibile, a careloru, producteloru, ețc. Aceste 
informatiuni s’au datu in Oancea, cumu amu spusu, 
de perceptorulu acelei comune. Casulu de la Oancea 
n’ar’ fi isolatu.

(I n e c a t u de c i u d’a f e m e e i.) Lo- 
cuitorulu Ioan alu Măriei de pe mosii’a Iacobeni ju
dețiulu Botosiani, se certă adese-ori cu soția s’a 
din causa, că oHcredea infidela, asiâ că, acum de 6 
dile suparandu-se mai tara pe soți’a s’a si, voindu 
se ’i faca in ciuda, s’a dusu la unu iazu si. des- 
bracandu-se pe nialu s’a bagatu in apa ducânduse 

la adencu până s’a inecatu. Se vede inse, ca repo- 
satulu era din fire economu de âra ce n’a voitu se 
’si strice hainele, pe cari lea lasatu pe malu.

(Unu alu d o i 1 e a ' S c a r v u 1 i.) Ci- 
timu iu „Stâu’a Dobrogei" : Grigori Vasilieff Ca- 
zanov se numesce criminalulu barbara, cu domici- 
liulu in comun’a Morighiol, plas’a Tulcea, care 
prin violentia a atentatu la pudârea fiicei sale E- 
lena. Acâst’a bestiale creatura făcuse din fiica-s’a 
o intretienuta, său mai bine disu unu obiectu alu 
unei coruptiuni fara semenu intre locuitori de prin 
sate. Elu traiea cu fiica-s’a că si cu-o legitima te
mea. Nenorocita s’a soția, mum’a, in mai multe 
rânduri a surprinsu in flagrantu delictu pe barba- 
tulu, care, prin amerintian, profită de fiic’a-sa. A- 
câst’a nenorocita fiintia purcedîndu grea, tatalu ei 
o silea a redică greutati nepotrivite cu puterile fi- 
sice ale unei femei, crediendu, că prin acâst’a va 
putâ reuși se pârda prunculu. Inzedaru a fost 
planulu! Prunculu s’a nascutu la timpu, si pentru 
a nu se afla pecatulu sevârsitu, tatalu l’a luatu, a 
sapatu o grâpa sub pragulu usiei si a ingropatu 
iuocent’a fiintia de viua. De si faptul u, care in
dignă atătu pe soție, cătu si pe fiica silnicită si 
desonorata, le făcuse adese ori a’lu deuuntiă au- 
toritatiloru locale, spaim’a inse si amenintiarile bar
barului tata si soțiu, au opritu pe nenorocitele fe
mei dela hotarirea loru; dâr' in momentulu ingro- 
parei copilei, indignatiunea, durerea de muma si 
planșetele bietei copile, pe care a pus’o in grâpa 
sub durerile suspineloru, le-a pusu in desperare si 
a alergatu de au datu de veste primarului localu. 
Inocent a copila s’a desgropatu; casulu a fost in- 
cuuosciintiatu parchetului localu, ear’ criminalulu a 
fost arestatu.

(Medicamentu contra rapciugei 
|c ă i 1 o r u.) Pisâza cărbuni de teiu aprinși intr’o 
piulitia de feru, cerne subțire si pune prafulu in 
traista si atern’o apoi de capulu calului bolnavu. 
Prin respirare prafulu va intra in nari. După trei 
dîle bâl’a va merge spre bine si după 6 dîle narile 
voru incepe sâ se vindece. (Industria).

(Unu leacu contra pestei bo- 
v i n e). Guvernulu Russiei a publicatu in contra 
acestei bâle teribile urmatâri’a prescriptiune:

Indata, ce se ivesce bâl’a in apropiare, sâ se 
dâ viteloru apa de feru ori cătu ar’ voi se bâ a 
pentru acâst’a sâ se iâ feru vechiu ruginitu si sâ 
se pună, se stâ necontenitu in apa de beutu. — 
(Industria.)

Coxxoxixs-cl.
Pentru ocuparea postului de profesoru de lim

b’a romanâsca, maghiar’a si german’a la insti- 
tutulu pedagogicu diecesanu in 
Caransebesiu cu terminu până la 15/27 Oc- 
tobre a. c.

Cu acestu postu este impreunatu, pentru anulu 
antâiu de proba, unu salariu de 600 fl. si 200 fl. 
pentru cortelu, eara după decurgerea acestui anu, 
depunându respectivulu profesoru cu succesu esa- 
menulu de calificatiuue si devenindu astfeliu prote- 
soru definitivu, primesce dreptu salariu de 800 fl. 
si 200 fl, pentru cortelu.

Competentii au se alature la petițiile loru :
1. Atestatu de botezu spre a documentă, că 

sunt romani gr. or.
2. Atestatu de maturitate.
3. Atestatu despre absolverea unui cursu mai 

inaltu de pedagogia.
4. In lips’a atestatului de sub 3) atestatu său 

absolutoriu dela facultatea filosofica sâu si dela 
alta, facultate.

5. decumva au fost undeva aplicați, se producă 
si atestatu despre pracsea de pân’ aci.

Competentii trebue se aiba depliua cunoscintia 
si desteritate in tâte trei limbele in vorbire si 
in scriere si cu deosebire in limb’a romanâsca si 
maghiara.

Petițiile se adreseaza cătra Consistoriulu diece
sanu gr. or. in Caransebesiu.

Caransebesiu. Din siedinti a consistoriala tînuta 
in 10/22 Septembre 1881.

Episcopulu diecesanu:
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