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Teroriștii unguri si poporulu nostru.

Brasiovu, 15 Octobre.

N’amu fi voitu se mai revenimu asupra arti- 
clului făiei maghiare Clusiane, atinsu in numerulu 
trecutu, căci nu numai odata amu fost siliți a de
clară, că cu terroristii dela Clusiu nu putemu dis
cută pe calea obiectiva a argumentatiunei, de dra
ce la ei esiste in politica numai unu singuru ar- 
gumentu, si acesta este — pumnulu, forti’a bru
tala. Nu e dî dela Dumnedieu data, că frații noștri 
Unguri se nu ne amenintie cu puterea loru de stătu, 
dandu-ne de respunsu la tăte plângerile năstre : 
„Dăca nu ve place, căutati-ve alta patria." Ei bine! 
este possibilu sub asemeni impregiurari de a schim
bă cu ei o vorba intielăpta ? —

Cu tăte astea ne reintărcemu adi la articlulu 
din „Kelet", intitulatu „A. Românok", nu pentru 
că amu crede, că ne ar’ fi cu putintia a aduce 
prin argumente pe cei dela făi’a Ciusiana la o pă
rere mai buna si mai drăpta, ci spre a arată, cătu 
de multu puterea, de care se bucura adi in stătu, 
a potutu orbi pe terroristii unguri facăndu-i se ’si 
părda mințile si să se desbrace chiaru de ori-ce 
rușine in comerciulu cu nationalitatile, ale căroru 
idealu nu se opresce la kalpakulu, la pintenii si la 
mustatiele resucite ale matadoriloru rasser dom- 
nităre.

Este o vechia tactica ungurăsca, de care se 
servesce scriitoriulu articlului din „Kelet" fația cu 
Romanii. Elu desparte poporulu nostru in dube ta
bere, de-o parte pune pe toti câți au invetiatu 
ceva carte si de alta parte pe poporulu tieranu ne- 
cultu si apoi dice, că tieranulu romanu e blandu, 
omenosu, cu ascultare fația de mai marii sei, si 
că „afara de aceea, că are se pbrte sarcin’a dari- 
loru, că are se lucre la drumu, se ’si duca fiiulu 
la cătane si afara de pretiulu rachiului si alu ma- 
maligei — nu mai scie nimicu despre lucrurile ce 
se petrecu in lume." Tieranulu romanu, după „Ke
let", n’ar’ mai avă nici o alta dorintia său tre- 
buintia, numai si numai „demagogii", cari cetescu 
diare si cari se folosescu de credulitatea tieranului, 
ar’ fi de vina, că elu se semte nemultiumitu.

De căte ori nu trebue se audimu dîcănduni-se: 
poporulu e bunu, numai voi cărturarii aveți sco
puri rele! Că si candu cărturarii noștri nu sar’ 
tienă de poporu ! „Kelet" insusi recunbsce, că ăme- 
nii de încredere ai poporului romanu sunt mai alesu 
preoții de pe la sate. Apoi 6re acești preoți sunt 
ei nisce descendenti ai unoru familii de magnați, 
de grofi si baroni ? Noi scimu, că cea mai mare 
parte din ei sunt fii de tieranu.

Dăr’ 
catii, invetiatorii, comerciantti, 

fii de tieranu.
— pe care credemu, că 
alu negă, — cu afirma- 
care tieranulu romanu ar’

nu numai preoții, ci si funcționarii, advo- 
industriasii s. a.

Cum ses. a. sunt mai vărtosu 
potrivesce acestu faptu, 
Clusianii nu voru cuteza 
tiunea lui „Kelet", după 
fi asiă de marginitu in dorintiele si aspiratiunile
sale ? Cum s’a pututu, că tieranulu romanu, care, 
cum dice „Kelet", n’are nici celu mai inicu sensu 
pentru cele ce se petrecu in giurulu lui, se crăsca 
pe atunci, pe candu se puneau inca atătea pedeci 
instructiunei lui, generatiunea acăst’a de „dema
gogi". cu cunoscintia de carte, cari turbura atătu 
de multu pe terroristii din Clusiu ?

Intielegemu, că „Kelet" se straduiesce a ne 
desparți de poporu, pentru că se gasăsca cu unu 
pretecstu mai multu de a pași cu forti’a contra 
nbstra si a ne nimici, că apoi remaindu poporulu 
fara conducere se devină prăda nesatiului de domnia 
a Ungurului, intielegemu de ce provbca „Kelet" 
pe archierei se faca guvernului ungurescu servicii 
de politiai contra preotiloru romani, nu intiele
gemu inse ce le-a facutu „blandulu, umanulu si 
ascultatorulu" nostru poporu teroristiloru dela Clusiu 
de ’si bătu jocu de elu in modulu celu mai crudu 
si reutaciosu.

A sustienâ cA poporulu romanu e cuprinsu de-o cA cu motivele aduse la acăst’a propunere sunt 
băla sociala, care ’lu impedeca a inaintă in cultura esprimate ideile federalistice ale maioritatii dietei, 
si ’n avere, a dice că poporulu nostru isi chel- Motivele dau espressiune mai alesu bucuriei cit gu- 
tuiesce totu căstigulu seu pe rachiu, că este greu vernulu se nisuiesce a tienă contu de siugularitatile 
la munca si că inaintea lui cumpetarea este unu fiacarei provincie si pe terămulu atătu de importantu 
ce necunoscutu, insămna ori a nn’In c.nn/ioM «i.,ce necunoscutu, insămna ori a nu’lu cunăsce de 
locu, ori a ’lu uri din suflecă, Celu ce cunăsce 
bine popărele din acăsta tiăr’a credemu, va sci cum 
se judece acăst’a insulta ce se arunca in fația bra
vului nostru poporu.

Noi amu pută se respundemu diarului „Kelet", 
aducându o miia si o suta de sentintie din intru si 
din afara, cari dovedescu că băl’a sociala, că ne- 
satiulu si coruptiunea că tăm’a de munca domnesce 
nu in șirurile poporului de răndu romanu, ci in 
alte pături ale poporatiunei acestui stătu, in regi
unile cele mai inalte ale societății maghiare, acolo 
de unde se pretinde că se ne luamu esemplu, de 
unde voiescu se resare isvorulu pentru civilisarea 
Orientului. Dăr’ nu voimu se ne resbunamu atatu 
de crancenu, pe cătu de tare amu fost insultați.

Dăca de patru-spre-diece ani incbce n’ati facutu 
nimicu pentru imbunatatirea sărtei tieranului romanu, 
dăca l’ati totu despoiatu fara ai dă eeva inderetu, dăca 
nici acuma nu voiti să se amelioreze starea lui 
negligeata si asuprita, atunci celu puținu aveți 
mila de elu si nu’lu insultați, in modu atătu de 

aceea că se părta cu „blandetia 
si fația de dușmanii sei cei mai 
cari ve tieneti de onăre a ve

selbaticu, pentru 
si cu umanitate" 
neimpacati, intre 
numerâ!

Cronica evenimentelor^ poiitice.

Corespondentulu „sibiianu" alu lui „Pester 
Lloyd", care se gandesce asupra organisatiunei 
bisericei romane greco-orientale in plimbările sale 
de pe bulevardul u din Pest’a, a inceputu a publică 
in numit’a făia unu siru- de articli sub titlulu 
„Biseric’a greco-orientala romana." 
Spre a cunăsce spiritulu, in care sunt scrisi acești 
articuli, este de ajunsu se citamu numai urmatoriele 
cuvinte, ce sunt tipărite cu litere mai batatăre la 
ochi: „Esercărea dreptului de suprainspectiune 
alu corbnei"; „comissariu regescu"; autonomi’a 
bisericei romane „necontrolata", „costisităre", în
ghite „sume enorme"; „stări anormale" ; „esces- 
suri", „abusuri de oficiu"; „neiertata negliginti’a 
din partea guvernului", „dreptulu de suprain
spectiune mai de locu nu se esercităza", contrariu 
de cum se intempla „fația de Șerbi" s. a. s. a.

Dăca corespondentulu făiei pestane n’a sciutu 
să ’si documenteze îngrijirea s’a pentru mersulu 
desvoltarei autonomiei bisericei romane gr. or. alt- 
feliu, decătu facăndu imputări guvernului, că nu se 
amesteca destulu in afacerile acestei biserice si că 
nu restringe cerculu libertății ei : atunci mai bine 
facea, dăca tacea, căci in casulu acest’a ne lasă 
celu puțiuu in credinti’a, că nu nutresce chiaru si 
pe terămulu pacinicu bisencescu tendintie rele in 
contra năstra!

In d i e t’a Bucovinei s’a discutatu la 
24 Octobre cestionarulu guvernului privitoriu la 
r e f o r m’a administrați unei. Maioritatea 
comissiuuei administrative, care are de presiedinte 
pă br. Vasilco si de referentu pe br. Ales. Mustatza 
(ambii do partid’a naționala) a facutu urmatărea pro
punere : 1. Diet’a ducatului Bucovin’a esprima gu
vernului c. r. recuuoscinti’a s’a deplina pentru că 
a inauguratu reform’a administrativa in intielegere 
cu representantiele legale ale regateloru si ale 
tieriloru. 2. Comitetulu provincialu (Landesausschuss) 
este insarcinatu a face cercetări detailate asupra 
cestiuniloru ce le face guvernulu in proiectulu seu 
si a se consultă asupra defecteloru si desavantage- 
loru administratiunei comunale si raportă in sessiunea 
urmatăre a dietei despre resultatulu acestoru cercetări 
si consultări. Se observa din partea Centralistiloru,

la

- t «-
alu administratiunei.

Pentru propunerea de mai susu au vorbitu de
putății Vasilco, Lupulu si br. de Stârcea 
manifestandu încrederea loru in politic’a de impacare 
a comitelui Taaffe. In contra propunerei au vorbitu 
centralistii Tomasciuk si Dr, Rott silindu-se in 
desiertu a dovedi nestabilitatea guvernului actualu. 
Propunerea a fost primita cu tăte acestea cu maioritate 
de voturi, votarea fiindu nominala. Mercuri diet’a, 
terminandu-si lucrările, va fi închisa.

In sferele oficiăse din capital a tierei se siop- 
tesce, — dice „Independinti’a romana" din Iași, 
— infiintiarea unui patriarchatu in Ro
man i’a, titlu nou cu care ne vomu împodobi că 
gaiti’a din fabula, spre a pută trată cu mai puțina 
greutate cu biseric’a Romei la incheiarea unoru 
concordate, cari cu incetulu ar’ rupe definitivu le
gaturile năstre spirituale ce ne lăga de biseric’a 
resarităna. De se va adeveri scirea, apoi vomu avă 
a deplânge si cea din urma lovitura ce s’a pututu 
dă drepturiloru încercatei Moldove. Tratatele năstre, 
că si in positiunea bisericei din Moldova au fostu 
pururea invocate si au servitu dreptu basa de ape- 
rare la revindecarea neatîrnarei năstre seculare, că 
si la autocefali’a bisericei năstre. Moldov’a a in-* 
scrisu, in tractatele sale cu sublim’a Pbrta, cuvăn- 
tulu oficialu :tiăr’a nesupusa prin sa
bie, si Mitropoli’a ei a fostu recunoscuta de Pa- 
triarchatulu ecumenicu că cea d’antaiu Mitropolie 
a bisericei din resaritu, sor’a episcopatului Constan- 
tinopolei.

„Titlulu de patriarchu, adauge făi’a iasiana, ar’ 
deșteptă iogrigiri seriăse si ar’ calcă in piciăre nu 
numai canănele bisericei, ci singurulu dreptu ce a 
mai remasu Moldovei intru a’si păstră, fia prin 
biserica numai, individualitatea-i morala, spre a nu 
se uită de urmași sacrificiile ce au facutu la în
temeierea uni tatii statului romanu si la proclama
rea autocefaliei bisericei năstre. Amu anihilatu sta
rea dea vechia in folosulu nouei stări politice; ani- 
hila-vomu starea spirituala seculara si prerogati
vele de antaietate ale bisericei din Moldov’a intru 
a creâ o schisma cu biseric’a-mamaî"

„Romani’a Libera" 
mita cu circular’a <’ 
care admoniăza că s e 
tiri criminale 
loru, căci acăst’a ar’ 
Europei s. a. s. a. 7 7 „ __ ____
sitiunala cu privire la acea circulara :

„Nu scimu dăca d-lu Rosetti are dreptulu să 
se ridice in potriv’a unoru resvrâtitori închipuiți si 
in contra unoru turburari visate ; dăr’ scimu posi- 
tivu că tiăr’a e in dreptu se ’i pună o suma de 
întrebări, in fați’a carora d-s’a ar’ trebui se tre
mure, cu respunsurile intristatăre ce ar’ avă se ’i 
aduca.

„Inchisu-s’au bre evreiloru porțile cetatiloru 
năstre, celu puținu dela regularea cestiunei loru 
politice, pe candu Europ'a nu mai avea nici unu 
cuventu se impute intolerauti’a religibsa ? Din 
potriva : elementulu israelitu a crescutu si mai tare; 
pro porțiunea colossale de 10 la suta a crescutu si 
mai ingrodîtoru, gratia numai uepasarei celoru ce 
avea si au puterea in mana. Ei au lasatu si lașa 
inca că pericululu cotropirei israelite se devin din 
dî in dî mai evidentu, prin crescerea numerului 
celoru ce au smulsu deja averea acestei tiări.

„Cautat’a apoi guvernulu se măntue celu puținu 
satele de lipitorile inmortalisate de Alexandri, in 
tipuri asiă de infioratăre pentru viitorulu nămului 
romanescu ? Nici atătu* — Populatiunea invasiunii 
sporesce mereu in satele Moldovei, precum suntemu

nu este nicidecum multia- 
d-lui ministru de interne prin 

a nu se faca unel- 
in contra Evrei- 
compromite tiăr’a inaintea 

Eata ce dice numita făia opo-
I _ - - - 



noi informați si precum f6rte bine o scie si d. 
Rosetti, dimpreună cu noi.

„Ce legi de protectiune economica si naționala 
croitu-s’au dela impamenteuirea Evreiloru incoace, că 
se avemu dreptulu a dice, că ne-amu asiguratu de-o 
parte in tărie, ceea ce amu perdutu de alfa? Nici 
una. Traflculu evreiescu merge pretutindeni cu 
pași de uriasu, si coiner^iulu romanu dispare repede 
si de pretutindeni.

„Citdsca d. Rosetti, in inspecti’a cea anunciatu 
si pe care o asteptamu cu nerăbdare se vedemu 
ce are se mai idsa de acolo ; — citdsca, dicemu, 
firmele comerciului moldovhnu, de ale nâstre chiaru, 
si va vedb ddca avemu dreptulu se ne ingrigimu si 
se fimu chiaru descuragiati. . . Atunci se ne spună 
d-s’a ddca mai e nevoie de protectiunea s’a de 
vornicu, pentru o secta ce s a imultitu peste ori-ce 
hota.ru si care din nenorocire ne are deja in mana, 
si in contra careia totu nisce 6ineni de stătu câ 
d-lui, umanitari, fricoși si fara calculu . . . n’au 
luatu nici o mesura. .. “

De pe campulu de resbelu din Tunis sosescu 
la Paris sciri mai favorabile. După aceste bri- 
gad’a a cincea si a sihs'a s’au unitu in 23 Oeto- 
bre Ia F o u m-e 1-K a o u b a. Brigad'a Philibert 
remane in acdsta localitate; cealalta parte a tru- 
peloru de sub comand’a generaliloru Saussier, Lo- 
gerot si Sabatier a pornitu in 23 in direcțiunea 
spre Kai r o u a u. Cavaleri’a este sub comanda 
lui St Jean, colonelulu Condb comanddza artileri’a, 
pe candu Glumii tunesiani sunt conduși de Allegro. 
Generalulu Saussier iea cu sine victualii pentru optu 
dîle. Soldatii pnmescu pe fiacare de omu di câte 
dude litre apa si caii pe fia-care di cinci litre 
apa. Se crede, cil insurgenții nu voru face o resis- 
tentia seri6sa.

Grecii au avutu mai mare norocu decătu Italiani. 
Este sciutu că deși au mancatu bataia la Custozza 
Italianii au căstigatu o provincia, inse cătu sânge 
nu a cursu in acea batalia ? Grecii inse au căstigatu 
unu teritoriu, care valordza cătu o provincia, fara 
a versâ nici rnăcaru o picătură de sânge. Acuma 
se anuntia „Coresp. pol.“ din Aten’a, că guvernulu 
grecescu continua a demobilisa oștirea. Elu a or- 
donatu că voluntarii si reservistii se fia concediat) 
si a luatu t6te mesurile că, indata ce va fi predatu 
portulu Voie de cătra Turci, armat’a grecdsca se 
fia redusa la statulu ei permanentu de pace de 
30,000 6meni. Ferice de Greci !

„Vineri 9/17 Octobre s’au implinitu trei ani 
— scrie „Posta" — de căndu B a s a r a b i’a 
a fost rupta de la sinulu României, ca si in aceeași 
di, la 1878 Octobre 9, stapanirea uăstra in acbsfa 
nefericita provincia a incetatu cu totulu si a fost 
Înlocuita prin cea moscovita. Totu in acea di s’a 
implinitu terminulu de transitiune, ce a fost acordatu 
locuitoriloru din Basarabi’a; prin urmare d’acum 
inainte jugulu rusescu va apasă cu t6ta greutatea 
s’a asupra fratiloru noștri de acolo. Diu’a de Octobre 
trebue se fia ddr’ adăncu sapata in inimile tuturoru 
Romaniloru, câ o di de doliu, < â o di de nestbrsa 
amintire pentru cea mai ndgra lovitura din partea 
unui aliatu nerecunoscbtoru si peutru cea mai cruda 
nedreptate din partea Areopagului de la Berlin. 
Acdst’a di, câ si cea dela 1 Octobre, pentru rapirea 
Bucovinei, nu trebue se pdra niciodată din amintirea 
nâstra. Vomu aminti ddr’ fara curmare si in fiacare 
anu despre dens’a. Vomu âminti-o in fine câ gene- 
ratiunile presente si viitOre s’o părte totdeauna in 
pepturile loru p&na candu......... p&na căndu or’a
dreptății si a resbunarii va sună si pentru intri statele 
nâstre inimi. Fii deci in vecii neuitata si pururea 
romana scumpa Basarabia!“

Guvernulu ungurescu si nationalitatîle.

In interesulu causei reproduc9mu din cuventu 
in cuventu partea privi LOre la nationalitati din vor
birea deputatului Dr. Mihailu P o 1 i t. — Eata-o !

, Der’ nici situatiunea interna nu este astfeliu, câ se o 
putemu privi cu satisfacere. Nu voiu vorbi despre slaba 
stare a finanșeloru nâstre, despre reu’a administrare, ci voiu 
vorbi despre ceea-ce este mai batetoru la ochi intr’unu stătu, 
despre multiamirea seu nemulliamirea locuitoriloru. S’a disu 
adese ori, că starea interna a Ungariei e cu multu mai cum 
se cade, decătu starea celeilate jumetati a monarchiei. Asie 
este la părere, in fapta inse este altfeliu. In Cislaitani’a 
vedi celu pușinu bunavointia. Aici omenii au venitu celu 
pușinu la cunoscinti’a, că e neaperatu de lipsa a multiami 
dreptele cerintie ale deosebiteloru nationalitati. In Ungaria 
cestiunea nationalitatiloru e privita de neesistenta si totulu 

se interpreteza, câ si căndu nationalitatile ar’ fi pe deplinu 
multiamite.

Concedu, ouor. casa, ca deca resultatulu alegeriloru ar’ 
fi decisivu, s’ar’ pute dice că nationalitatile suntu multia- 
mite, deârace in cercurile electorale ale nationalitatiloru s’au 
alesu numai si numai representanti de-ai partidei guverna
mentale. Noi suiitemu iu acesta adunare o minoritate ce abia 
se baga de sema. Națiunea slovaca si romana nici că au 
aici vre unu representantu. Suntu vre-o căti-va deputati sasi 
si șerbi ; atăt’a totu. Der’ deca cercurile electorale ale na
tionalitatiloru au tramisu aprâpe numai si numai represen
tanti de-ai partidei guvernamentale, ve intrebu : âre partid’a 
guvernamentala care se recruteza din cercurile electorale ale 
nationalitatiloru — repetezu — dre acesta onorabila partida 
guvernamentala represinta ea Ungari’a seu nationalitatile, 
deși cu totii amu trebui se representamu Ungari’a ? (Ilari
tate si aprobări in stâng’a). Căci eu abia ’mi potu inchipui 
o anomalia mai mare câ aceea, câ cercurile maghiare in 
tdta puterea cuvântului se alega deputati opositionali si anume 
din stâng’a estrema, er’ cercurile electoralo ale nationalita
tiloru se tramita deputati guvernamentali, {si partid’a guver
namentala recrutata din cercurile nationalitatiloru se ’si in- 
chipuiesca că represinta magh'arismulu si anume intr’unu 
astfeliu de modu, incatu se ie o positia cătu se pâte de 
dusmanesca fașia cu nationalitatile din care se recruteza. 
(Ilaritate si aprobări in stâng’a estrema ) O astfeliu de ano
malia, onor, casa, nu se pdte află ori si unde si totuși ea 
are unu motiv u. (Se audimu ! se audimu !) Acestu motivu 
nu e greu de aflatu.

Alegatorii opositionali de naționalitate maghiara din 
cercurile electorale adeveratu maghiare se potu miscâ mai 
multu sâu mai pufinu libera, pe căndu iu cercurile electo
rale ale nationalitatiloru libertatea alegerei lipsesce cu desă
vârșire. (Mișcări, contradiceri iu drept’a) La noi nii numai 
se pune in mișcare totu aparatulu administrativu, der’ se 
intempla si astfeliu de abusuri, ilegalități si volnicii, incătu 
cea mai viua fantasia nu si le pote imagină.

Paragrafii din legea penala, ce se refera la abusurile 
electorale, nu se aplica cum aru trebui; aratarea criminala 
se respinge puru si simplu. Partidele private n’au dreptu de 
recursu, procurorulu de stătu nu voiesce se recureze si in 
chipulu acest’a legea se face zadarnica. Pretorulu din cer- 
culu meu de alegere mi-a dîsu in fașia : Puteti face aretare 
criminala, pe noi nu ne indatorosce legea facia de nationa
litati ; fafia de acestea interpretamu legea intr’altu chipu — 
responsabili suntemu numai iu fașia de autoritatile superiâre. 
In modulu acest’a, on. camera, in urm’a unei astfeliu de 
procedure nu trebue se ne miramu că mai suntemu si noi aici, 
si că mai vedemu iu loculu acest’a rnăcaru unu singuru de putatu 
de alu uatioualitatilora. Onor, camera 1 nedreptățile comise irn- 
polriv’a nationalitatiloru se justifica si se acopere cu impregiura- 
rea, că acestea, după cum se presupune, ar’ ave tendiutie con
trarei patriei. Der, rogu-ve, pentru ce se aiba nationalitatile 
astfeliu de tendiutie Au dâra pentrucă nu suntu de vitia 
maghiara ? Este adeveratu, că simlinlu de naționalitate, sim- 
tiulu de rassa e fârte puternicu. Der’ pe lănga acestu simtiu 
mai esiste si altulu, care e totu asie de puternicu: simtiulu 
pentru patria. Pamentulu, pe care ne-amu nascutu, unde amu 
crescutu, tier’a, unde odihnescu osamintele stramosiloru no
ștri si de care ne lega mii si mii de suvenire, o iubesce ori 
si ce omu, fîa-carui cetatianu alu patriei ’i este scumpa 
patri’a.

On. Camera I Nu sciu, de este numai o închipuire, der’, 
după suvenirile mele din copilăria, n’am cunoscutu vieatia 
mai fericita, decătu vieati’a, ce amu trait’o in Ungari’a in- 
nainte de 1848, cu deosebire in cetatile libere regesci. La 
1848, după ce ’mi-a arsu cas’a si erarnu ruinatu, am tre- 
buitu se fugu la Vien’a, si mai tardiu mi-am contiuuatu 
studiele in străinătate, der’ totdeuna ’mi-amu adusu aminte 
cu iubire de Ungari’a si de vieati’a aceea fericita.

Onor, camera! Acuma nu mai cunoscu acesta patria, 
nu me semtu acasa in asta patria. La ori-ce pasu dau de-o 
apantiune, care erâ necunoscuta pe vremea aceea vechia, 
fericita. Si acesta aparitiune este d o m n i’a de rassa. 
De candu statulu s’a identificatu cu rass’a, dobândindu ast
feliu fația cu celelalte popâre nu numai unu avantagiu, ci 
si o adeverata domnia, consecenti’a naturala a fostu domni’a 
de rassa.

Acest’a, on. camera, are o insemnatate nu numai poli
tica, ci si sociala. Acolo, unde nu se afla maghiari seu unde 
numerulu loru este micu, acolo haiduculu comitatului, pan- 
duruln orasiului, scriitoriulu si servitoriulu dela tribunalu 
privesce cu unu feliu de suveranitate la ori-care altu ceta
tianu, advocatu, deputatu, care nu este maghiaru. Este o 
trista aparitiune acest’a. La 1S48 iobagi’a fu desfiintiata in 
privinii’a economica. Acuma esiste acesta i o b a g i a in 
U n g a r i’a in p r i v i n t i’a politica si so
ciala. Trista icâna, onor, camera, si sunt ârneni de stătu, 
cari, reduși de impregiurari favorabile, uita tota nenorocirea, 
ce au causat’o in Ungari’a certele cetatianiloru ei si cari 
nu se gandescu se restabileze vechi’a amiciția, fratietate in
tre diferitele popâre.

La acest’a s’ar’ pute dice : ce voiescu aceste nationa
litati ? Eata legea nationalitatiloru, ce amu pututu face, amu 
facutu. Candu s’a desbatutu acesta lege, deputății nationali

tatiloru au aratatu, că acesta lege strictu luata nu isvo- 
resce diu egal’a indreptatire. Der’ diet’a a creata acesta lege 
si legea e lege. Pentru noi inse legea de naționalitate este 
numai o litera morta, scrisa pe charthia. De nenumerate ori 
s’a doveditu in acesta casa, că acesta lege nu are nici ma
cara unu singuru paragrafu, care se nu fi fostu călcatu fa- 
ția de noi. Nu numai odata, ci de nenumerate ori amu pro- 
testatu in acesta camera; — ’mi aducu fârte bine aminte, 
că ministrulu de justiția, nu celu de acuma, ci celu de mai 
inainte, a marturisitu, că s’a comisu o violare a legei, der’ 
cu tâte astea nu a delaturatu reulu.

E ceva particulara cu acesta lege. Candu judecatori’a 
vatema legea si noi ne folosimu de recursu seu cerem u nul- 
litatea, judecatori’a mai înalta dice, că afacerea nu s’ar’ 
tiene de competenti’a ei, ci de aceea a administratiunei ; 
der’ candu administratiunea vatama legea, se dice din contra, 
că afacerea s’ar’ tiene de judecătoria. Astfeliu se pâte elude 
intreg’a lege, ba se pâte face chiaru ridicula,

On. camera ! Eu consideru, câ făcu o politica fârte gre
șita si rea, acei ârneni de stătu, cari, avendu puterea de 
stătu in manile loru, credu, că tâte li sunt iertate, deca 
sunt omeni de stătu, cari folosind u-se de pute
rea de stătu subordinezatâte intere
sele statului unui inter esu special u, 
fire-ar’ acestu interesu specialu si interesulu maghiarismului. 
Urmarea este, că puterea de stătu vine in contradicția iu- 
totdeuna cu totu, ce ar’ fi contrariu acestui interosu specialu. 
Asie este, domniloru, si nici nu pâte fi altfeliu, că in Un
gari’a puterea de stătu se afla totdeuna in contrasta cu 
nationalitatile... “

„...Vorbescu seriosu, onor, camera. Eu sustienu, că 
onor, guvernu nu face mai nimicu pentru natonalitati si 
pentru totu, ce sta iu legatara cu afacerile loru. Si eu tînu, 
că ingrigirea pentru nationalitati este unu ce forte impor
tanta, călucrulu de căpetenia in fia-care 
stătu este, câ locuitorii lui se fia 
muitiumiti. Dreptu că odata onorabilulu d. ministru- 
presiedinte a binevoitu a declară că nationalitatile sunt pe 
deplinu multiamite si că numai unii particulari ar’ fi ne- 
multiamiti. Acest’a inse onor, casa este unu vechiu 
argumenta, de care s’a folositu inca 
fiacare regimu absolut u. Scimu adeca, că 
si pe timpulu lui Bach Germanii dioeau, că poporulu ma
ghiara ar’ fi pe deplinu multiamitu si că numai emigrantii 
aceia ar’ fi revoluționarii Argumentata este, cum diseiu, 
vechiu si usatu. Parerea mea e, că ar’ fi timpulu pentru 
onor, guvernu, de a se ingrigi, câ se restabilesca oarasi 
acea concordia, acea amiciția, acea fratietate, ce a domnita 
in acele timpuri fericite intre cetatianii Ungariei (? lied.) 
Starea nâstra actuala este o stare 
mestesiugita si de aceea e cu multu mai 
rea, de cătu in cealalta jumătate a mo
narchiei.

Se nu credeți cumva, că noi deputății natioualitatiloru 
facemu vr’unu sportu cu acest’a, câ vorbimu numai in voutu, 
candu dicemu, ca poporulu nu e multiumitu. Noi cunâscemu 
marginele, ce trebue se le observamu si pe care -ale respecta 
e si neaperatu de lipsa. Dvâstra puteti pretinde cu dreptu 
cuventu, câ nationalitatile se fia cetatiani fideli ai patriei 
acesteia, câ se ’si implinesca datori’a ; der’ nu poteti pre
tinde dela ele, câ se se lapede de naționalitatea loru (O voce : 
asie e.) ceea ce ar’ insemnă câ renuntia si la esistenti’a 
loru spirituala; tocmai deca ar’ fi Maghiari si deca li s’ar’ 
promite chiaru libertate de auru, cerendu-se dela ei ca se 
nu fia Maghiari, ei ar’ respunde : „N’avemu lipsa de ast
feliu de libertate !“ (Adeveratu ! asia e 1)

Prin impregiurari favorabile Ungari’a si poporulu ma
ghiaru au devenitu unu factoru de căpetenia in monarchia, 
Elu ar trebui se intrebuintieze acest’a situatiune favorabila, 
pentru câ se putemu ajunge la o intielegere in acesta patria.

Evenimentele nu sunt favorabile pentru Ungari’a si 
pentru nemulu maghiaru.

D-vâstra banuiti, ca amu dori nimicirea Ungariei. E 
rătăcire, onor, camera, e mare rătăcire. Parerea mea este, 
că deca Austro-Ungari’a n’ar’ ave putere se se susțină după 
resolvarea definitiva a cestiunei orientale, dâca nu si-ar’ pote 
creâ o positiune intre Germani’a si Rusi’a, atunci factori 
mai mari, mai puternici decâtu nationalitatile voru decide 
asupr’a sortii Ungariei. Dera in ori si ce casu este o mare 
gresiala, după parerea mea, — este celu mai nepotrivita 
midîlocu preventivu, candu in Ungari’a se maresce nemultia- 
mirea natioualitatiloru numai asie de flori de maru. Pâte 
că lucrulu acest’a se face numai si numai câ regimulu se 
pâta pune aici înaintea Magiarismului laari noi in loculu 
celoru vestedîti.

Onor, camera 1 Amu pute se traimu fericiți, deca ne-amu 
intielege, si vomu fi nefericiți, deca vomu trai in impare- 
chere. Paguba d-loru membrii că chiaru d-vâstre vi se pâte 
dice: „si vous voulez etre libres, il faut que vous soyez 
justes 1“ (deca voiti se fiți liberi, trebue se fiți drepți),

Ve recomendu proiectata de adresa, pe care vi l’amu 
imanuatu 1

hota.ru


Luptele electorale in Germani’a.

Niciodată;, de candu s’a introdusu constitutio- 
nalismulu in Germani a, diferitele partide nu s’au 
luptatu cu mai mare inversiunare la alegerile pen
tru parlamentu câ acuma. Astadi Joi se incepu 
alegerile pentru Reichstag si peste trei dîle șe va 
decide, ddca destinulu Germaniei, unite cu „feru si 
cu sânge*, a fost se ajunga sub dictatur’a cance- 
lariului ei, devenindu instrumentulu politicei lui, 
care tinde numai la putere si la gloria militară.

„...Si națiunea germana, care trecea totddun’a 
de națiune idealista, a ajunsu, de candu cu victo- 
ri’a asupra Francei, pe cararea fatala a politicei 
de supremația, care n’are unu interesu mai inaltu 
câ acel’a, de a se armă până in dinți, spre a se 
asigură, contra inimiciloru esterni. Ceea ce a voitu 
se câștige Bismarck in timpu de siâpte ani prin 
compromissuri cu liberalii, si ceea ce voiesce sâ 
câștige acuma contra liberaliloru, nu este decâtu 
necondiționata libertate, de a mari sarcinele popo
rului, spre a dobândi o armata neinvincibila, care 
se asigure imperiulu germanu fația de Franți’a. 
Puternica a devenitu prin acdst’a, ce’i dreptu, na
țiunea germana, nu inse si fericita... T6te bunurile 
constituționalismului, ale libertății, ale sciintiei si 
artei — se nu fia decâtu o utopia fașia cu pre- 
tins’a necessitate a unei dictaturi, care urca dările 
si impositele până la escessu, spre a conservă Ger
maniei, ceea ce a cuceritu cu arm’a?"

„Asupra acestui sistemu de guvernare se va 
pronuntiâ poporulu germanu la alegerile actuale; 
biletulu de votare va decide ddca pe viitoriu poporulu 
germanu trebuie se dâ pentru armatur’a s’a totu 
ce ’i a asiguratu odiniâra pe terâmulu interesseloru 
spirituale conducerea intre națiuni. . . Este in jocu 
chiaru dreptulu natiunei de a conlucrâ la decisiunea 
asupra destineloru ei; ea isi va conservă acestu 
dreptu dâca prin votulu ei de Joi va declară, câ 
nu voiesce se renuntie la o representare independenta 
a interesseloru ei in Reichstag; ea ilu va jertfi 
inse, dbca va dă increderea aceloru candidați, cari 
voiescu a sustiend sistemulu dictatorialii alu lui 
Bismarck.

. . . Ceea ce a facutu, câ lupt’a electorala 
in Germani’a sâ se pârte cu atăt’a iritatiune si in
versiunare, este tocmai fatala alternativa, câ 6re 
Germani’a se continue a fi unu stătu constitutiunalu, 
sdu-ea se nu mai fia decâtu o cassa de păstrare pentru 
scopurile resbelului viitoriu. . . Liberalii potu perde 
la aceste alegeri totu, ce au creatu in timpu de 
siâpte ani. O națiune, care prin marimea unui singuru 
omu ar’ fi atâtu de orbita incâtu se nu mai păta 
distinge, binele ce l’a facutu acestu omu, de reulu, 
ce’lu planuesce; o națiune care pe nevediute ar’ 
dâ pentru glori’a politicei esteriâre fericirea unei 
desvoltari sanatâse si priitârie: — o astfeliu de na
țiune ar' perde negresitu titlulu de a i se recu- 
nâsce mâturitatea politica, ea ar' fi numai unu po- 
poru de trabanti, cari nu respandescu insisi luinin a, 
ci o primescu din afara. Dâca principele Bismarck 
nu se pdte inaltia la maxiin'a grandiâsa a lui Fri- 
dericu II., care n a voitu se fia decâtu primulu ser- 
vitoriu alu poporului seu ; dâca dorinti’a lui este de a 
domni peste sclavi, atunci sunt negresitu Junckerii 
si Muckerii s. a. ce trebue se-si’i caute; dâr’ 
acești aliati nu sunt poporulu germanu si despre 
acestu poporu nu se pâte presupune, că va concede 
unui omu de stătu, de dragulu successeloru lui es
teriâre, câ se decidă după plăcu, candu guvernulu 
din intru se fia liberalu si candu dicta toricu."

Astfeliu caracterisâza „N. Fr. Presse" starea 
lucruriloru din Germani’a in presâr’a alegeriloru. 
De siese luni principele Bismarck puse tdte in 
mișcare spre a-si prepară invingerea la alegeri. 
Cancelariulu a doveditu si de astadata, că nu e 
dificilu in alegerea medîlâceloru de combatere. Or- 
ganulu lui „Norddeutsche allg. Ztg.“, tuna si fulgera 
in contra liberaliloru si merge până a numi pe 
unu Virchov (liberalu) unu omu „idiotu" si a dice 
că progressistii sunt „trădători ai patriei*. Isbu- 
tiva Bismarck a avă maioritate si a face din na
țiunea germana unu „poporu de trabanti" ? Respun- 
sulu la acâsta intrebare ilu va dâ resultatulu ale
geriloru, cari se incepu astadi.

Meetingulu radicaliloru din Paris.

In 23 Octobre s’a tînutu in circulu Fernando 
— după cum se telegrafia diarului vienesu „N. 
Fr. Press" — unu meetingu antiopor- 
t u n i s t i c u. Nici acestu meetingu n’a cores- 

punsu asteptariloru celoru ce-’lu convocaseră. Numai 
incetu cu incetulu se implii circulu, si afara de 
acâst’a locurile din urma remasera neocupate. Totu 
publicu Iu constă din 5000 persdne, dintre cari cei 
mai multi erau lucratori; erau de fația si vre-o 
căti-va militari, si vre-o căte-va femei. Adunarea 
a fostu f6rte scomotâsa. Clâmenceau, deputatulu 
cuartierului respectivu, nu eră de fația. Presidentu 
fii Toni R 6 v i 1 1 o n, carele dise in cuventulu 
seu de deschidere: „50,000 părinți intrâba; 6re 
fiii loru se lupta pentru patria, sâu pentru nesce 
interese rusinâse!"

Primulu oratoriu fu G o u y o t, care voiesce 
sâ candideze in acestu cuartieru după retragerea 
lui Clâmenceau. Gouyot declară, că regimulu 
pârta resbelulu din Tunis numai câ se atraga pri
virile dela afacerile interne (aplause). Mai antaiu 
s’au scosu ochii âmeuiloru cu Iesuitii, acum se 
scotu cu Krumini (risete). E mare rușine se cauți 
in Tunis mangaere pentru Strassburg si Sedan. 
Mai departe dise Gouyot, că elu nu vorbesce despre 
revansia^ dâca chiaru privindu lucrurile din acestu 
punctu de vedere, acestu resboiu este o crima, de 
6ra-ce sdruncina siguranti’a Francei.

După Gouyot urmă baronulu B i 11 i n g, care 
făcu interesante descoperiri. Mai multu atacă elu 
pe Barthâlmy St. Hilaire, pe subsecretanulu de 
stătu Choiseul, pe lules Ferry si pe Roustan, 
Billing dise, că a servitu 27 ani, că n’a voitu se 
iâ parte la nici o intreprindere financiala si că a 
respinsu decorațiile stateloru străine. Elu va dovedi 
câ resboiulu nu are numai cause parlamentare ci 
si financiare. In 15 Ianuariu a vorbitu cu Gam
beta, care i-a disn : „Acâsta espeditia este o 
neplăcută neliniștire după o odihna de diece ani." 
Si căndu se vorbea că beiulu este pe patulu de 
mârte, Gambetta esprimă cuvintele : „Ar’ fi o ne
norocire pentru Franți’a de cum-va ar’ muri beiulu 
fara a lasă vre unu successoru din famili’a s’a" 
In sfârsitu mai dise Gambetta: „Resboiulu din 
Tunis trebue sâ se demolâsca, trebue — câ se in- 
trebuintiezu o espressiune din Chemia — se-lu 
cloroformămu! Trebue se-lu amanamu până peste 
vre-o cinci, siâse ani." Grâvy s’a esprimatu cu 
aceeași ocasiune : „Dâca mi-ai pune Tunisulu pe 
masa si totu nu ’mi-aru trebui!" Resbuiulu din 
Tunis, dice mai departe Billing, este Mexiculu re- 
publicei a trei a' Itali’a a voitu se faca pace si 
a propusu câ sâ se rechiâme consulii francesi si 
italiani, si in chipulu acest’a sâ se delature nein- 
tielegerile. Beiulu se supuse la tâte, dâra Franți’a 
incepu totuși resboiulu, si generalii Brâart si Roustan 
siliră pe beiu cu revolverulu in mâna se subscria 
cunoscutulu tractatu. Grâvy l’a chiematu (pe Billing) 
la elu si s’a esprimatu fația de dânsulu că nu 
sar’ fi cuvenitu câ unu generalu si unu consulu 
se incheia tractate asiâ de insemnate departe de 
capulu sfatului. Grâvy si telegrafă lui Hârisson 
si lui Lesseps, câ beiulu se ’si tramita plenipoten
țiarii la Paris, si aicea sâ se incheia tractatulu; 
dâr’ Bartâlemy St. Hilaire puse măn’a 
pe depesi, se duse la Grâvy si ’si permise a-i 
observă: „Faci politica personale, d-le presidentu, 
si responsabili suntemu noi, miniștrii!" (emotiune 
generala). Dupace isprăvi Billing cu cestiunile 
financiare, esclamă: Cătu de necapabili suntu 6menii 
cari pârta acestu resboiu! (aplause numerâse). Dâ, 
cei-ce ne guverneza suntu miserabili, necapabili si 
lipsiți de ori si ce demnitate!" Regimulu a iu- 
curcatu tiâr’a intr’unu resboiu, alu cărui sfârsitu 
nu se poie sci, si acâsta intr’unu timpu căndu 
Germani’a ’si imultiesce armat’a cu 40,000 ostasi. 
Vinovati suntu: Barthâlemy St. Hilaire, Ferry, 
Choiseul si Roustan (Strigate sgomotâse: Si Gam
betta !)

Unu domnu B r u y â r e ceru, câ intregu guver
nulu, cu Billing cu totu, sâ se iâ la respundere. 
Alfons H u m b e r t dela „Intransigeant" observă : 
„Dâca unu milionu de Prussiani ar’ pași peste 
granitia, n’am avâ cu ce se ne opunemu !“ (strigate : 
„Asiâ graiesce unu Fraucesu !)

In sfârsitu se luă urmatârea resolutia: 
camer’a se formeze o anchetu care se cerceteze 
afacerea tunisiana si care se iâ mesuri cătu se pâte 
mai curându câ se nu se mai verse sânge si câ 
sâ se incheia o pace definitiva; de cum-va se va 
fi călcatu constituti’a, sâ se dâ in judecata miniștrii 
si complicii loru.

Conspectulu premiatiloru la espositiunea 
romana din Sibiiu 1881.

Premiulu class’a II.
b) diploma de recunoscintia.

(Urmare.)
20. Cotiselu Nicolae, model de mora, Fenesul sas. 21. 

Cretioiu Iosefina, perina de canapea cu solzi de pesce, Bucu- 
resci. 22. Crunicean Maria, eleva la Asilulu „Elen’a-Ddmna", 
caligrafie si desemnuri. 23. Cristescu Filetiia, eleva la A- 
silulu „Elen’a-Ddmna", cusături. 24. Cheninger Hortensia, 
eleva la Asilulu „Elen’a-Ddmna, caligrafie si desemnuri.
26. Cliendi Sofia, covâre, Sâros. 26. Dan Maria, fes., Sibiiu.
27. Danciu Elisabeta, tort, Bucium. 28. Dancas Maria, di
verse obiecte din industri’a casei, Resinari. 29. Davila Joe, 
eleva la Asilulu „Elen’a-D<5mna“, caligrafii si desemnuri. 
30. Dedarlat Maria, straie, Salisce. 31. Diaconoviciu Aureliu, 
„Sora“, model de gips, Bocsi’a montana. 32. Diaconoviciu 
Adolf, planuri de edificii, Bocsia montana. 33. Dimitriu 
Elvira, eleva la Asilulu „Elen’a-Domna", caligrafii si desem
nuri. Dimitrie Elen’a, spriti, Brasiovu. 35. Dominiulu me- 
tropolitanu, pruducte agricole, Blasiu. 36. Dumitrescu Joe, 
eleva la Asilulu „Elen’a-D6mua“, caligrafîii si desemnuri. 
37. Dunca Nina, de Sajo, covor. 38. Duuca Alma, cor- 
fitia, Sibiiu. 39. Dragomirescu Cliaria, eleva la Asilulu 
„Elen’a-D6mna“, cusături. 40. Droc Ioan, adm. protop., 
vinuri, Mercurea. 41. Enescu Iosif, branza, Simon Bran. 
42. Enescu Efrosina, camasie femeiasca, Simon Bran. 43. 
Erdely Victoria, perina de canapea, Baia de Crisi. 44. Eu- 
stantiu Joe, eleva la Asilulu „Elen’a-Ddmna", desemnuri. 
45. Elesier Ioan, invetiatoriu, matasa cruda, Ogna. 46. 
Florian Traian, matasa cruda, Racoviti’a. 47. Florian 
Anastasia, lucruri din iasca, Odorheiulu sec. 48. Fulea 
Sofia, covor, Regiuulu sas. 49. Francu Maria, vinuri, 
Bistritia. 50. Francu Zoe, eleva la Asilulu „Elen’a D6mna“, 
desemn. 51. Gligorescu Agapia, eleva la Asilulu „Elen’a- 
Ddmn’a, flori artif. 52. Gologan Eufrosina, stergariu, Satu
lung. 53. Harsian Maria, brodarii, Sibiiu. 54. Harsian P. 
Vasile, stufe de aur. 55. Hasnas Zamfira, eleva la As. 
„E.-D.“, acuarel. 56. Hristodor Elen’a, eleva la As. „E.-D.“ 
acuarel. 57. I. Cosgarea, covore, Vad. 58. Iacobescu 
Maria, port femeescu, Veresimort. 59. Iuga C. Victoria, 
covor, Brasiovu. 60. Irina Agapia, eleva la As. „E.-D.“, 
desemn. 61. Issip Luissa, covor, Rodna vechia. 62. Leb 
Alecs., P6me, Cacova. 63. Lugean Ecaterina, eleva la As. 
„E.-D.“, acuarel. 64. Lup Nastasia, panzaria, Hodacu. 65. 
Macelariu Ioan, vinuri, Mercurea. 66. Malaier Paulina,* eleva 
la As. „E.-D.“, flori art. 67. Maloina Emilian, eleva la 
As. „E,-D.“, cusături. 68. Mandoiu I., lăptarii, Satulung. 
69. Marasiescu Silica, costumu fem., Bucuresci, 70. Marin- 
coviciu Persida, cutrintia, Aradu. 71. Mataserean Ioan, vinuri 
si rachiuri, Oravitia. 72. Michaly Victor, episcopu colectiune 
de numi. 73. Moga Ana, jiltiu, Sibiiu. 74. Moldovan Vilma, 
fajia de masa, Deva. 75. Muresianu Elisa, profesdra, perina 
de divan, Brasiovu. 76. Oprea Nicolae, alac si cartofi, Deva. 
77. Pacurar Ermina, taburet, Sibiiu. 78. Pascoviciu Iose- 
fina, Broderie, Sibiiu. 79. Panait Alecs., botezatore, Bucuresci. 
curesci. 80. Pascutiu Dionisiu, adv. baston, Ruteni. 81. 
Petala Ecaterina, eleva la As. „E.-D,“ acuarelu. 82. Popu 
George, lâna, Basesti. 83. Popu Elen’a, covoru, Bocsig. 
84. Popu Policsina, portbatist, Brasiovu. 85. Popu Elen’a 
perina de canapea, Basesti. 86. Popa Febronia, catrintia, 
Teusi. 87. Popescu Ecaterina, eleva la As. „E.-D.“ acu
arelu. 88. Popescu Elen’a etageru de note, Sibiiu. 89. 
Pope’a R. Mana, materia de haine, Satulungu. 90. Recuciu 
Iosefina, perdele, Sibiiu. 91. Radescu Vasilica, eleva la As. 
„E.-D.“, brodarii. 92. Radianu Maria, eleva la As. „E.-D.“ 
acuarelu. 93. Romanu Iustina, covoru Sibiiu. 95. Roscu- 
letiu Voicu, branza, Satulungu. 96. Rocarean I. Sora, di
verse pansaturi, Resinariu. 97. Siandoru Nicolae, vinuri, 
Ord’a de josu. 98. Savoiu Dumitru, sculpturi, Vien’a. 99. 
Sansuianu Nicolau, matasa cruda, Hatiegu. 100. Secula 
ludita, masaritia, Dev’a. 101. Sfraciogu Bucuru. lâna, Re
sinariu. 102. Sfranciogu Ana, dif. obj. din ind. casei, 
Resinariu. 103. Sluticov Marieta, eleva la As. „E.-D.“, 
cusături. 104. Stanescu Elen’a, eleva la As. „E.-D,“, cali- 
grafiii si desemnuri. 105. Stanescu Mari’a F., camasia 
fem. 106. Stanescu Octavi’a, dantele, Brasiovu. 107. Ste- 
lescu Teodora, eleva la As. „E.-D.“ cusături. 108. Terno- 
veanu Emili’a, covoru, Abrudu. 109. Tilea Emilia, batista, 
Turd’a. 110. Tordosianu Alecsandru, protop., pome si vinuri, 
Alb’a-luli’a. 111. Trombitasi Irina, dantele, Sibiiu. 112. 
Viteazu Grigorie, vinuri, Teca. 113. Vladu Ana, n. Crei- 
tiariu, perdele, S. Reghin. 114, Vulcanu I. protop., faguri 
de miere, Vermesiu. 115. Vuncai Vasile, semeutiuri, Unimet. 
116. Ursescu Mari’a, eleva la As. „E.-D.“, brodarii.

TD 1 v e z s e.
(Regina M a r g h e r i t’a.) Se scrie diarului 

„Wr. allg. Ztg." despre motivulu pentru care Re- 
gin’a Italiei s’a hotaritu a acompaniâ pe inaltulu 
ei soțiu in caletoria lui la Vien’a urmatârele: 
„Regin’a precum se scie a remasu dela atentatulu 
din Neapole cu spaim’a in anima, asie că de atunci 
nu se departâza de langa soțiulu ei si ’lu petrece



in t6te caleforiile sale. Ea tremura necurmatu pentru 
vieati’a lui. Căndu cornițele Robilant a anuntiatu 
in modu oficialu imperatului Franciscu-Iosifu visit’a 
Regelui Italiei, imperatâs’a Austriei se fi prevenitu 
dorintiei Reginei Italiei si se-i fi esprimatu dorinti’a, 
a-o pută imbrațiosiâ in Vien’a. Acestei prevenitdre 
invitări se ascrie participarea Reginei Margherit’a 
la caletori’a Regelui Umberto."

(Vase romane peDunare.) Minis- 
terulu de resbelu a facutu in Londra, la cas’a 
Thames Iran Works, o comanda pentru patru vase: 
unu vaporu pentru sc61’a de marina si trei șalupe 
pentru servitiulu flotilei. D. A. Hills, ingineru, 
care a placatu deja la Londra, a fost represintau- 
tele acestei case. Comand’a va trebui predata in 
terminu de siâpte luni. Pretiulu acestoru vase se 
urca la sum’a de 20,500 livre sterlinge său la 
512,500 lei.

(Specule evreesci.) Se scie, că> mult: 
speculanți cauta a insiela pe tierani, cumperandu-le 
pe pretiu de nimicu actele pentru despăgubirile 
rusesci. Relativu la acdst’a, i se afirma „Indep. 
romane, “ că unu domnu cavaleru Moses von Waldberg 
bancheru din- Iași si acuma cu domiciliulu in Bu- 
curesci, si unu altu domnu Suher Kern, implicatu 
odinidra intr’unu procesu scandalosu si agentu alu 
celui d’antaiu, atrași negresitu de mirosulu pradei, 
cutreera satele Moldovei si rescumpera cu nimicu 
dela tierani acele acte de despăgubire.

(L i n i’a ferata Bucuresci-Giurgiu) 
a produsu, in lun’a Iuliu anulu curinte, sum’a de 
lei 106,813, bani 2. In periâd’a corespundietâre 
din 1880 a produsu numai 91,101 1. 5 b., adeca 
15,811 1. 97 b. mai puținu de cătu in anulu a- 
cesta. Crearea provine dela mărfuri. Numerulu 
bileteloru de persâne iuse a scadiutu cu 408.

(Calcarea unei mănăstiri.) „Demo- 
cratulu“ din Ploiesci ne spune, că in nâptea de 
8—9 curentu, o banda de hoți, inarmati cu pusei 
si revolvere, introducându-se in curtea monastirei 
Zamfira, a spartu ușile dela arhondaria, si a bătu tu 
cumplitu pe preotulu acelui schitu si mai multe 
maici.

(Fabrica de cimentu in Bu
cur e s c i). „Curierulu finaaciaru" afla cu o 
deosebita multiumire că d. de Wurmb, ingineru 
architectu, care a contribuitu puternicu la fondarea 
mai multoru industrii in tidra si in specialu la 
fondarea fabricei de basaltu artiflcialu din Bucuresci, 
ale cărei producte sunt astadi atătu de bine apreciate, 
a reusitu a formă o societate pentru fabricarea 
cimentului, in Bucuresci. Din esperientiele făcute 
până acum resulta, că cimentulu romanu egaldza in 
calitate pe cele mai bune cimente din Franți'a si 
din Anglia, ear’ in ceea-ce privesce pretiulu, se 
constata, că elu se p6te vinde iu conditiuni multu 
mai eftine de cătu ori-care altu cimentu sțrainu. 
Fabric’a, ni se spune, se va instală in vecinătatea 
Severinului, cunoscutu prin pamenturile sale calce- 
r6se si f6rte proprii pentru fabricatiunea cimentului. 
— Severinulu fliindu portu pe Dunăre si avendu 
si o statie de drumu de feru, fabric’a are avantagiulu 
d’a pută distribui in tidra produsele sale, atătu pe 
apa cătu si pe uscatu, in conditiunile cele mai 
avantagidse. Cimentulu ajungendu si la noi, va fl 
unu materialu aprâpe de prim’a necesitate ; consu- 
matiunea lui se p6te considera că asigurata din 
prim’a di a punerii in funcționare a acestei fabrici.

(Tunelulu St. - Gothard.) Diarulu 
„Neue Zurcker Zeitung" afla din cantonulu Tesin, 
că lucrările liniei St.-Gothard, cumu si cele pentru 
marele tunelu se apropia de sfârsitu. Astadi lucra
torii se ocupa cu transportulu balastului in marele 
tunelu spre a servi la asiediarea sineloru. Airolu, 
unu orasielu ce se afla situatu la piciârele muntelui 
St.-Grothard, de optu ani inebee centrulu unei miș
cări considerabile, se despopuldza incetulu cu in- 
cetulu, reluandu-si vechia s’a fisionomia liniscita si 
solitara. Lumea se ocupa aici cu gandulu redicarii 
unui monumentu in on6rea acelora ce au conceputu 
si executatu marea intreprindere a străpungerii 
muntelui St.-Gothard. Unulu din projectele cele 
mai remarcabile consista in o piramida redicata pe 
o basa compusa din blocuri de granitu, si pe care 
voru fi representate in reliefu armele celoru trei 
state cari au contribuitu la aedsta lucrare, bustulu 
D-lui de Favre, antreprenorulu tunelulu St.-Gothard, 
si alu unui lucratoru alu intreprisei. Ori-care va fi 
projectulu alesu, dice monumentulu acesta nu va 
pută face se se uite padurea de cruci mormiutale 
care se redica astadi de cimitirulu din Airolo, aco- 
perindu remasitiele atătoru lucratori pe cari aedsta 
mare opera li-a costatu viâti’a.

(Străpungerea Pireneiloru.) 
Regele Spaniei a iscalitu dîlele acestea unu proiectu

de lege, prin care guvernulu seu cere Camereloru. 
imputernicirea de-a colaboră cu Franția la stra- i 
pungerea Pireneiloru. Planulu este giganticu; ana-1 
logu cu celu a’lu strapungerei lui Mont Blanc. — ! 
Tunelulu vă străbate Pireneii centrali, regiune prin 1 
care nu esiste pena acum nici macara o siosea cum, 
se cade, si a le cărei drumuri earn’a sunt cu de
săvârșire impracticabile. Folăsele comerciale ce voru 
resultâ pentru Frangia si Spani’a, din acdst’a in
treprindere, sunt enorme. Calea dela Paris la Madridu 
buna-6ra se va scurta cu 100 de kilometri. Chel
tuielile le va face pe jumătate Spani’a, pe jumătate 
Franți’a.

(Bilete ipotecare false) s’a gasitu 
in Bucuresci si in orasie, precum Tîrgu-Jiu, Crai- 
ov’a, Râmnicu etc. Diarulu- „Cortina României" 
scrie că la d. Danaricu, comerciantu iu Târgu-Jiu, 
s’a gasitu unu numeru ftirte mare de bilete false a 
cate 5 lei.

Invitare.
Despartiementulu cerc. X. (Clusiu) alu „Asso- 

ciatiunei transilvane pentru literatur’a si cultur’a 
poporului rom." ’si-va tiene adunarea generale de 
estu-tempu la Clusiu, in 2 Novembre st. n. a. c., 
la care suntu cu on6re invitați toti membrii „Asso- 
ciatiunei", in prim’a linia cei din acestu despar- 
tiementu, cumu si alti amici ai literaturei romane 
si ai culturei poporului nostru.

Clusiu, 24 Octobre st. n. 1881.
Dr. Gregoriu Silasi, Basilu S. Podoba,

direct, despart. artuariu despart.

Se afla sub tipariu in tipografi’a dlui Alexi din 
Brasiovu si cătu de curendu va esi la lumina :

CALINDARIU
iulianu, gregorianu si poporalu romanu.

Acestu din urma cuprinde in sine t6te serba- 
torile, datinile si credintiele stramosiesci legate de 
ori-care dîle de presto anu, cu comentariu, pe 
anulu 1882, de Simeone Mangiuca. Calindarulu 
poporalu romanu este tiparitu pe pagina drtipta fa- 
ția in fa$ia cu calindarulu iuliann si gregorianu 
depre pagin’a stânga. In partea scientifica a calin- 
dariului din anulu acesta se comentdza (esplica) 
urmat6riele : 1. „C o 1 i n d’a" aretandu originea 
si insemnatatea ei astronomica si calindarica. In 
colinda se esplica si P i t i e r e i i (Pizereii), 
Junii, Plugsiorulu, Turca (Tiurca), 
Bresaia, Cerbutiulu si Vasilca, 
că parte dramatica a colindei. Astfelu se adeve- 
resce, cumcă Colind’a a esistatu inca la Grecii si 
Romanii cei vechi, si cumcă in Rom’a până in alu 
13 seclu au colindata copii chiaru asiti precum co- 
iindtiza pena in diu’a de asta-di Pitierii la Romani. 
2. „A p’a d e 1 a botezu săntita pen- 
truce nu se strica si elecuitbre 
si t a m a d u i t 6 r e.“ Unu studiu metafisicu- 
magicu, in care se adeveresce si din sciintiele na
turali : nestricarea si puterea lecuittire a apei sâotite 
ori magnetisate prin magnetismulu vitalu. 3. „M o- 
sii s 6 u sacrificiulumortiloru." 
Este unu cultu alu spiriteloru familiari, adeca a 
lariloru si penatiloru. Mosiloru se sacrifica (jert- 
fescu) t6te pârgile său noitiele câmpului de peste 
anu. Aceste sunt comentarie despre origine le si 
insemnatatea istorica a serbatoriloru, datini lor u si 
credintieloru cuprinse in calindariulu poporalu. Dtir’ 
afara de aceste se mai publica in calindariulu din 
anulu acest’a 1882 inca urmattiriele tractate : 4. 
„P e c a 1 a" de origine din Itali’a. Se trage unu 
paralelismu (asemenare) intre Pecala romanescu, 
italianescu, grecescu si finlandescu, si se arata pre
cum din etimologi’a cuventului, asiti si din carac- 
terulu lui Pecala, cumcă originalulu este la Romani. 
5. „Petrecerea mortului" (bocetu), 
o decantare poporala in versuri, asupr’a mortului 
(inainte de venirea preotului spre immormentare) 
intru petrecerea lui din actista in cealalta lume, 
cu comentariu despre fiiutiele mitologice daco-ro- 
mane cuprinsă in acelu bocetu.

Acestu calindariu poporalu romanu intru ttite 
serbatorile, datinele si credintiele poporale este 
„Unicum" in modulu seu, si este de cea mai mare 
insemnatate au numai pentru istori’a culturei in 
genere, ci in specie si pentru originele ntistre ro
mane. Calindariulu acesta se va continuă si comentă 
in totu anulu pe viitoriu.

Se afla de vendiare in depositu la urmatâriele librarii : 
Bucuresci la frații Ioauitiu et Comp, si la Socecu et

Comp. C r a i o v a la Filipu Lazaru. Iașii la Hirsch et 
Finke. Galați la Nebunelii et fii. Cernăuți la H. 
Paradini. S i b i i u la W. Krafft. Brasiovu la tipo- 
grafi’a Alocsi. C 1 u s i u la I. Stein. B 1 as iu la Isidoru
Doinsia. N a s e u d u la A. P. Alexi profesoro. A r a d u
la G. Bethelheim. T i m i s i 6 r a la Polatschek. Oradea 
mare la Otto Hiigel. L u g o s i u la A. Auspitz. O r a-
v i t i’a la I. E. Tieranu. B e s e r i c’a-a 1 b a la Theob.
Hepke. R e s i t i a la Ștefan Kretsmar.

Onorat’a inteligintia romana este rogata, dtica 
afla a fi in interesulu causei, a recomendâ aucto- 
rului acestui calindariu (Adres’a: Oravitia, per 
Temesvâr) fara intardiare si alte firme solide de 
librari din orasiele numite, știu din alte orasie, 
unde ar’ fi a se deposită calindarie spre vendiare.

Calindariulu cuprinde 16 — 17 ctile tipărite 
octavu mare. Pretiulu este 1 fl. pentru Romani’a 
2 lei 50 bani.

2—3

Cu 7 Octobre st. k. 1881 s’a inceputu unu nou 
abonamentu la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai ftiiei 

ntistre, a grăbi cu înnoirea abonamentului pe tri- 
luniulu alu IV-lea.

Spre mai mare iulesnire recomendamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu f6i’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.

83* Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran
silvaniei*1 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 sfiise 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.

Cur sulv. d. e Bucuresci
dela 12/ 24 Octobre 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 89.7S 90.7*

rurale.................................. 23 Apr, 23 Oct. 101.1/, 102.7.
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul.
6°/0 Oblig, cailoru fer. rom. 1 Iuliu 102 — 103. -
7°/o Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Iau. 102?/s 103.’/j
7°/o » » urbane idem ioi-7* 102.7*
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 106?/2 107?/a

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

1 Maiu 1 Nov. 230.— 235.—
cu premie 31.— 32.—

Act. Baucei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1755 1800
Auru contra argintu.............. 7» 1
Auru contra bilete hipotec. . 72 1
Auru contra bil. de Banca nat 7S 1
Florini Val. Austr.............. 2.14— 2.15—

Oureulu la bars’a de 'Vien’a
din 26 Octobre st. n. 1881.

Rent’a de auru un
gara . . . .118.65

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . . 131.75

Amortisarea datoriei 
cailoru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune) 90.25 

dto. (Il-a emissiune) 107.25 
dto. (III-a emissiune) 96.— 
Bonuri rurale ungare 99.25 
dto. cu ci. de sortare 98.40 
Bonuri rurale Banat-

Timis. . . . 98.—
dto. cu cl. de sortare 97.25 
Bonuri rurale transil

vane .... 97.50 
„ croato-slav. . . 99.—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . . 95.75

Imprumutulu cu pre-
miu ung. . 122.25

Dosurile p. regularea
Tisei si a Segedin. 111.—

Rent’a de harthia aust. 77.35
„ de argintu „ . 77.35
„ de auru „ 93.15

Losurile din 1860 . 132.75
Acțiunile bancei austr.-

ungare 827.—
„ bancei de creditu
ungare 372.—

„ bancei de creditu
austriaco . 363.75

Argintulu —.—
Galbini imperatesci . 5.60
Napoleond’cri 9.38
Marw 100 imp. germ.. 58.05
Londr’a, .... 118.40
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