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Caus’a nationalitatiloru in diet a ungara
B r a s i o v u, 6 Octobre.

S’a vorbitu dîlele aceste despre unu proiectil de 
adresa ce l’ar’ fi presentatu dietei ungare «depu
tății nationalitatiloru". Acăst’a scire facea impres- 
siunea câ si candu ar' esistâ o partida a nationali
tatiloru iu diet a câ pe la 1868. In realitate inse 
o asemenea partida este adi chiaru impossibila pen
tru că lipsesce materialulu, din care să se com
pună ; gratia pressiunei ne mai pomenite ce-a in- 
trebuintiat’o guvernulu ungurescu la alegeri, astadi 
naționalitatile nu mai sunt representate in diet’a 
ungara nici măcaru in acea mesura neinsemnata câ 
la 1868, facându abstracțiune aci dela Romanii din 
Transilvani’a, cari nici n’au voitu a luă parte la 
lucrările acelei diete.

Partid’a nationalitatiloru dela 1868 s’a redusu 
numai la trei membri. Acesti’a sunt cei trei depu- 
tati naționali șerbi Miletici, Polit si Maximovici. 
Ei an fost aceia, cari au depusu pe biroulu came
rei unu proiectu deosebitu. Dăca acestu proiectu se 
numesce alu „nationalitatiloru," acăst’a pâte fi de-o 
parte si o apucatura a raportoriloru unguri, cari 
voiescu se faca pe lume se crăda, că naționalită
țile nemaghiare sunt representate in dieta, de alta 
parte inse este celu mai bunu testimoniu ce se da 
acelei lucrări, căci numai despre unu proiectu, care 
iea in aperare caus’a drăpta a popâreloru nema
ghiare se pâte dice, că este proiectulu deputatiloru 
nationalitatiloru.

Deputății șerbi au adusu in proiectu argu
mente destulu de tari spre a arată cătu de multu 
asuprite sunt nationalitatile in Ungari’a, asia că 
nici legea ce s’a fostu creatu anume pentru ele de 
cătra diet’a ungara la 1868, deși este fârte nein- 
destulatâre si defectuăsa, nu se esecuta. Vocea loru 
va resuna inse si de astadata in pusthia, căci cei 
din diet’a ungara n au urechi pentru gravaminele 
nationalitatiloru si n’au ochi pentru relele, ce bân
tuie tiăr’a din caus’a nedreptatiriloru si asupririloru 
la cari sunt espusi toti căti nu se tienu de rass’a 
domnitâre.

„Domnirea de rassa este proclamata de prin
cipiu alu statului si miliânele de locuitori, cari a- 
pârtienu nationalitatiloru sunt tractati că nesce 
străini in propri’a loru patria!" Acăsta esclamare 
a deputatului Polit illustrăza destulu de bine trist’a 
situatiune interiâra a Ungariei. Maghiarii vedu ce 
ar’ fi mai bine, dăr’ cu tâte astea urmăza ce este 
mai reu, pentru că acăst’a convine interesseloru 
loru de rassa. Fârte bine a succesu representan- 
tului serbu, in vorbirea s’a, de a arată modulu prin 
care guvernulu, facăndu impossibila representarea 
popâreloru nemaghiare iu dieta, voiesce să cocolo- 
siăsca cestiunea nationalitatiloru.

Nu mai puținu ia succesu deputatului Polit a 
reduce la adeverat’a ei valâre legea de naționali
tate, cu care se totu lauda cei dela guvernu, pre 
candu nu se sfiiescu de a-o calcă in piciâre la fia
care ocasiune, ce li se da. Totu asia de bine a sciutu 
se arate abusurile si volniciele ce s’au intemplatu 
la alegerile din urma si prin cari guvernulu a fa- 
cutu se reăsa candidatii sei mai in tâte cercurile 
nationalitatiloru.

Cu multa elocintia Dr. Polit ia facutu atenti 
pe Maghiari la marile pericule, cari amenintia in 
viitoriu Ungari’a, dăca nu va face dreptate nati
onalitatiloru, dovediudule cătu de nefavorabile sunt 
evenemintele in specialu pentru Ungari’a si rass’a 
maghiara. Si ce respuusu credeți, că a primitu la 
la apelulu lealu ce l’a adresatu dietei ?

Ministrulu-presiedinte Tisza in aplausele tutu
rora partideloru maghiare ia respunsu : „Ce se 
atinge de procederea nâstra fația de nationalitati 
si de situatiunea nationalitatiloru in Ungari’a, rogu 
pe d. deputatu, să privăsca la statele europene, cu 
deosebire unde domnescu conatiunalii sei, si dăca 
va găsi că acolo nationalitatile neslave s’ar’ bu

cură măcaru de a diecea parte din drepturile ce le 
au la noi, ’i dau dreptulu se vina si să seplanga!"

D. Tisza a facutu alusiune negresitu la Ro
manii din Serbi’â, dăr’, admitiendu analogi’a intre 
situatiunea loru si a nationalitatiloru din Ungari’a, 
intrebamu: de candu o nedreptate se considera in 
Ungari’a că o binefacere, dăca se comite si in alte 
state ? Pe slabu fundamentu se mai basăza dom
nirea arbitrara maghiara, trista mai este situatiunea 
unui stătu, unde dreptatea se cumpanesce cu cum- 
pen’a împrumutata dela alte state, pâte chiaru si dela 
cele din fundulu Asiei !

Cronica evenimenteloru politico.
Maiestatea S’a a scrisu urmatoriulu autografu: 

Iubite de Szlavy! Te insarcinezu până la 
alta dispositiune cu representarea constitutiunala a 
ministeriului casei Mele si a afaceriloru străine; 
siefulu de secțiune de K â 1 1 a y va continuă a 
conduce imediatu acestu resortu. Vien’a, 12 Oc
tobre 1881. Francisca Iosifu m. p. 
Acestu autografu este contrasemnatu de miuistrulu 
de resbelu imperialu comite Arthur B y 1 a n d t- 
R h e i d t, feldmarsialu.

Unu „corespondentu Sibiianu" (dela Budapest’a!) 
alu diarului „Pester Lloyd" se incărca a interpretă 
pasagiulu din urma alu discursului, prin care Me
tropolitulu a deschisu Congressulu bise- 
r i c e s c u gr. or., cu scopu de a indrepta la a- 
dres’a „eroiloru passivitatii" o grosolana amenin- 
tiare. Elu sustiene adeca, că in acelu pasagiu, 
vorbindu de unele „aparîtiuni i n t r is
ta t 6 r e“, Metropolitulu ar’ fi facutu alusiune la 
intentiunea ce ar’ avea-'o d-nii Babesiu si consoți 
de alu interpelă asupra faimâsei sale circulare po
litice, electorale de asta văra. Metropolitulu se le 
fi declaratu, că indata ce voru atinge afacerea cu 
circular’a, elu va inchide Congressulu, care n’are a 
se ocupă cu desbateri politice. Ei bine! congres
sulu are de scopu a sustienă armoni’a intre cleru 
si poporu, dîce discursulu de deschidere, — cum 
va atinge elu inse acestu scopu dăca nu-i va fi 
permisu ai spune Metropolitului, că prin circu
lare politice că cea memorata, cari servescu 
numai scopurile guvernului, se turbura buna intie- 
legere d’intre cleru si poporu si se compromite 
subliinulu scopu alu bisericei ? —

La ordinea dîlei in camer’a ungara 
este discussiunea proiectului de respunsu la discur
sulu tronului. Referentulu maioritatii Moriz Jokai 
tienh unu lungu discursu in aperarea proiectului 
presentatu de densulu. Momente noue nu contiene 
acestu discursu. Jokai accentuă din nou importan- 
ti’a portului delaFiume pentru comerciulu Ungariei 
apoi se ocupă pe largu de cestiunea administra- 
tiunei de stătu si in fine trecti la partea ultima a 
adresei ce privesce relatiunile d’intre armata si po- 
poratiune. Nui mirare, dise elu, că, cu toti pașii 
ce s’au facutu pentru câ să se cultive spiritulu na
ționala ungurescu in armata, se mai găsescu in ar
mata elemente, cari uu respectăza starea actuala a 
lucruriloru si nu ’si cunoscu datori’a. Dăr’ si a- 
ceia gresiescu, cari, in locu de a potoli foculu, 
târna uleiu pe elu scornindu faime de sensatiune.

Jokaî dîce că casulu Lendl-Goczel nu e destulu 
de importantu de a fi discutatu in parlamentu si 
in adressa, dăr’ dăca unulu din oficeri ’si perde 
rangulu pentru parerea lui esprimata inter pocula, 
pre candu celalaltu pentru parerea s’a vatamatâre 
constitutiunei nu se pedepsesce, suntemu datori se 
ne redicamu glasulu in contra unei asemenea pro- 
cederi. De aceea amu amintitu acăst’a afacere in 
adresa.

„Amu crediutu de bine, dîce Jokai, de-a ne 
pronuntiâ fația cu tronulu, că tocmai acuma, candu 
nu e secretu, că contra starei de lucruri actuale 
nu lupta numai unu curentu, nu numai „Indepen

denții" noștri, ci si centralistii, federalistii si ide
aliștii absolutismului, cari toti combătu principiele 
fundamentale ale constitutiunei nâstre, că tocmai 
acuma credemu de lipsa a declară: că ne credemu 
destulu de tari de a ne opune curentului inimicu 
si că stamu pe bas’a constitutiunei, pe care stă si 
tronulu regelui.

Ignaz H e 1 f f y se redică după acăst’a si cri
tică proiectulu partidei regimului ungurescu din 
punctulu de vedere alu principieloru Kossuthianiloru. 
Despre politic’a esteriâra, dise elu, nici nu se face 
mențiune in proiectu si totuși se pare că se prepara 
din nou ceva ce sămana a fi contiunarea politicei 
bosniace. Proiectulu Tisaistiloru retace apoi deca- 
dinti’a economica a clasei de medilocu; retace dările 
apesatâre, seracirea generala. Proiectulu vorbesce 
despre concordi’a intre armata si poporatiune. A- 
căst’a ar’ fl de doritu, dăr’ nu esiste. Proiectulu 
vorbesce de „armat’a nâstra." Esiste o armata bine 
organisata, acăst’a inse nu e a nâstra; honvedii 
sunt ai noștri inse nu sunt asiă înarmați, câ se 
fia considerați câ armata. — In fine vorbindu despre 
alegerile din urma, Helfy dice, că niciodată nici 
sub Lonyay nu s’a facutu asiă mare pressiuue a- 
supra alegătoriloru câ acuma si totuși „Indepen
denții" sunt adi mai multi la numeru, ceea ce do- 
vedesce, că ei representa adeveratele dorintie ale 
natiunei. . . Partinesce proiectulu „Independenti- 
loru."

In numele opositiunei moderate a vorbitu apoi 
cornițele Apponyi, contra proiectului 
maioritatii. Elu combate mai antaiu aserțiunea, după 
care creditulu statului ar’ fi restabilitu. „Mari si 
cutezate cuvinte" dice Apponyi, „noi cei din opo- 
sitiune scimu că nu pâte fi vorb’a de restabilirea 
ordinei in finance. “ Cătu privesce afacerea cu armat’a 
Apponyi nu se multiumesce cu simpla esprimare 
de sperantie si dorintie, de aceea proiectulu oposi
tiunei moderate mai cere a se luă mesuri câ se nu 
se repete asemeni cașuri.

In fine presentă d. Miletici cu căteva cu
vinte proiectulu celu reproducemu mai la vale.

Proiectulu de adresa presentatu iu c a m e r ’a 
magnații oru nu este decătu o simpla pa- 
rafrasa a discursului tronului. Caracteristicii este 
că proiectulu maghiariloru nu atinge nici c’unu cu- 
ventu cestiunea privitâria la relatiunile cu armat’a 
comuna.

„L’Indăpendance Belge," dela 12 Octobre scrie 
in privinti’a cestiunei Dunărene ur- 
matârele: „Comissiunea Europăna a Dnnarei se va 
intruni in primele dile ale lui Novembre; Austri’a a 
primitu in cele din urma, după âre-cari modificatiuni, 
propunerea presentata de Franți’a, in scopu de 
conciliatiune, relativa la compositiunea comissiunei 
riverane mixte, cărei comissiuni cabinetulu din Vien’a 
voesce a’i incredintia supravighiarea navigatinnei 
intre Galați si Porțile de Feru. După acăst’a. pro- 
positiune, astfelu cum se presinta acum, comissiunea 
europăna va delega in fiacare anu unulu din membrii 
sei alesu prin ordinea alfabetica său nrin tragere 
la sortiu, pentru a asistă la lucrările comissiunei 
mixte. însărcinarea acestui delegatu va fi indoita; 
elu va avă se transieze cestiunile in casu de îm
părțire egala a voturiloru (se scie că Austri’a voiea 
la inceputu se’si reserve acestu dreptu) si va de
cide cașurile pentru cari se va pută apelă la co
missiunea Europăna. Romani’a se crede că va declină 
propunerea francesa; dăr’ dăca celelalte puteri voru 
fi de acordu, Romani'a va fi fortiata a se supune. 
O crisa ministeriala va pută resultâ la Bucuresci 
din caus’a acestei situatiuni."

După „Gazetta d’Italia" generalulu Ferrero, 
ministrulu de resboiu, a preparatu unu proiectu de 
lege relativu la augmentarea armatei 
active italian e. Efectivulu acestei ar
mate va fi redicatu dela 300,000 la 410,000 
âmeni aprâpe. Pentru consideratiuni financiare si



pentru a nu prea încarcă bugetulu resboiului, in 
locu de a crea patru noue corpuri de armata, nu 
se voru formă decătu duăe ; excedentulu recruta- 
tiunei suplementare va fi repartitu intre cele optu 
corpuri de armata deja existente astfelu, că efec- 
tivulu companieloru de infanteria se se redice de 
la 200 la 225 6meni. Pentru consideratiuni ad
ministrative, nu se voru creă in cele duăe corpuri 
noue de armata decătu duăe regimente de artilerie 
in locu de patru, si patru regimente de cavalerie 
in locu de optu.

După acelasiu diaru, ministrulu de resboiu s’ar’ 
ocupă si de altu proiectu de lege relativu la o 
clieltuela extraordinara de 200 miliăne cari s’ar’ 
afectă la lucrări pentru aperarea naționala. — Con- 
siliulu ministriloru trebue se examineze in curendu 
proiectulu de lege in cestiune. Pe langa construc- 
tiunea de lucrări de aperare, s’ar’ complecta ma- 
terialulu artileriei, s’ar’ cumpera cai, puști, etc- D. 
Magioni, ministru de finance, n'ar’ fi departe de a 
incheea spre acestu sfărsitu o operațiune financiara 
speciala.
;i^ La Valenci’a din Alcantara la estrem’a fruntaria 
a Spaniei, s’au intalnitu Regii Spaniei 
si Portugaliei spre a se duce se inaugureze 
la C a c e r e nou’a cale ferata care va legă 
Mădridulu cu Lisabon’a, trecGndu prin valea Tagelui. 
Cei duăi Suverani erau insociti de primii loru 
miniștri. D. Sagast’a insociea pe regele Alfonso XII. 
Intr’o convorbire cu acestu omu de stătu, regele 
Portugaliei ar’ fi disu că Spâni’a si Portugali’a 
sunt duăe națiuni surori, care trebuie se urmeze 
totdnauna aceeași politica internaționala. — La 
bancbetulu care a avutu locu la Valenci’a, regele 
Alfonso a rostitu unu elocinte discursu prin 
care a adusu aminte gloriile naționale ale ambeloru 
tieri, unite prin traditiuni, istori’a si positiunea 
loru, surori de arme, literatura, etc. Regele a adusu 
aminte asemenea că Spaui’a si Portugali a au dusa 
împreuna civilisatiunea in Americ’a. „Cine . dăr’. 
dise regele Alfonso, va pută se gasăsca nedreptu, 
si cine ar’ avă dreptulu să se opună faptului că 
duăe popăre unite prin atătea legaturi ’si dau ajutorii 
pentru a inaintâ împreuna pe calea progresului si 
a împlini missiunea santa pe care provedinti’a a 
destinat-o ămeniloru in trecerea loru pe acestu 
pamentu ? „Cele duăe popore voru îndeplini acăst’a 
missiune, respectandu-’si reciprocu independinti’a si 
glori’a," Regele Portugaliei a respunsu in spanio- 
lesce si a esprimatu aceleași dorintie in favărea 
Spaniei. Se conchide d’aci că resultatulu conferiutiei 
dela Cacere va fi deschiderea drumului pentru 
intielegeri cu scopu de a legă intre ele interesele 
materiale ale Spaniei si Portugaliei, său printr’unu 
felu de uniune vamala iberica, său prin concessiuni 
vamale reciproce. In Gestiunile internaționale cele 
duăe guverne voru lucră totdeauna d’acordu. Bas’a 
arangiamentului ar’ fi o aliantia fărte strinsa, nu 
inse o federatiune, lucru pe care Portugesii nu Par' 
primi.

In privinti’a încoronării Tiarului 
se telegrafăza din Moscva, că acolo se făcu deja 
mari pregătiri pentru acelu actu. Unu funcționaru 
superioru a venitu din Petersburg spre a dă săma 
de objectele necesare la acăst’a ceremonia, ce se 
crede că va fi in Maiu anulu viitoru. Intre aceste 
objecte este si scaunulu de fildesiu, adusu de Bi- 
zantiu de Sofi’a Paleologa, soți’a marelui duce Va- 
silie Ivanovici si pe care a siediutu Alexandru II 
la încoronarea s’a.

Congressulu nationalu bisericescu gr. or.
După cum amu anuntiatu congressulu biseri

cescu alu Romaniloru gr. or.. a fost deschisu in 
Sibiiu la 1/13 Octobre. După servitiulu divinu de
putății fiindu adunați in sal’a seminariului Andrei- 
anu Metropolitulu-presiedinte avendu de-a drăpt’a 
si de a stang’a pe cei doi episcopi sufragani ai 
Aradului si Caransebesiului a cetitu discursulu de 
deschidere. Accentuandu marea importantia a reor- 
ganisarei bisericei gr. or. pe bas’a sinodalitatii si 
aratandu ce bine a prevediutu barbatulu de eterna 
memoria, care a creatu acăsta stare de lucruri, că 
numai prin conlucrarea armonica a clerului cu po- 
porulu „biseric’a năstra naționala va pută deveni 
tare de ajunsu, pentru a devinge injuriile din afa
ra si a clădi in laintru Sionulu nationalu alu cul
turii, ce ne apropia de Dumnedieu", Metropolitulu 
dice :

„Intre impregiurari nefavorabile, cum au fostu 
preste totu cele ale deceniului trecutu, intr’o situ- 
atiune puținu consolidata, in care inca totu ne 
aflamu, si intre greutățile, ce se intimpina de co
munii Ia ori-ce inceputu, biseric’a năstra naționala 

in desvoltarea s’a a ajunsu la unu atare gradu, 
care deși n’ar’ satisface tăte dorintiele uăstre, dăr1 
in totu casulu este aptu, de a ne usiură progre
sele in viitoru, dăca in sinulu bisericei va domină 
adeveratulu ei spiritu: religiositatea, caritatea cres- 
tinăsca, comuniunea de interese superiăre si tăte 
acele virtuti, dela cari depinde prosperarea unei 
societăți cu scopuri sublime.*

„Am firm’a sperantia, că congresulu nationalu- 
bisericescu, care se intrunesce astadi pentru a con
tinuă regularile incepute in congresele din trecutu, 
va fi condusu de adeveratulu spiritu alu bisericei, 
care pentru salvarea intereseloru năstre comune, si 
in specialu a institutiuniloru bisericesci basate in 
statutulu nostru organicu, se faca, că să dispara 
unele aparitiuni regretabile, cari ici colea începură 
a se manifestă in timpii din urma, intr’o direc
țiune, ce nu ne păte duce la alta, decătu la căl
carea nimbului bisericei si la sguduirea simtiului 
religiosu alu poporului nostru, care trebue se ’lu 
cultivamu cu totu adinsulu.*

După deschidere -s’au alesu notarii ad hoc, si 
deputății ’si-au presentatu credentionalele. Presenti 
au fost 48 deputati. Deputății se impartu apoi du
pă eparchii iu trei secțiuni pentru verificarea mem- 
briloru. Cu acăst’a siedinti’a antaia s’a incheiatu.

Proiectulu de adresa presentatu de Miletici.
Amu aratatu in n umerii trecuti, că deputatulu 

Svetozar Miletici a presentatu unu proiectu 
de adresa deosebitu. Acestu proiectu alu „partidei 
nationalitatiloru* e subscrisu de trei deputati: 
Miletici, Polit si Maximovici.

In introducere proiectulu declara că se va pro- 
nuntiă asupra discursului tronului „cu sinceritatea, 
ce o roclama in situatiunea actuala devotamentulu 
omagialu si credinti’a cătra Maiestatea S’a.* Apoi 
vorbindu de incorporarea granitici militare cu Croa- 
ti’a proiectulu doresce că acăsta încorporare să se 
faca cătu mai curându si de facto prin partici
parea granitici la legislatiune si la controlarea ad- 
ministratiunei patriei; cestiunea Fiumana doresce 
se-o văda resolvata cătu mai curendu pe bas’a drep
tății, apoi proiectulu continua asiă :

„In inaltulu Mesagiu se amintesce necesitatea de a se 
face diverse reforme interne, care voru fi obiectulu activi- 
tatii legislatorice in acesta perioda.

„Noi câ cetatiani ai statului incătu pentru aceste re
forme ne vomu impliDÎ datorinti’a in spiritulu si in intere- 
sulu libertății generale de egala indreptatire a popăreloru 
si in interesulu salutei publice, iu deosebi inso vomu sprigini 
acele proiecte de legi, cari sunt destinate a spori puterea na- 
tionala-economica si a reduce sarcinele năstre mari preste 
mesura.

„Ne-a mahnitu inse fărte, că in inaltulu discursu alu 
tronului nu se face nici o amintire despre un’a din cele mai 
grave afaceri interne, care este cestiunea naționa
li t a t i 1 o r u din Ungari’a.

„Cestiunea nationalitatiloru nu este resolvita prin art, 
de lege XLIV: 1868, pentru că acest’a nu a multiamitu 
nationalitatile si nu le multiamesce; der’ chiaru si acesta 
lege nu se ecsecuta nici macaru intr’unulu din paragrafii sei. 
ea esiste prin urmare numai pe hartia, nu inse si in via- 
ti’a publica, abstracțiune facendu, că acesta lege in multe 
dispositiuni ale sale da locu liberu volniciiloru, fiindu că 
clausulele prin care tăte se lașa in voia posibilității făcu 
legea insasi ilusoria.

„Legea esistenta despre egal’a indreptatire a nationali
tatiloru e intemeiata pe o basa fărte defectuăsa, pe bas’a 
individualității, de aci vine că limb’a singuraticeloru natio- 
nalitati cu privire la afacerile interne .nu ajunge la valăre 
nici in cercurile cele mai de josu ale organismului admini- 
strativu, la auctoritatile politice cercuale, si Ia judecătorii 
ea nu este admisa ; ea se elimineza prin instrucțiunile gu
vernului, asie incătu raportnrile comuneloru tcebue să se 
substearna chiaru si auctoritatiloru cercuale in limb’a ungu
reasca.

„Der’ chiaru si principiulu individualității nu se ese- 
cuta in pracsa pentru că decisiunile asupra petitiuniloru date 
de particulari emana intr’o limba pe care acesti’a nu-o 
pricepu.

„Legea esistenta despre egal’a indreptatire a nationali
tatiloru, care propriameute tracteza numai despre esclusivi- 
tatea unei limbi trebue emendata deja pentru cuventulu că 
nu e corespundietăria. Este o dorintia a tuturoru nationali
tatiloru din Ungari’a, ca acesta lege se fia supusa la o re- 
visiune radicala, in spiritulu si direcțiunea acelei propuneri, 
care fii substernuta; din partea deputatiloru de naționalitate 
serba si romana in anulu 1868 candu s’a tînutu discussi- 
unea asupra acestei legi.

In deosebi incătu pentru autonomia bisericei ort. na
ționale serbesci garantata de lege IX: 1868, ea s’a sgu- 
duitu din temelia in timpulu din urma prin aceea, câ pu
terea statului, calcandu dreptulu seu de suprema iaspectiune» 

a ingeratu intr’unu modu dispositivu in sfer'a de dreptu a 
autonomioi bisericesci, delaturandu-se motropolitulu patriarch 
serbescu si substituindu-8e contra legiloru bisericesci si a 
autonomiei unu admînistratoru. . .“

După aceste proiectulu pe bas’a asigurariloru 
din discursulu tronului esprima speranti’a in sus- 
tienerea păcii, dăr’ nu păte a nu arata temerea că 
relatiunile din Bosni’a si Herzegovina ar’ potă se 
nasca complicatiuni esteriăre, Proiectulu constata 
că administratiunea in provinciile ocupate e rea că 
poporatiunea de acolo e nemultiumita, apoi se es
prima in contra continuarei ocupatiunei său a anec- 
siunei, care astadi nu mai posede nici spriginulu 
Germaniei, căci acăsta putere s’a reapropiatu de 
Russia. Apoi proiectulu se incheia in modulu ur
mători u :

„Noi credemu câ in genere pentru monarchia si in de
osebi pentru Ungari’a politic’a orientala cea mai corespundie
tăria este acesta: „Amiciția cu statele si popărele orientului 
pe bas’a principiului „Orientulu este pentru poporatiunea 
Orientului". De Orientu se tine si Bosni’a si Herzegovina 
si aceste tieri sunt o conditiune a independenții tuturoru 
popăreloru orientale si in deosebi a natiunei serbesci in 
Orientu. Prin urmare ar’ fi timpulu pentru a se evacua de 
buna voia Bosni’a si Herzegovina.

In fine esprimeudu-ue neclatita credintia si omagiele 
năstre, ne regamu prea plecați, câ Mâjestatea Văstra se ve 
indurați pregratiosu a apretia sinceritatea năstra si dorin
tiele năstre ce le-amu esprimatu prin acesta. Ddieu se Ve 
scutesca si tîna Majestate !“

Discursulu deputatului Polii
Lasamu se urmeze in estrașii discursulu dep. 

Polit prin care a luatu m aperare proiectulu de 
mai susu. Elu dise :

Deca aparinti’a esteriăra ar’ fi de ajunsu spre a face 
că unu guvernu se fia tare : atunci actualulu regimu ungu- 
rescu, mai multu că ori cate din cele anteriărej s’ar’ pote 
mândri a posede acea taria, că ori-ce opositiune să se plece 
d’inaintea lui. Aparinti’a insiela de multe ori. Atătu si
tuatiunea cea esteriăra cătu si cea interiăra e numai la pă
rere favorabila, in realitate ea se păte numi fărte nefavora
bila. Discursulu tronului vorbesce de „bun’a vointi’a" a pote- 
riloru pentru sustienerea păcii. Sta reu inse cu pacea en- 
ropena deca se baseza numai pe acest’a buna voiutia. Nu 
de multu se dicea inca că aliauti’a austro-germana ar’ fi cea 
mai buna garanția a păcii europene. Se credea că Russi’a 
este slăbită in intru prin Nihilismu si prin alianti’a austro- 
germana isolata in afara. Atunci veul intalnirea dela Dan- 
zig si distruse pe depliuu acest’a ilusiuue. A crede că Rus- 
si’a ar’ fi slaba si isolata a fost una din cele mai mari illu- 
siuni. Nihiljsmulu păte se producă multu reu, der’ pentru 
statulu russescu elu nu este unu periculu, pentru că nu păte 
prinde rădăcină in poporn si strictu judecandu nu contiene 
in sine o programa resturnatăria de stătu.

Unu imperiu atătu de colossalu câ Russi’a cu-o popo- 
ratiune de aprăpe 100 miliăne, n’are a se teme niciodată 
că va remane isolatu, pentru că alianti’a lui va fi intotdeuua 
cantata. Trebuiea a se sci inca inaiute de întrevederea dela 
Danzig, că liussi’a n’avea decătu se voiesca, spre a reinnoi 
vechi’a amiciția cu Germani’a. Austro-Ungari’a basandu-se 
in privinti’a acest’a pe premisse rele, a trebuitu se ajunga 
la o politica orientala fărte greșita. Deca ocupatiunea Bos
niei si a Ilertiegoviuei avea de scopu a luă positiune in con
tra Russiei, atunci trebuea mai antaiu se se asigure de spri- 
ginulu Germaniei pentru casulu unui resbelu cu Russi’a. 
Fara garanti’a acest’a tăta ocupatiunea apare numai câ o 
mare aventura, ce va ruină finanfiele năstre. Aceea că spri- 
ginulu Germaniei ntt s’a pututu dobândi, dovedesce lamuritu 
tocmai intalnirea dela Danzig. O alta tîuta ocupatiunea 
Bosniei si a Hertiegovinei nici nu păte ave. Unu imperiu, 
ale caruia giurstari interiăre sunt câ ale Austro-Ungariei, care 
preste acest’a nu se bucura nici de cele mai mici simpathii 
la Slavii din Balcani, nu se păte nici gândi la o înaintare 
spre Salonicu, abstragendu chiaru dela aceea, câ Russi’a nu 
păte si că nu-i e permisu se lase pe Slavii din Balcani 
prada domnirei austriaco — care solutiuno de altmintrea ar’ 
fi cea mai rea din tăte pentru gintea maghiara. Cea mai 
buna politica orientala a Austro-Ungariei ar’ fi bun’a ami
ciția si vecinătate cu statele balcanice fara nici o cucerire 
si anecsiune. Dosiortarea Bosniei si a Herzegovinei s’ar» 
cere câ o urmare naturala a devisei: „Orientulu apartiene po
păreloru orientale". Austro-Ungari’a urmeza o politica con
trara si acest’a face câ situatiunea se devină critica. — După 
ce mai critiseza administratiunea prdvincieloru ocupate Polit 
continua asie :

„Deca situatiunea esteriăra nu e favorabila, apoi cea in
teriăra e si mai nefavorabila. S’a disu de multe ori că in 
Ungari’a starea este mai consolidata, că in cealalta parte a 
monarchioi. La aparintia dâ, in realitate inse nicidecum. 
In Cislaitani’a au ajunsu celu puținu la cunosciutia, că drep- 
teloru pretensiuni ale nationalitatiloru diferite trebue a se 
satisface, in Ungari’a inse cestiunea nationalitatiloru este 
privita câ neesistenta si guvernanții se mandrescu cu pre- 
tins’a multiamire a nationalitatiloru.



D6ca s’ar’ luâ de cinosura alegerile dietale, atunci in 
adeveru guvernulu s’ar’ pote inandri cu multiumirea natio- 
nalitatiloru, câci in cercurile nationalitatiloru s’au alesu mai 
pretutindeni candidatii guvernului. Der’ acest’a aparitiuue 
dovedesce prea multu si de aceea nu dovedesce nimicu.

Nu se p6te cugetă o contradicere mai mare, că aceea, 
că cercurile electorale curatu maghiare alegu mai totu opo- 
sitiunali, pre candu guvernamentalii se recruteza din cercu
rile nationalitatiloru, unde guvernulu intrebuintiaudu tote 
midîlăcele ocupa poșitiunea cea mai ostila fația de nationali- 
tati. Alegerile nu potu servi prin urmare de cinosura, căci 
trebue se scimu, ca in cercurile nationalitatiloru se puue in 
mișcare pentru candidatii guvernului intregu aparatulu ad- 
ministrativu, că se intempla abusuri si violări prin fortia, 
pe cari nici fantasi’a cea mai viua nu si le pote inchipui, 
asiâ că alegerea uuni deputatu alu nationalitatiloru este o 
minune. In modulu acest’a facendu-se impossibilu nationa- 
itatiloru de a fi representate, cum se cuvine in dieta, este 
possibilu a cocoloși cestiuuea nationalitatiloru in Uugari’a. 
Ve laudati cu legea de naționalitate. Acest’a lege e pentru 
noi o litera m 6 r t a. Deși acest’a lege nu contiene 
o adeverata egala indreptatire a nationalitatiloru si prin ur
mare nu ne p6te multiami: totuși nici acele puține disposi- 
tiuni ce le contiene, si cari ar’ trebui se servesca spre scu- 
tulu nostru, nu se esecuta. Uuu pietoru a asiguratu, că 
legea se practica in altu modu fația de nationalitati.

Li se imputa nationalitatiloru tendintie centrifugale. 
Nationalitatile au unu patriotismu caldurosu, ele iubescu 
patri’a. De candu inse s’a facutu in Ungari’a din domnirea 
de rassa unu principiu de stătu, miliănele de nationalitati 
sunt considerate de 'străine in propri'ă loru patria. Ve pro- 
vocati la puterea de stătu si subordinati totu interessului 
esclusivu alu gintei vostre. Asie procedeti fașia cu nationa
litatile, asie fațîa cu Croati’a, asie in tăte. Dovada e solu- 
tiunca Fiumana ce-o atinge discursulu tronului si la care 
nimenea in Croati’a nu p6te consemti. Dovada este si vio
larea autonomiei bisericesci a Serbiloru. Pretutindeni se 
arata că guvernulu nu voiesce se faca dreptate nationalita
tiloru, ci că se multiumesce cu cocolosirea cestiunei de na
ționalitate. Iu privinti’a acest’a situatiunea interidra a Un
gariei e mai rea decătu aceea a Cislaitaniei.

Prin nesce impregiurari favorabile poporulu maghiaru 
a ajunsu a fi uuu factoru competeutu in monarchia. Elu 
ar’ trebui se folosesca acesta favorabila positiune de cu 
vreme, spre a multiumi pretensiunile drepte ale nationali
tatiloru, pretensiunile a milidne din concetatiauii sei, căci 
evenemintele lumei se precipita si ele nu sunt favorabile 
pentru Ungari’a si pentru gintea maghiara. Solutiunea fi
nala a cestiunei orientale si nouele formațiuni iu Orientu 
voru aduce cu sine deosebite constelatiuni. Dera Austro-Uu- 
gari’a nu va ave puterea de vieatia, spre a se sustieud si 
după aceste noue formațiuni orientale; deca se va pute aco- 
modă la constelatiunea intre Germania si Russi’a: atunci 
voru decide asupra sârtei Ungariei factori mai puternici, de
cătu nationalitatile Ungariei. In ori-ce casu inse este unu 
fdrte reu midîlocu preveutivu fașia cu desvoltarea lucruriloru 
in Orientu, de a provocă nemultiumirea nationalitatiloru in 
gradulu celu mai mare. — Polit partinesce proiectulu de 
adresa alu lui Miletici.

Cestiunea Evreiloru in Romani'a.
Fația cu mișcările ce se făcu si se prepara in 

Romani a in potriv’a Evreiloru, d-lu ministru de 
interne C. A. Rosetti a aflatu de bine a adresă 
o circulara cătratoti prefecții din 
tiâra. In acâsta circulara mai antaiu se constata, 
că invasiunea Israelitiloru, ce datâza de vre-o trei- 
dieci de ani incăce, a provocatu in statulu romanu 
o perturbare economica si sociaia; apoi se arata 
cum prin revisuirea art. 7 din constituția s’a acor- 
datu populatiunei semitice totu ce dreptatea si 
echitatea puteâ pretinde, si in sfârsitu se accen- 
tuăza că societatea romana este acumu in dreptu a 
luâ tâte mesurile de lipsa contra ori si cărei even
tuale invasiuni.

„Suntu inse vre-o 30 de dile, continua mai 
departe dlu ministru, de candu cu mirare am ve- 
diutu 6re-cari indicii ce me făcură sâ banuescu că 
mai suntu ămeni cari se încărca a provocă din nou 
iritatiuni contra Israelitiloru. Urmarindu simptămele 
ce ’mi atrasesera atențiunea, avui durerea a vedă 
că nu me amagisemu. Am vediutu că ratacirea 
unor’a merge până a lipi in unele locuri afisiari 
prin cari se încărca a provocă pubiiculu in contra 
Israelitiloru, si a pronuntiâ chiaru cuventulu de 
ucidere. In vre-o duăe locuri, unde s’au pusu a- 
seinenea afisiuri, s’a doveditu că cei cari le-au fa
cutu si lipitu suntu servitori pe la cele mai de josu 
cafenele, 6meni întru tăte inculti. Este dăr’ in- 
vederatu că acesti’a nu suntu de cătu unelte ărbe 
ale unoru mani ascunse ale caroru capete suntu ne- 
aperatu neco îociente de reulu ce potu face tierei 
loru prin asemenea criminale provocări. Te învitu 
dăr, d-le prefectu, a veghiâ, nu numai a prinde 
pe acei, orbi servitori ai unoru asemenea criminale 

provocări, dăr’ a urmări că politi’a se descopere pe 
adeveratii agenti ai acestora provocări. Te invitu 
a vorbi necurmatu cu cetatiani din t6te classele si 
a-i face se intielăga periculele la cari se espune 
ări-care societate ce ar’ cadă in asemenea crime..."

Momentele de capetania din istori’a invetiamen- 
tului la Romani.

Vorbire tiuuta de A. Bârseailll in 20 Septembre v. cu 
prilejulu serbarei sf. Sofii, patrăne Gimnasiuluî romanii din 

Brasiovu.

Dămneloru siDomniloru! ’Mi iau libertate a pași 
pe treptele acestei tribune, nu că se imitezu pe 
foștii mei dăscăli in mijloculu caror’a am norocire 
a me află din nou., nu că sâ impartu cu măna 
darnica prietnice sfatuiri multimei de tineri pe care 
setea de sciintia a adunat’o aici, nu ... practic’a 
ce o am, nu e de ajunsu pentru asiă cev’a. Ceea 
ce me face sâ ve rogu a’mi dă ascultare căte-va 
clipite este numai si numai dorinti a de a respunde 
in duăe, trei cuvinte la o intrebare pe care de 
buna săma a trebuitu sâ si-o pună vre-unulu din 
cei-ce au asistatu la acăsta serbatăre inchinata 
vredniciloru barbati, cari au pusu temelia maretiu- 
lui institutu in care ne aflămu. Sub fruntea ple
cata de-o meritata veneratiune lesne s’a pututu 
nasce gândirea: cari dintre fiii nației năstre se mai 
asămena cu cei-ce ’si priimescu astadi tributulu de 
recunoscintia, cari dintre fiii nației n6stre au in- 
grijitu iu deosebitele vremi că moșii si strămoșii 
noștri să se p6ta indeletnici cu cartea, care 
este cu unu cuvântu i s t o r i’a i n v e t i a m â n- 
tului nostru?

Celu-ce se interesăza de acăsta intrebare se 
binevoiăsca a aruncă impreuna cu mine o repede 
privire asupra vijeliosului trecutu alu nămului ro- 
manescu.

Suntemu in timpulu candu furtunele ce au 
bântuitu atâtu amara de vreme resaritulu Europei 
incepu a se domoli, căndu radie dulci petrundu 
prin intunereculu ce acoperea tiermurii Danubiului, 
cându imprasciatele remasitie ale poporului nostru 
parasescu betrănii Carpati, resufla odata din greu 
si dau măn’a un’a cu alt a, hotarăndu că de aici 
inainte sâ traiăsca impreuna, se măra impreuna. 
Suntemu in timpulu pe care nemuritorulu cânta- 
retiu alu României ’lu descrie in chipulu urma- 
toru: „Mai odihnesce-te, pamentu alu lupteloru, 
precum luptatorulu ostenitu sta de resufla! Frun
tea ta e plina de sudăre si de pulberea bătăliei... 
mai resufla puținu, căci ai dușmani multi la nu- 
meru si sărtea ta e o lupta necurmata. Fost-ai 
multe văcuri volnica că paserea vesduhului, păua 
căndu o seminția iubităre de cuprinderi revni după 
patri’a feciăra a libertatiei. Vulturulu legiăneloru 
sdrobise lumea in ghiarele sale; câ sâ te p6ta luâ 
in brație, fă silitu ate luâ de soția! Semintî’a pus
tiei cu seminti’a ce năvălise peste dâns’a s’au 
amesteeatu.. . Acumu libertatea mai barbata are 
arcu si sabia spre aperare".. . Asiâ incepe poetulu 
rândurile acestea, dăr' eata cum le sfârsiesce: 
„Ascute-ti sabi’a câ fulgerulu si incărda-ti arculu, 
o tiăr’a mea... dusmanulu se gătesce si tu ești 
straja lumei 1 Lumea te-a parasitu si s’a sculatu 
asupra-ti; norădele s’au legatu intre ele spre a te 
batjocori si a stinge dintre ămeni pomenirea ta.. . 
o patri’a mea, jertfesce-te! Grabesce a mai prinde 
putere... Eata că se mai apropia o furtuna. D’abiâ 
vijeli a omenăsca se mai potoli si o intunerecime 
cătu unu grăunte se zaresce despre resaritu. De ce 
merge, ea creoce totu mai tare si câ unu nuoru se 
indăsa si se intinde. Ceralu se întuneca; viscolulu 
isbucnesce; nuorulu se varsa pe pamântu si câ unu 
oceanu înghite totu ce-i ese inainte.. . Spaim’a a 
cuprinsu tăie nămurile... libertatea si legea popă- 
reloru se sdrumica. .. potopu de sănge este... pa- 
mântulu se imple de derâmaturi; resboinicii o iau 
la fuga ; voinicii suntu prinși de frica.. . Semilun’a 
stralucesce in taria."

Scurte de totu suntu momentele de odihna ce 
au fost date nămului nostru. Abia mantuitu de 
cutropitărele valuri ale emigrarei popăreloru, elu 
este silitu a ’si armă bratiulu din nou pentru a ’si 
mântui legea si viati’a. Tierauulu romanu apuca cu 
o mana cărnele plugului, ear’ cu cealalta palosiulu 
dela brâu. Firesce, intr’o vreme atătu de turburata 
nu păte fi. vorb’a de o îndeletnicire mai cum se 
cade cu invetiatur’a, căci precum dice Latinulu : 
inter arma silent Musae. Si aceste falnice dâra 
grozave dile se prelungescu mai multu decătu la 
ori si care altu poporu din Europ’a, tîuu si in 
fericitulu timpu căndu sărele sciintiei antice stra
lucesce mandra pe ceriulu tieriloru apusene. Unu 
singuru locu de retragere le remane prigoniteloru 

muse in sbuciumatele ținuturi romanesci. Pe cându 
josu in inverdit’a campia se incrucisiăza palosiu 
cu palosiu, pe candu sângele curge sirăie, pe căndu 
vesduhulu se imple de gemetele celoru răniți si de 
nechezatulu cailoru ce si-au perdutu stăpânii . , . 
susu pe culmea stâncosului munte, in o liniscita 
odaia din tainuit’a mănăstire, betrănulu calugaru 
cauta a descifrâ din manuscriptulu roșu de molii 
dumnedicescile invetiaturi pe care mantuitorulu le-a 
impartasitu odiniăra ămeniloru. La mănăstirile, epis
copiile si metropoliile năstre alărga aceia cari voiescu 
să se retraga din sgomotulu lumei si să se faca 
slugi credinciâse ale pacinicei sciintie. Dâra, durere 1 
in locurile despre care e vorb’a nu resuna dulcea 
limba romauăsca, ci o limba străină pe care co
munitatea de religiune o aduse cu sine, limb’a 
slavona. Acăst’a limba se intrebuintiăza nu numai 
in biserica, ci si in afacerile statului si in trebile 
private. Cătu despre cuprinsulu celoru ce se potu 
invetiâ pe vremea acăst’a eata ce ne spune principele 
Dimitriu Cantemiru in „descrierea Moldovei" : „Nici 
fiii boieriloru nu invetiau alta limba decătu cea 
slavăna in care după ce se deprindeau a ceti, fiind-că 
in ea nu aveau de unde invetiâ alte sciintie, trebuiau 
se invetie de rostu Ciaslovulu bisericei orientale, 
Octoiculu si Psaltirea. După aceea li se esplicâ 
Evangeli’a, Faptele Apostoliloru, Pentateuchulu său 
cele cinci cârti ale lui Moise si celelalte cârti din 
Testamentulu vechiu, der’ aceste forte raru; totulu 
erâ numai câ se pricăpa ceva din Biblia. Totu 
acestea le invetiau si fiicele boieriloru, cu scopu 
celu puținu de a se deprinde să cetăsca si să scrie 
cu atătu mai bine in limb’a materna. Si raru erâ 
cineva care să invetie gramatic’a iimbei slavone, 
pentru că raru erâ vre-o gramatica care să tracteze 
acea limba."

Va se dica, instrucțiunea ce si-o pută câștigă 
cineva in tierile romane in strălucitele dile ale lui 
Stefanu celu Mare si ale lui Vladu Tiepesiu erâ cu 
totului totu primitiva, avea in vedere numai si 
numai religi’a. Cei-ce voiau se-si câștige si cunos- 
cintie de alta natura erau siliți păna tardiu de 
totu să ratacăsca prin tieri străine, cu deosibire 
prin Poloni’a. Despre esistenti’a vre-unei scoli mai 
inalte, pe timpulu despre care vorbimu, cronicarii 
nostrii nu pomenescu nici unu cuventu, deși e lesne 
de presupusu, că de pilda unu domnitoru câ Ale- 
sandru celu Bunu alu Moldovii, carele s’a ingrijitu 
asiâ de multu pentru erganisarea tierei sale, carele 
a asiediatu diregatoriile. carele a regulatu ierarhi’a, 
carele a introdusu legi noue, câ unu astfeliu de 
domnitoru, repetezu, să se fi interesatu si de in- 
vctiamentu. Cum dicu inse, datele necesare ne 
lipsescu.

Unui strainu, unui aventurieru i-a fost rân- 
duitu se fia celu d'antaiu despre care se scie de 
buna săma că a intemeiatu in patri’a lui Stefanu 
si a lui Raresiu unu institutu superioru de cul
tura. Acestu strainu este Iacobu Eraclide, numitu 
Despotulu, carele aduse in 1563 pe ginerele lui 
Melanhton, Lusinie Kaspar Peucer, „episcopulu celu 
cu muiere" si pe alti invetiati din Germani’a si 
din Poloni’a, si-i puse se propage in academi’a din 
Cotnari atătu invetiaturile bisericei protestante, cătu 
si ideile scientifice ce agitau lumea apusăna de pe 
atunci. Scăla lui Despotu se impliî in curendu de 
o mulțime de ascultători nu numai Moldoveni, ci 
si din tierile marginasie; dăr’a esistenti’a ei fii 
scurta de totu, scurta câ si domni’a acelui’a ce o 
infiintiase. Voevedii următori se grăbiră a risipi 
cătu mai curându „cuibulu ereticiloru", si in chi
pulu acest’a lipsiră tiăr’a de unu asiediamentu ce-i 
putea servi de fala.

Timpulu in care se infiintiăza si se risipesce a- 
cademi’a din Cotnari este de mare însemnătate pen
tru istori’a năstra in deobste si pentru istori’a li- 
teraturei romanesci in deosebi. Pe vremea acăst’a 
pe deoparte se inmultiescu împilatorii Romaniloru din 
Ardălu, pe de alta parte se destăpta in fii nămului 
nostru dorinti’a de a avă si ei sfânt’a scriptura in 
limb’a loru, de a avă si ei o literatura naționala. 
De nu ar’ fi ajunsu mișcarea cunoscuta m istoria 
sub numele de reformabiuae pâra prin ținuturile 
diu jurulu Carpatiloru, păte că suferintiele ce a a- 
vutu se le îndure o parte însemnata a natiunei 
năstre ar’ fi fost mai puținu numerăse, dăr’ de 
buna săma fara acăst’a mișcare ar’ fi trebuitu inca 
multa vreme până candu tiparele diu Brasiovu, din 
Belgradu, din Tergovisce si din Iași s’ar’ fi pusu 
in mișcare si ar’ fi scosu la ivăla cârti romanesci, 
până candu unu Dositein ar’ fi pusu cărde lirei 
sale, până candu unu Grigorie Urechia, unu Mironu 
si unu Nicolae Costinu, unu Dimitriu Cantemiru si 
uno Neculce ar fi luatu condeiulu in mana.

Nu voimu urmări mai deaprăpe influintiele pe



cari am inceputu a le areiâ, decătu mimai iu ceea-, 
ce privesce subiectulu nostru, iu ceea-ce privesce i 
invetirmentulu.

Pe candu domnulu Ardeiului Gheorghe Rakoczi 
I se silesce din resputeri se introducă Calvinismulu 
in biseric’a romandsca din tiâr’a s’a ; pe candu se 
dau la lumina cârti impenate cu feliu de feliu de 
eresuri; pe candu credinti’a nâstra stramosidsca este 
luata in bataia de jocu si pe candu adeveratii fii ai 
natiunei n6stre suntu prigoniți cu tirania : pe a- 
tunci unu Vasile Lupulu alu Moldovei si unu Ma- 
teiu Basarabu alu Munteniei combătu in modulu 
oelu mai demnu aceste incercari, mantuescu viati’a 
publica de limb’a slavona si dau rangulu cuvenitu 
celei naționale, fuuddza tipografii si ajuta in t6te 
chipurile pe acei’a cari voiescu se arete lumei ade- 
veratele iuvetiaturi ale bisericei resaritene. Deopo
trivă de mari suntu acești duoi principi cu durere 
de anima pentru mosi’a ce li se deduse spre ocăr- 
muire, totuși inse intr’unu punctu energiculu Mateiu 
este intrecutu de rivalulu seu Vasile. Anume cu- 
cerniculu si invetiatulu domnitoru alu Moldovei, in- 
demnatu de mitropolitulu Kievului Petru Movila si 
de Varlaamu alu Sucevei si alu Iasiloru, aduna in- 
vetiati din t6te părțile si infiintidza la 1644 in 
curtea măreției biserici a celoru Trei-Erarchi o 
scbla superidra, pe care o inzestrdza cu moșiile : 
Rachitenii, Tamasienii si Juganii. Dreptulu si teo- 
logi’a suntu deopotrivă cultivate cu limb’a latina, 
grdca si romandsca in acdst'a scdla, care a slujitu 
de isvoru de sciintia chiaru unui Sobieski, fratele 
vitdzului care a mantuitu odiniâra Vien’a. Cătu de 
insemnatu si cătu de folositoru erâ institutulu lui 
Vasile Lupulu se vede cu deosebire din impregiu- 
rarea că Gheorghe Stefanu, contrarulu si urmato- 
rulu lui Vasile pe tronulu moldavu nu numai că, 
nu l’a desfiintiatu, ci, ce e mai multu, a purtatu 
grija de elu si a cautatu a-lu mai imbunatatf. 
Dâr’ nu era datu nâmului romanescu se se bucure 
vreme indeluugata de unu astfelu de centru de 
cultura. Dupa-ce Gheorghe Stefanu ’si perdîl dom
ni’a, se risipi si scâl’a ocrotita de dOnsulu, risipi 
dîcu, căci nu mai aflamu despre ea nici o scire la 
nici unulu dintre scriitorii de mai tardiu.

(Va urma.)

Diverse^
(Unu venatoruscapatudingur’a 

ursului.) In comun’a Rancedii, din judegiulu 
Prahova, plaiulu Teleajenulu, d. Nicolae Ionescu 
celu mai fruntasiu din locuitori, proiectă Duminica, 
27 Septembre st. v. facerea unei venatori cu mai 
multi pușcași si bataiasi in pădurile de acolo. 
Batai’a si copăii scotu la ivâla si unu mare ursu 
negru. — Se scie că t6mn’a ursii cobdra din munți 
si se apropia de comune pentru nutrire cu p6me, 
porumbu etc. Venatorii nefiindu preparați de cătu 
cu alice de epure si posti in armele loru, unulu 
din venatori trage in spatele ursului, fara a ’lu gena; 
in mersulu lui unu alte venatoru teneru trage asupra 
capului, dâr’ ’i rupe numai unu dinte care s’a gasitu 
josu, sdrobindu’lu si la botu. Ursulu infuriatu si 
latratu mereu de unu micu capou, apucă pe o 
strimta carare a unui pedîsiu de pădure spre o 
vale. Aci se afla in fați’a venatorului Nicolae Io
nescu si scotiendu răcnete infioratâre pentru că nu 
se putea da nici unulu nici altulu in laturi de desimea 
padurei, venatorulu se intârce pe poteca, la vale, 
dâr’ vediendu că ursulu infuriatu ilu va ajunge, ia 
positie in fați’a lui pe după unu arboru si trage 
in capulu ursului de odata cu ambele tievi ale 
puscei incarcate; ursulu sfaramatu la capu si unu 
ochiu cade josu cu urlete iugrozitbrie, ddr’ se scbla 
indata. Venatorulu o ia la fuga spre vale, dbr’ se 
incurca si cade josu. Atunci ursulu se arunca asupra’i 
’i apuca in gura piciorulu dreptu infigandu’i colții 
in carne, ursulu voiesce apoi să se arunce asupra 
abdomenului si feției venatorului, dhr’ acest’a, disindu 
după unu revolveru ’lu pune in gur’a ursului si 
trage pe rendu t6te sibse focurile cu cari numai 
isbutesce de dobbra pe ursu care m6re in dureri. 
Asid venatorulu nostru scapa cu viati’a din gur’a 
ursului, care cantarindu-se s’a gasitu in greutate 
de 135 ocă. La intârcerea in comuna, locuitorii in- 
tempina si incungiura cu admiratiune pe bravulu 
venatoru, . care erâ plinu peste totu mai multu de 
sângele ursului versatu asupra’i, de cătu de sângele 
ce cursese din ranele lasate de colții ursului, pe 
piciorulu seu. Venatorulu este pe deplinu sanatosu 
si a pututu veni chiaru a duba dî in Ploiesci, voindu 
cu tbte acestea a se presintâ la unu medicu.

(Democratulu.)
(D i u ’a de 1 O c t o b r e.) Cetimu in diatele ro

mane de dincolo: Diu’a de alaltaeri, 1 Octobre, durerds’a 

aniversaria a rapirei Bucovinei si a decapitatei lui Grigorie 
Ghica, s’a serbatu in urmatorulu modu la Iași; „La orele 
10 de diminetia s’a facutu o panachida religidsa la Mitro
polie. După aceea processiunea, aveudu in frnnte pe I. P. 
S. Mitropolitulu Moldovei si Sucevei Iosifu, s’a indreptatu 
prin strad’a mare a Sântei Vineri si prin strad’a ce p6rta nu
mele maretiului Domnitoru spre Beilic, unde s’a opritu in 
fași’a monumentului de pe acea piația. Pe totu percursulu 
la durere, music’a gardei civice si aceea a regimentului 13 
de dorobanți au intonatu marsiuri funebre. Au luatu parte 
la acest’a serbare comemorativa t6te autoritatile civile si mi
litare, societatea dameloru romane, studenții universității, e- 
levii tuturora scâleloru, corpulu profesoralu, gard’a civica si 
o mulțime de cetatiani !

(O curiositate statistica.) Avemu 
înaintea nbstra — scrie „Dreptulu“ — tabloulu 
advocatiloru inscrisi de „facultatea din Târgoviste" 
până la 1 Ianuariu 1881. Elu se compuue astfelu: 
36 advocati inscrisi definitivu si cari profesbza in 
localitate, si dube sute trei-dieci si 
s i e s e stagiari, adeca cei risipiți pe tbta suprafața 
tiarei. Si să se mai dica că nu suntemu in progresa 
candu unu orasielu câ Tirgovistea gasesce midîlocuiu 
a produce, fara multa dificultate, 230 advocati! 
Bine-intielesu, nu numeramu pe cei inscrisi de la 
1 Ianuariu incbce...

(Pecatele lui Neagu Marin u.) 
Povestea populara ne spune că unu tîgauu — a- 
cestu Pacala pe spinarea caruia Romanulu si-a e- 
sercitatu in totu-deauna spiritu glumetiu — prinsu 
intr’o dî, cu o curca de furatu, ar’ fi respunsu :

Deca’i curca, 
Ce se ’ncurca, 
In reversatulu dioriloru, 
In calea venatoriloru î

Neagu Marin, altu „emancipatu“, care se pre- 
sentă alaltaeri inaintea uneia din judecătoriile de 
ocolu din Capitala, sub inculparea că a furatu o 
gașca de la unu evreu, a gasitu o esplicatiune multu 
mai neașteptata. — Ia spune, Marine, cum ai fu
ratu găsc’a ? ’lu întrebă judecatorulu. — Pecate, 
Mari’a ta ! respunse Marin scarpinandu-se cu putere 
in capu. Ia, me duceamu cu doniti’a să scotu apa, 
candu ’mi esi înainte unu baiatu care goniea găs- 
cele spre gărla. Eu ’i-am dîsu : Măi băiete, măi 
copilule, lașa găscele in pace, că o se mi dai de 
belea ! Elu nu vrea de locu ; par’ că ’si pusese 
in pisma cu mine. Elu facea mereu usi! ușii Iac’atunci 
o găsea, că se nu se ’nnece in gărla, mi-a saritu 
in brație. Pe urma, eaca si hotiulu de pagubusiu 
aci, dîctadu că ’i-am furatu găsc’a. . . — Cu tbta 
ingenibs’a lui aperare, judecatori’a l’a condemnatu 
la cinci-spre-diece dîle de inchisbre. (Dreptulu.)

A IlI-a publicatiune despre COntribuirile in- 
curse la comitetulu beiusianu in favbrea g i m na
și u 1 u i gr. cat. romanu de B e i u s i u.

(Fine.)
17. D-lu Demetriu Grecii v. protopopu gr. catli. din 

Silh’a, dela Aureliu Iechimuu preotu gr. cath. in Racoviti’a 
1 fl. Elisabeta Iechim preotesa, Racoviti’a 1 fl. Simeonu 
Popoviciu Racoviti’a 1 fl. Nicolau Crestescu posesoru Ra- 
covitia 5 fl. Vincentiu Morariu pr. gr. or. Racoviti’a 1 fl. 
Ioanu Inculescu economu Racoviti’a 1 fl. Rist’a Galosie e- 
conomu Racoviti’a 50 cr. M. Borechescu economu Raco
viti’a 1 fl. Ioanu Curtu economu Racoviti’a 1 fl. Georgiu 
Berariu economu Racoviti’a 50 cr. Ignatiu Pilis comer
ciante Racoviti’a 50 cr. Nicolan Stoi’a jude com. Rscovitia 
50 cr. Davidu Rechnitz com. Racoviti’a 50 cr. Ioanu Rem- 
nentiu econom. Racoviti’a 50 cr. Ioanes Daminescu economu 
Racoviti’a 50 cr. Georgiu Barbosu not. Hittias 1 fl. N. 
Veitzman comerciante Racoviti’a 50 cr. Alesandru Pecurariu 
sinmariu Racoviti’a 2 fl. Ioanu Stoic’a economu Racoviti’a 
1 fl. Nicolau Todorescu faur. 50 cr. Constantinu Berariu 
economu Racoviti’a 50 cr. Paraschev’a Mintiescu economa 
Racoviti’a 40 cr. Ioann Avramu preotu gr. cath. in Hit- 
tiasiu 1 fl. Alesandru Ioanoviciu economu Hittiasiu 50 cr.

Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu 
in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.

Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu, 

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă cu altele. 6—30

Grtineri lacob negut. Hittiasiu 50 cr. Todoru Rosiu ecou. 
I-Iittiasiu 20 cr. Schurer Mor arendatoru Hittiasiu 25 cr. 
Borbely Jânos faur. Hittiasiu 50 cr. Biseric’a gr. or. din 
Hittiasiu 1 fl. 73 cr. Comunitatea gr. cath. din Budintiu 
2 fl. 34 cr. Pavelu Martinu preotu Budintiu 1 fl. Cris- 
tin’a Martinu preotesa Budintiu 50 cr. Iosifu Farkasiu econ. 
Budintiu 40 cr. Iconie Maranescu econ. Budintiu 20 cr. 
Pavelu Farkasiu econ. Budintiu 20 cr. Achimu Martinu 
econ. Budintiu 20 cr. Adamu Farkasiu ecou. Budintiu 20 
cr. Nicolae Zsura econ. Budintiu 20 cr. Nicolae Fârcasiu 
econ. Budintiu 20 cr. Elisabet’a Zsnentiu econ. Budintiu 
20 cr. Ioanu Farcasiu docinte gr. cath. Budintiu 25 cr. 
Ioanu Popu preotu gr. cath. Sutanovetiu 1 fl. Elis’a Popu 
preotesa 50 cr. Stefanu Bochu economu 20 cr." Demetriu 
Grecu v. protopopu Silha 1 fl. 33 cr. Sum’a 35 fl.

18. Dlu Dr. Ioanu Mog’a Sibiiu 5 fl.
19. Dlu Teodora Popu protopopu si parochu gr. cath, 

in Ortelecu dela D-s’a 5 fl. 50 cr. Ioanu Chira docinte 
Ortelecu 1 fl. Ioanu Selageanu curatoru Ortelecu 50 cr. 
Gregoriu Coposu teologu din Ci6ra 1 fl. Ioanu Covaciu not. 
cerc. Ortelecu 4 fl. Georgiu Prodanu docinte Moigradu 50 
cr. Clemente Popu preotu gr. cath. Bredu 5 fl. Teodora 
Muresianu docinte Bredu 50 cr. Vasiliu Popu econ. 50 cr. 
Demetriu Popu econ. 50 cr. Carolu Venczel pedurariu 50 
cr. Mihaiu Unguru preotu in Creaca 2 fl. Vasiliu Popu 
docinte Creaca 50 cr. Vasiliu Opritiu not. cerc. Creaca 5 fl. 
Gregoriu Andrei u preotu in Cigleamu 1 fl. Teodora Ortianu 
docinte Poptelecu 50 cr. Georgiu Farkasiu preotu in Pop- 
telecu 50 cr. Demetriu Dragosin preotu in Firminitiu 5 fl. 
Eli’a Curtianu docinte Firminitiu 50 cr. Eugeniu Sabau 
preotu in Hercolanu 3 fl. Vasiliu Popu curatoru Bredu 
50 cr. Sum’a 38 fl.

Dela ultima publicatiune până acuma au încursu 
509 fl. 65 cr. v. a. (cinci sute noue florini si 
65 cr.) bani gata si una obligațiune urbariale in 
valbre numinale 50 fl. mon. conv.

Datu din siedinti,a comitetutui, tienuta in 25 
Septembre 1881.

P. Mihutiu. Teodoru Rosiu.

Cu 1 Octobre st. v. 1881 s’a inceputu unu nou 
abonamentu la..GAZET'A TRAUSiLVANIEL"

Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fbiei 
nbstre, a grăbi cu înnoirea abonamentului pe tri- 
luuiulu alu IV-lea.

Spre mai mare înlesnire recomendamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu fbi’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. 
SW’ „Gazet’a Transilvaniei" apare dela 1 ianu

ariu 1881 de trei ori pe septemana.
3KS” Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran

silvaniei" este :
pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 

4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in 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 Romani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

O’U.rs'u.lxi la oars’a d.e "Vien’a.
din 17 Octobre st. n. 1881.

Rent’a de aura un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 118.70 miu ung. . 123.25

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 133 — Tisei si a Segedin. 112.30

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 76.85
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 77.90
ung. (l-a emissiune) 90.90 „ de auru „ 94.45

dto. (Il-a emissiune) 110.50 Losurile din 1860 . 132.75
dto. (IlI-a emissiune) 96.25 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 99.25 ungare 833.—
dto. cu cl. de sortare 98.— „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare . . . 375.25

Timiș. . . . 97.75 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.— austriaco . 374 50
Bonuri rurale transil- Argintulu —'—

vane .... 97 25 Galbini imperatesci . 5 58
„ croato-slav. . 98.50 Napoleond’ori 9.37

Despăgubirea p.dijma Mărci 100 imp. germ.. 57.70
de vinu ung. . 95.25 Londr’a. . 118 20

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.
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