
Marti’a, Joul’a si Sambat’a. 
Fistlul-Q a'Don.axxex.tvilu.1. :

pe unu anii 10 11., pe sicee luni 5 fi., pe tToi luni 
a fi. 50 cr. Tieri esterne pe siese luni 14 fr. pe

_A_xx-vxxxc3.-ui.rile z
un'a serie garmondu 6 cr. si timbru de 30 cr 
y. a. pontrn fiîicare publicare. — Scrisori ne
francate nu so primeeou. — Manuscripte nu se

-^rxxxlxx ZZZZxjI’V7-
anu ‘28 franci. retramitu.

Nr. 119. Dumineca 18 30 Octobre 1881.

Brasiovu, 17/29 Octobre.
„Este o minune, căi in Austro-Ungari’a mai 

mergu lucrurile si asib cum mergu !“ Acesta escla- 
mare, ce a facut’o nu de multu diarulu „Times", 
ne vine fara voia in minte, candu ne gandimu la 
situatiunea interidra a monarchiei n6stre. Ce diversi
tate de vederi politice, de tendintie si de nisuintie 
politice nu se arata ochiloru noștri, dbca aruncamu 
o privire asupra activitatii diferiteloru parlamente 
mari si mici, din cari se compune actualulu me- 
caD.ismu constitutioualu alu Austro-Ungariei !

In septeman’a acdst’a s’a incheiatu sessiunea 
dieteloru provinciale dÎD Cislaitani’a. Sidpte-spre- 
diece mici parlamente functiundza regulata in partea 
de dincolo a monarchiei, aducu legi spre binele 
diferiteloru provincie si spre înaintarea culturei si 
a bunastarei poporatiuuiloru loru, lauda sbu critica 
mesurile guvernului ceutralu, accepta său respinge 
propunerile lui si cu tdte astea Austri’a esiste inca, 
ea este departe de a fi distrusa si imbucatatîta 
si, ce e mai bătatoriu la ochi, ea prosperbza multu 
mai bine decătu buna-6ra Ungaria, unde, afara de 
diet’a Croației, numai unu singuru parlamentu 
esercdza monopolulu de a „ferici tibr’a si pop6- 
rele ei. “

Dbr’ ni se va obiectă, nu vedeți cu căte difi
cultăți trebue sb se lupte guvernulu austriacu 
tocmai din caus’a multe loru diete provinciale, cari 
ilu impedeca si ’lu încurca numai in lucrarea s’a ? 
Asid se pare la prim’a ochire, in realitate inse a- 
cele sidpte-spre-diece diete cislaitane usiurbza multu 
sarcinele guvernului constitutioualu, luandu-i de pe 
spinare o parte mare din responsabilitatea ce-i in
cumba si ferindu ’lu de multe erori, cari potu fi 
fatale in urmările loru pentru statulu intregu.

Ce ’ia folositu, spre esemplu, statului ungaru, că 
s’a nimicitu de totu autonomi’a Ardealului? Ce 
ne-a adusu până adi fusiunea? — Miseri’a si deca- 
denti’a morala si materiala a tierei, eata cu ce 
ne-amu alesu, de candu nu mai avemu dieta pro
pria; si istori’a va trage odata înaintea tribunalului 
ei pe aceia, cari au avutu cuteza, ea a pretinde, 
că ne voru guverna mai bine „de nobis sine nobis", 
din centru, ei cari nu numai că nu cunoscu dure
rile n6stre, dbr’ n’au nici cea mai elementara cu- 
noscintia despre trebuintiele adeverate ale acestei 
tieri!

Se ne intărcemu la dietele cislaitane. Du6e 
curente principale s’au manifestatu in activitatea 
loru, unulu centralista, celulaltu federalisticu. Mai 
multu s’a datu espressiune directiunei federaliste 
in dietele din Galitia, din Bucovin’a si in diet’a 
Tirolesa, unde partidele autonomiste sunt in maio- 
ritate. In celelalte diete a predomnitu mai multu 
său mai puținu spiritulu centralistu, ce se afla in 
opositiune cu program’a de impacare a cabinetului 
Taaffe. Este caracteristicu, că tocmai in diet’a Boe- 
miei s’a datu espressiune mai viua nemultiamirei cu 
politic’a guvernului actualu. Acbst’a vine de acolo, 
că Nemții din Boemi’a se bucura de-o maioritate 
artificiala in dieta, pre candu Cehii, cari făcu dude 
din trei parti ale poporatiunei, sunt inca si adi in 
in minoritate.

Cu t6te că dietele cu maioritate centralista pre- 
cumpanescu pe cele federaliste, se p6te sustiend, 
că in sessiunea din urma s’a facutu in Austri’a 
unu pasu mai multu spre decentralisare. Sub mini- 
steriulu Taaffe dietele provinciale au capetatu impor- 
tanti’a ce li se cuvine. Organulu principalu alu 
centralistiloru nemți recunâsce, că in acești duoi 
ani din urma curagiulu federalistiloru s’a maritu 
deodata cu sperantiele loru si că curentulu federa
lista a capetatu unu impulsu mai multu, prin aceea, 
că guvernulu s’a adresatu c’unu cestionariu asupra 
reformei administrative la diete, recunoscbndu ast- 
felu dreptulu loru, de a ’si dă in prim’a linea 
votulu decidetoriu asupra organisarei administra- 
tiunei politice.

Ce-e dreptu acesta proiecta de reforma ad
ministrativa alu guvernului n a indestulitu nici pe 
centralisti, nici pe federalisti, ddr’ faptulu, că a 
fost presentatu dieteloru, dovedesce destulu de larnu- 
ritu, că guvernulu este decisu a inaintă incetiaelu 
pe cărarea descentralisarei.

Până aci tdte ar’ merge bine. Dbca luptele ar’ 
decurge intre centralisti si federalisti, sar’ putd 
mai usioru ajunge la unu resultatu favorabilu pentru 
caus’a egalei indreptatiri a popdreloru, ddr’ astadi 
nu se intrbba atătu după modulu de guvernare, ci 
mai multu după aceea, cine se domnbsca, Germanii 
ori Slavii. Inversiunarea, cu care se combătu Ger
manii si Slavii, este o aparitiune de totu anormala 
si inzedaru se silesce cornițele Taaffe se pună sta
vila porniriloru estreme. Eata, unde este reulu, 
acelasiu reu, ce ’lu semtimu atătu de multu si in 
statulu ungaru.

Certele d întreJ popârele monarchiei capeta unu 
caracteru fdrte amenintiatoriu prin aceea că Ger
manii si Maghiarii nu voru se renuntie nicidecum 
la poft’a loru de supremația, ce le-a st&rnit’o in 
gradulu celu mai mare sistemulu dualisticu. A 
refusă ori ce compromissu cu celelalte popâre pe 
bas’a egalei indreptatiri, insbmna inse a periclitâ 
chiaru esistenti’a monarchiei si ’intradeveru centra
listiloru germani si maghiari nu le e atătu de 
monarchia cătu mai multu de egemoni’a loru na
ționala.

Fația cu asemeni tendintie esclusive complica
rea aparatului parlainentariu se semte indoitu. Este 
spre esemplu o aparitiune strania, că, pre candu 
federalistii formdza maipritatea in Reichsrath, iu 
delegatiunea austriaca, care nu este decătu unu 
mandataru alu Reichsrathului, ei sunt in minoritate, 
că prin urmare acea representantia restrinsa, care 
e chiamata a controlâ mersulu politicei esteri- 
6re, vine in contradicere cu politic’a interidra, care 
ar’ trebui se servdsca de basa celei esteridre.

Eata de ce este o minune că lucrurile mergu in 
Austro-Ungari’a si asia cum mergu. Candu dre voru 
merge asia cum ar’ trebui se mdrga ?

Cronic’a evenimenteloru politice.
Joi sdra la 7 % dre a ajunsu Regele si 

Regina Italiei la V i e n ’a si au fost 
primiți la gara de Imperatulu, prințiulu Rudolf si 
de archiducii Carolu Ludovicu, Wilhelm, Albrecht, 
Ioan Salvator si Eugenu, Monarchii se imbrațio- 
siara si se serutara; Imperatulu serută man’a 
Reginei Margherita, ear’ regele Umberto imbrațisiă 
si serută pe Rudolf. Imperatulu purtă uniform’a 
de maresialu cu ordinulu Anunciatei, Regele era 
imbracatu in uuiforma de generata italianu cu marea 
cruce a ordinului St. Stefanu. După ce au fost 
presentati cei din suita si demnitarii, s’a trecuta 
in revista compani’a de ondre, după care Imperatulu 
suinduse iu trăsură cu Regin’a Italiei, ear’ Regele 
Umberto cu prințiulu Rudolf, plecara la palatu. 
Aci așteptau sosirea dspetiloru regali Imperatdsa, 
Stefani’a, Gisella si archiduces’a Mari’a. Atătu la 
gara, cătu si pe drurnu pbna la palatu Maiestățile 
Loru au fost aclamate in modu entusiasticu de-o 
imensa mulțime.

Joi s’au intrunitu in Vien’a delegatiunile. 
Proiectata budgetului comunu pentru 1882 pretinde 
m totalu o suma de 114,447.706 fi. adeca cu 
1,916.337 fi. mai multa că in anulu 1881. Dife
renția in plus provine mai cu sdma de acolo că 
ministeriulu de resbelu face, că de obiceiu, preten- 
siuni mai mari.

Ministrulu de honvedi Szende Băla, fiindu veri
ficata si pentru Seghedin si pentru Lugosiu, a pri- 
mitu mandatata Seghedinului si c e r c u 1 u L u- 
gosiuluiadevenitu vacant u. „Lumi- 
natorulu" ne spune, că o conferintia a partidei gu
vernamentale s’a tienutu in sal a otelului „la Re

gele Ungariei“ in Lugosiu, primindu de susu or- 
dinulu că se lucre pentru că cutare Tisza Lâszld 
sb fia ablegatulu Lugosiului. Din preotimea romana 
au luata parte la acdsta conferenția de mameluci 
numai canoniculu Liviu si pop’a Rusa; mamelucii 
se intielesera despre modulu implinirei poruncei si 
alegerea se va tiend in 31 Octobre a. c. in Lu
gosiu. Cătu despre alegatorii romani ai partidei 
naționale, „Luminatoriulu" vrea se crdda că ei 
voru remand consecuenti in neconsecenti’a de a se 
abstieud dela alegeri — in contra conclusului con- 
ferentiei Sibiiane — cum făcură si in lun’a tai 
Iuniu.

Se scrie dela Bucuresci tai „Pester 
Lloyd„ că in departamentulu de resbelu 
de acolo domnesce acuma o mare activitate. In 
timpulu celu mai de aprdpe Romanii voiescu se 
completeze armarea armatei si de aceea directorulu 
scdlei de geniu, colon. Eracle Arionu va plecă Luuea 
viitdre la Esseu spre a intreveni la primirea ma
terialului de resbelu fabricata in stabilimentulu 
Krupp pentru Romani’a. — In cătuva surprindietdria 
este — dice memoratulu coresp. — scirea, că siefulu 
statului, majoru Slaniceanu a insarcinatu o co- 
missiune compusa din oficeri de stătu majoru de a 
luă unu planu cartografice strategicu alu Carpatiloru 
dela fruntaria. Se dice ce-i dreptu că acdst'a lucrare 
s’ar’ face cu scopu de a servi la marile manevre 
ce voru avă locu in Carpati la anulu ; ddr’ abs- 
tragbndu dela aceea, că chiaru si tienerea acestoru 
manevre la fruntari’a ungara nu prea documentdza 
unu semtiu amicabilu pentru monarchi’a vecina, 
este ori-cura susprindietoriu, că memoratele mesurari 
strategice se făcu tocmai pe vremea cea mai rea. 
Se fia dre acdst’a mesura numai o ilustratiune 
a amenintiarei celei mai noue a unui ofiiciosu din 
Bucuresci, după care unu ministeriu favorabilu pre- 
tensiuniloru Austro-Ungariei in cestiunea Duuareana 
ar’ fi possibilu numai atunci ddca tidr’a ar fi ocupata 
de trupele unei puteri străine ?

Corespondentulii, care este negresitu vr unu 
jidanu maghiarisatu nu s’a pututn stapani, more 
patrio, că se nu arunce unu prepusu si asupra unoru 
nevinovate mesurari pentru manevre 1

Judecandu după limbagiulu plinu de încredere 
alu organeloru cancelariului germanu, planurile 
acestuia se desfasiura bine si in favdrea politicei 
tai. Caletori’a Regelui Umberto 
place multu d-lui Bismarck, căci eata ce scrie 
fdi’a tai „Nordd. allg. Ztg." : „Opiniunea publica 
in Austro-Ungari’a astdpta cu bucuria sosirea Re
gelui Italiei in Vien’a. Fia-cine semte claru si lim
pede, că positiunea Austriei in areopagulu europeanu 
caro a devenita decidetdre prin alianti’a cu Ger
mania, va fi întărită prin apropiarea Italiei, care 
este puterea a treia centrala a Europei, si acdst’a 
nu se p6te pretiui in destulu."

Intr’aceea diarulu italianu „La Lega della Deino- 
crazia" vine si combate afirmarea oficiosiloru, că 
„Reuniunile Irredentei" s’ar fi dis- 
solvatu si constata că inca in 22 a curentei a a- 
vutu locu in Palazzo Poli o adunare a Reuniunei 
pentru Trient si Triest, cu care ocasiune s’au in- 
scrisu multi membri noi.

Organulu cancelariului germanu „Nordd. allg. 
Ztg." face in presdr’a alegeriloru unu apelu la 
tdte elementele conservatdrie că sb se undsca, căci 
de astadata va trebui sb se aldga iutre : „Bismarck 
sdu „Progressu"? Ori-cine va votă pentru 
„Progressu" si in contra tai Bismarck, chiaru si 
aceia cari se voru abtiend dela votu, sunt inimicii 
guvernului si comitu unu „actu de tradare fația cu 
caus’a. cea buna," Fdi’a oficiosa încheie asib: „Josu 
cu Bismarck!“ acdst’a este logic’a cu care intra 
in lupta electorala pseudo-liberalii ce se numescu 
progressisti. Logic’a alegbtoriloru conservativi rre- 
bue se fia: „Votamu pentru candidatii, cari com
bătu pe inimiculu guvernului: „progressulu."



Inir'o scrisdre adresata alegâtoriloru sei reuu- 
mitulu istoricii M o m msen dice că d. de Bis- 
marck urmaresce unu scopu periculosu : absolutis
mul ministerialu si omnipotenti’a statului. Prin 
monopolurile si impositele indirecte elu voiesce se 
nimicdsca dreptulu budgetaru alu parlamentului, 
prin sadirea de certe intre diferitele classe, rasse 
si interesse tinde la descompunerea partideloru; 
prin ingerinti’a administrativa si pecuniara a sta
tului voiesce se pună sub tutela comunele si asso- 
ciatinnile; in fine prin organisarea unei cătu mai 
numerdse armate de functiunari dependenti crede a 
ajunge mai usioru la acelu scopu care este absolu- 
tismulu si omnipotenti’a.

Scrisdrea lui Mommsen a produsu mare sen- 
satiune câ si vorbirea professorului V i r c h o v 
prin care a combatutu „proiectele fericitdre de 
tiera" ale lui Bismarck, cari nu sau coptu inca in 
capulu lui, asid câ unu proiectu restdrna pe celalatu, 
si a protestatu in numele libertății contra functiu- 
narismului servilu, care cresce pe dî ce merge.

Semtîndu venirea lui Gambetta la guvernu C o- 
m u n a r d i i din Paris nu sciu cum se’si verse 
mani a asupra acestui omu de stătu, singurulu de 
care se temu. Ei arangiara la 23 Oct. o noua 
adunare, declara pe Tony Răvillon si pe arangia- 
torii meetingului din circulu Fernando trădători, 
predicandu omorulu si rescdla. Soldatii se parasdsca 
casarmele, se nu mai asculte de nimeni, ci unindu- 
se cu poporulu se dâ focu asupra dmeniloru dela 
guvernu. Unu oratoru dise câ armat’a totu e nece
sara, căci ddca Germani’a ar1 veni se nimicdsca 
Franți’a, atunci s’ar1 stinge si partid’a revoluțio
nara. Unu tînâru cerii, câ Gambetta, Ferry si mi
niștrii se fia impuscati, cum au fost generalii Cle
ment si Thomas. O dama comunarda cere in nu
mele dreptului femeiloru, câ soldatii se refuze as- 
ascultarea. Comunardulu Pieron spera, câ Gambetta 
nu va avă fericirea se mdra in patu câ Thiers, se 
va găsi cine-va care se faca ordine. Atunci popo
rulu se va cobori in strade, si aducându’si aminte 
de trecutu, va lucrâ fara mila necrutiandu pe ni
meni. Unu dornnu elegantu propune, câ Gambetta 
si guvernulu se fia acusati de înalta tradare, sâ se 
formeze o comissiune de ancheta, sâ se judece toti 
funcționarii civili si militari banuiti, Gambetta si 
Roustan se fia arestat! indata, publicandu-se actele 
si sentinti'a. Inse acdsta resolutiune nu se pri- 
mesce, pentru că colectiviștii nu voru se aiba a 
face cu radicalii. Se adopta numai o resolutiune 
in contra intregei burgesii, care este declarata de 
criminala si culpabila. — Astfeliu tolerdsa guver
nulu republice! eruptiunea maniei neimpacatiloru 
comunardi prin meetiuguri. Până candu inse totu 
asid ?

Lordulu-locoteninte alu I r 1 a n d e i său cum 
mai este numitu V i c e-R e g e 1 e Irlandiei, a 
datu o proclamatiune in contra Li- 
gei irlandeze, pe care o lasamu se ur
meze :

„Considerandu că o associatiune, intitulandu-se „Land- 
Lig’a naționala irlandesa" si esistendu de cătu-va timpu, 
si-a arogată dreptulu de a se amestecă pe langa supusii re- 
ginii in esercitiulu liberu alu drepturiloru loru egale, si in 
particulara de a controla relatiunile dintre proprietarii si 
cultivatorii irlandesi; considerandu că s’a cautatu a se pune 
in esecutare proiectele disei associatiuni printr’o sistema or- 
ganisata de intimidare, tindiendu a opri esecutarea otariri- 
loru justiției reginii si de a impedecâ pe supusii M. S. a 
esecutâ contractele loru si d’a isbi ast-felu in interesele loru 
legitime; considerandu că dis’a associatiune a marturitu 
asta-di intentiunea s’a de a impedecâ plat’a ori-carui felu 
de arenda si de a se opune la esecutarea legii in regatulu 
Irlandei :

„Prevenimu prin cea de facia pe t6te persdnele, că dis’a 
societate intitulandu-se „Land-Lig’a naționala irlandesa," seu 
cunoscuta sub ori-ce alt nume, este o associatiune nelegala 
si criminala si că tâte întrunirile sale sunt asemenea nele
gale si criminale, si prin urmare voru fi impedicate si im- 
prastiate cu puterea. Facemu cunoscutu, in acela-si timpu, 
tuturora supusiloru M. Sale cari ar1 fi pututu se fia in re- 
latiuni cu dis’a associatiune, că trebuie se se despartă de 
dens’a si se se abtina d’ai mai veni in ajutora.

„Facemu să se scia in acela-si timpu de toti că tâte 
midildcele cari sunt la dispositiunea nbstra, voru fi intrebu- 
intiate spre a protege pe supusii reginii Irlandei in liberulu 
esercitiu alu ocupatiuniloru loru legitime, a’i ajută câ se’si 
indeplinesca îndatoririle loru legale si a face se înceteze 
ori-ce impedicare adusa esecutarii otaviriloru îustitiei. Fa
cemu prin cea de facia apelu la toti supusii leali si devo
tați ai coronei, pentru câ se ne ajute a mantine legea si 
autoritatea reginii in regatulu seu irlandesu.

Din partei L i g ’ a a publicatu eri urmatoriulu 
avisu in „Freeman s Journal" din Dublin;

„Actele guvernului in cursulu septemanei trecute, si 
mai alesu proclamatiunea de asta sera, care anuntia faptica 
determinare de a recnrge la fortia spre a impedecâ popo
rulu irlandezu de a esercea dreptulu seu constitutiunalu de 
a se reuni liberu in publicu, face de datoria Land-Ligoi 
centrale de a preveni poporulu, care remăindu neclintitu in 
resistenti’a lui passiva, trebue se renuncio pentru momentu 
Ia tâte meetingurile publice proiectate, cari stau in ârecare 
raportu cu Lig’a ceea ce ar’ dă ansa autoritatii de a ’si 
esecutâ intentiunea."

Land-Lig’a femeiloru a publicatu asemenea unu 
avisu in care apeldza la Irlandesi câ se faca sup- 
scriptiuni pentru de „a usiurâ miseri’a a suteloru 
dintre 6menii nostrii cei mai buni si cei mai bravi, 
cari gemu astadi in închisorile guvernului." — 
Se dîce câ d. Parnell va. fi stramutatu din inchi- 
s6rea dela Kilmainham intr’o inchisdre mai in inte- 
riorulu tierei. Se mai asigura că in timpu de 
optu dîle nu e ertatu nimenui a face visita d-loru 
Parnell, O’kelly, Dillon Sexton, Brennau si Kettle.

Guvernulu ungurescu si nationalitatile.
După Polit a mai vorbitu la cestiunea natio

nalitatiloru d’intre deputății nemaghiari numai 
A d o 1 f Z a y. Estragemu din vorbirea lui ur- 
matdrele:

D-lu Mihailu Polit — dîce Zay — a adusu pe 
tapetu cestiunea nationalitatiloru; d-lu ministru- 
presiedente s’a esprimatu asupr’a ei atătu de urbanu 
si de lealu cătu l’a iertatu nobilulu seu sufletu; 
d-lu deputatu L. Mocsâry inse s’a esprimatu cu o 
iubire de adeveru si cu o stăpânire de sine care 
’lu face corbu albu nu numai in partid’a s’a, ci 
durere! si in alte partide. Este intrebare dâca a 
fost intieleptiesce să se aduca acum la desbatere 
nu numai cestiunea nationalitatiloru ci si o supă
răcios» revisiune a legei de nationalitati — căci 
eu suntu de părere că o cestiune atătu de impor
tanta nu trebue discutata fara motive pressante, 
fara vre unu scopu 6re-care concretu si practicu. 
Ddca. o astfeliu de cestiune se aduce asid, nici 
una — nici du6e, intro desbatere de alta natura, 
de buna sâma nu va avă nici unu succesu, ci numai 
se va invechl si produce fația de legislativa in
diferenți» si p6te chiaru si neplăcere. Dâra aceste 
consid6ratiuni — celu puținu de astadata — nu 
mai au locu; întrebarea s’a pusu si nu trebue 
trecuta cu vederea. Ori si cioe trebue se recu- 
ndsca că întrebarea acdst’a esiste inca si nu 
este resolvata ; celu-ce nu ar’ recuuâsce, s’ar’ ase- 
manâ cu strutiulu, care ’si vîra capulu in tufa si 
nu mai vrea se mai vdda nimicu. întrebarea din 
cestiune nu p6te remauâ balta, ci trebue sâ se 
resolveze, si cu cătu o veți amana mai multu, cu 
atătu o veți complică si o veți agravâ, cu atătu 
va fi mai grea deslegarea ei.

Lucrulu acest’a eră bine cunoscutu in classicele 
dîle ale renascerei vietiei constituționale, in neuitat’a 
dieta din 1861. „Intieleptulu natiunei", Franciscu 
Deak, si cu dânsulu intrâg’a camer a dise cu una
nimitate in a dou’a redactiune a primei adrese din 
1861: „Tristele evenimente din dîlele trecute au 
produsu neintielegeri pagubitâre intre noi si intre 
concetatianii noștri nemaghiari. Acești concetatiani 
ai nostrii au nesce preteusiuni in interesulu natio- 
nalitatdoru, pe cari nu le putemu Iasă nebăgate 
in sâma. Suntem deciși a face tâte pentru a dela- 
turâ aceste neintielegeri, a face totu ce este pos- 
sibilu fara jicuirea teritoriului patriei si fara jert
firea independentei ei, câ in chipulu acest’a inte
resele si simțirile nationalitatiloru să se unifice."

Si mai tardiu, căndu se perdii ori ce sperantia, 
că intre monarchulu, care cereâ categoricu multiamirea 
si impacarea nationalitatiloru, si intre dieta va fi 
possibila o intielegere, căndu Franciscu Deak declară 
firulu discutiiloru de taiatu, densulu si camera se 
ținură de declararea de mai susu si adaugă : „Scimu 
că consciinti’a naționala, ce se desvâlta pe di ce 
merge, trebue luata in considerare si nu trebue 
considerata după timpulu si după legile cele vechi." 
Ministrulu presidentu do astadi si conducâtorulu 
opositiunei de odinidra, Coloman Tisza; inse consideră 
in acea memorabila siedintia de după prăndin, căndu 
comisarulu regalu, contele Haller, tînea in măna 
rescriptulu, care disolve camera si căndu Deak chiaru 
aduse amintitulu protestu, care se primi cu una
nimitate ■— Coloman Tisza consideră, dicu, de 
„suprema datoria a dietei," câ in acelu momentu 
solemnu, înainte de inchiderea adunarei, sâ se declare: 
„câ prim’a si cea mai însemnata missiune a dietei 
urmatdre va fi împlinirea t u t u r o r u preten- 
siuuiloru nationalitatiloru din tiâra pe bas’a prin- 
cipiiloru ambeloru adrese, dâca aceste pretensiuni 

nu voru atacă integritatea teritoriala si politica a 
patriei."

La acestu punctu pdte a facutu alusiune d-lu 
primu ministru, căndu a declaratu alaltăieri, că 
intr’unu escesu de marauimia s’a datu odinidra na
tionalitatiloru mai multu decătu ar’ fi trebuitu. Eu 
sunt de părere inse, că atuncea nu 1 i s’a d a t u 
nemaghiariloru nimicu si dâca li s’a promisu 
ceva, nu li s’a promisu din prea multa bunătate, 
ci din motive fdrte practice. Cine se pdte retîne 
de a nu zimbî cu amaraciune, căndu aude pe Me- 
fista ungurescu, pe Coloman Tisza, vorbiudu de 
escesse de mărinimia? Cine nu scia in acdst’a estinsa 
tiâra, că „gigantulu" nostru are de principiu si de 
motivu numai si numai oportun ismulu? 
Din oportunismu a facutu Coloman Tisza odinidra 
acea serbațorâsca promisiune, care după cum sa 
aretatu mai tardiu n’a fost seridsa, căci de pe 
atunci se pricepea elu fdrte si cum se cade la mijloculu 
de acum’a, la „privirea spre locurile mai înalte," 
căci fdrte bine sciâ elu că monarchulu cereâ cate
goricu in rescriptulu, prin care se respundea la 
prim’a adresa, multiamirea nationalitatiloru câ „con- 
ditio sine qua non" pentru restabilirea constitu
ționalismului, si totu astfeliu in rescriptulu din 25 
Decembre 1865 conditionâ unirea definitiva a Ar
deiului cu Ungari’a dela „îndeplinirea pretensiuniloru 
nationalitatiloru, pe care pretensiuni si voi le-ati 
recunoscutu." Dâra siefulu opositiunei de odinidra 
aruncă si impregiurulu seu o privire si vediă cătu 
de numeroși suntu nemaghiarii, cătu de puternici 
suntu ei si cătu de potrivitu ar’ fi a-i trage pe 
sfdra prin vorbe dulci si ai face se lucre pentru 
planurile sale.

Anulu 1868 implinf fdrte puține din promis- 
siunile din 1861. Nu se facă „totu ceea-ce nu 
ar’ fi atacătu integritatea teritoriului patriei si nu 
ar’ fi periclitatu independenți’» ei." Legea de na- 
tionalitati din 1868 lasă cu totului totu din vedere 
relatiunile numerice dintre Maghiari si nemaghiari; 
si după cum se vede ’si luă de esemplu totu „tim
pulu si obiceurile de demultu." Căci la între
barea de alaltaeri a d-lui ministru : Unde mai au 
nationalitatile atâtea drepturi câ in Ungari’a. asiu 
putâ răspunde cu întrebarea: In care stătu, afara 
dâra de Sparta cu Helotii sei lipsiți de tdte drep
turile si de Rom’a cu cetatianii sei de a dud’a si 
a trei’a clasa — in care stătu, dicu, mai poți 
vedâ astadi in sut’a a 19-ea, câ a trei’a parte din 
cetatiani se dicteze legi celorlalte dude treimi, se 
le impună institutiuuile si limb’a s'a si se caute 
chiaru a le răpi graiulu stramosiescu si numele 
parintiloru loru? Si dâca d-lu ministru mi-ar’ 
respunde, că unu astfeliu de stătu nu pdte esiste 
in dilele ndstre, i-asiu dîce: privesce impregiuruti 
si ’lu vei vedâ!

(Va urma.)

Congressulu naționalii bisericescu gr. or.
In siedintia dela 9/21 Octobre dep. Iuliu Pe- 

tricu cetesce reportulu generalu alu consistoriului 
metropolitauu despre activitatea s’a. După o mica 
discussiune se pnmesce trecerea la desbaterea spe
ciala primindu-se propunerea dlui cav. de Puscariu 
câ desbaterea generala sâ se reserve până voru fi 
trecutu prin congresu tdte raporturile consistoriale. 
Raportulu gen alu. consistoriului metropolitanu se 
cetesce si desbate apoi punctu de punctu.

Despre decursulu acestei desbateri scrie „Telegr. 
Romanu" urmatdrele :

Punctulu 1. care privesce deputatiunea bisericeasca la 
nunt’a de argintu a Majestatiloru Loru, la logodna si cu- 
nuni’a Altetiei Sale principelui de corâna B ud o 1 f cu A. 
S. Stefania comissiunea propune a se luâ spre plăcută 
sciintia — D. Dr. G. Popa in legătură cu objectulu ace
sta arata câ ministrulu intr’ataia a descousideratu biserica, 
câ respunsulu la pașii facuti de iualtulu cleru la festivita
tea amintita l’a tramisu episcopului Aradului prin vice-comi- 
tiatulu aradanu.

Alu doilea punctu alu raportului generalu metropolitauu 
privitoriu la pașii facuti din partea autoritatiloru ndstre ecle- 
siastice contra proiectului peutru introducerea limbei ma
ghiare in scdlele poporale comissiunea propune a se luâ 
spre plăcută sciintia. Cuventulu „plăcută" s’a adausu pen
tru energia, ce au desvoltatu cu ocasiunea aceea capii si 
ceitalti dignitari ai metropoliei nâstre.

P. Popasu câ se do mai mare insemnatate costiunei, 
doresce si propune, a se adauge la proiectnlu de conclusu, 
ca si pe viitoriu capii si dignitarii bisericesci in cașuri do 
aceste se’si faca datori’a.

D. Deseanu spriginesce propunerea comissiunei.
Presidiulu deslusiesce ca nu e de lipsa der’ nici con- 

sultu nu este, a se hotărî ce se faca in viitoriu capii si 
dignitarii bisericesci pentra-ca acesta se intiege de sine.



î). Cimponeriu spriginesce adausulu propusu de P. Po- 
pasu, pentru că prin elu se da concursu moralu si pentru 
împlinirea datoriei din trecutu si pe viitoriu.

D. Gaetan propune incheerea desbaterei. Preș. „Der’ 
nici nu s’a inceputu !" (Kisete) Punendu-se la votu incheerea 
desbaterei se respinge.

D. Al. Mocsonyi câ se nu se considere ca votu de blamu 
adausulu nu ar’ consimți cu P. Popasu. De 6ra ce inse unu 
prelatu biser. face propunerea o spriginesce.

D. Dr. Gali o afla de superflua.
D. Macelariu e pentru adausu.
D. Popea clarifica ce termini ar’ trebui intrebuintiati 

candu se vorbesce despre dignitari etc. câ se corespunda 
adeveratei stări a lucrului. Densulu clarificandu, că si con- 
sistoriile câ senate școlare au participatu la deputatiunea 
din cestiune, ar’ trebui se nu se dica numai episcopatulu, 
ci si autoritatile bisericesci, de ora ce asie au fost represen- 
tate si autoritatile consist, scolastice.

D. Antonoscu e multiamitu cu votulu formulata de co- 
missiune.

Se propune din mai multe parti incheerea desbaterei si 
punendu-se la votu se primescu.

D. Babesiu, fara a fi fost insinuatu la cuventu vre se 
dica, că nu e nici o propunere contrara. . . Este intreruptu 
si la cuventu urmeza.

D. G. Ioanuvici, care mănecandu dela quieta non mo- 
vere, nu pentru adausu, ci se multiamesce cu ce apropusu 
comissiunea.

P. Popescu isi retrage propunerea.
D. Babesiu earasi vre se vorbesca (fara a fi insi

nuatu). Densulu voiesce se faca propunerea E. Popasu 
de a s’a.

Se nasce întrebarea, deca d-lui Babesiu ’i se pdte da 
cuventulu deorace d-lu Trumbitasiu i’lu cede, Neputendu-se 
acest’a de 6ra-ce nu e in conformitate cu regulamentulu 
afaceriloru.

D. Trombitiasiu face numai reflecsiuni stilistice; in 
meritu este pentru propunerea formulata de comissiune.

După 6re care discussiune la regulamentu se primesce 
propunerea comissiunei.

P. 4 care privesce înmulțirea concubinateloru inca a 
provocatu o desbatere viua. Mai antaiu a fost vorb’a de 
competentia, adeca deca objectulu acest’a are a se desbate 
la loculu acest’a, seu deca are se vina separatu. După ce 
se închide desbaterea asupra formei se trece la desbaterea 
in meritu, care se incheie cu aceea, că din partea consis- 
toriiloru se se adune date despre aceste si se se arete, care 
sunt căușele sporirei concubinateloru. Mai departe se decide 
a se face pașii de lipsa la guvernu asie cum se hotarise 
inca in congressulu din 1878 pentru a se pune stavila con
cubinateloru.

Se mai desbate asupra unei norme a stolei, a monu
mentului pentru metropolitulu Andreiu bar. de Siaguna si 
elaborarea proiectului in cause disciplinare, după care fiindu 
timpulu inaintatu siedinti’a se incbeie.

Miercuri a tînutu Congressulu duăe siedintie. 
In siedinti’a prima d’inainte de arnădiu a repor- 
tatu comissiunea organisat6re asupra i n f i i n t i a- 
rei a d u 6 e episcopii in T i m i s i 6 r’a si 
O r a d e a-m are, precum o dorea fericitula Me- 
tropolitu Siaguna, care spre fundarea acestoru die- 
cese a lasatu unu legatu de 25,000 fi, ce s’a ur- 
catu până adi la sum’a considerabila de 89,512 fi. 
v. a. Raportorulu Anania Trombitasiu a espusu că 
in sinulu comissiunei s’au nascutu diferentie de 
opiniuni, deărace maioritatea s’a pronuntiatu pentru 
sustienerea si esecutarea la timpulu seu a hotarirei 
congressului dela 1878, minoritatea inse — a că
reia raportoru a fost d. Atan. Cimponieru — s’a 
pronuntiatu pentru renuntiarea dela hotarirea 
dela 1878, câ adeca se nu se infiintieze nici una 
din memoratele episcopii. Referentulu maioritatii a 
observatu, că consistorfulu metropolitanii n’a cores- 
punsu decisiunei congressului dela 1878 câ se adu
ne datele necessarie, cerendu câ consistoriulu se fia 
din nou provocatu se corespunda insarcinarei sale 
până la viitări’a sessiune.

După acăst’a urmă o discussiune fărte viua. 
Pentru propunerea minorității, câ se se pună ad acta 
intrăg’a cestiune a infuntiarei de noue episcopii, 
vorbi dep. I, Popoviciu Desseanu, ear’ pentru pro
punerea maioritatii comissiunei vorbi dep. Ioanu 
Lengeru, apoi dnii Dr. Ios. Gallu si Dr. Ales. 
Mocsonyi.

Argumentele minorității au fost că poporulu 
romanu si asiă fiindu destulu de lipsitu, nouele 
episcopii i-ar’ mari numai sarcinele, fara ai aduce 
unu folosu visibilu ; ear’ maioritatea a accentuatu 
că prin nouele episcopii s’ar’ aduce unu folosu in- 
semnatu poporului, căci ele ar’ deveni nesce centre 
de cultura ear’ cheltuielele nu ar’ fi tocmai asiă 
de mari.

Espositiunea agricola in judeciulu Covurluiu.
„Eri Duminica — scrie „Post’a* din Galați — 

s’a deschisu espositiunea agricola si industriala din 
orasiulu nostru. După celebrarea unui servitiu divinu 
si după cuventarile rostite de vice-presidentulu co
mitetului agricolu, d. Gr. Antachi, de presidentulu 
comitetului permanentu d. G. Atanasiu, la care a 
respunsu d. prefectu, șalele espositiunei au fost 
deschise.

Obiectele espuse provinu esclusivu din distric- 
tulu Covurluiu si cauta dela inceputu se constatamu 
că ele sunt destulu ’ de numerbse si demne de a 
atrage cea mai seriăsa luare aminte a tuturoru 
cari se interesăza de agricultur’a si industri’a 
naționala.

Nu putemu face aicea o dare de săma ame- 
nuntîta despre totu ce cuprinde espositiunea, lucrare, 
care de altmintrelea speramu de a-o indeplini după 
ce vomu fi adunatu tăte elementele de cari avemu 
nevoe — dăr’ putemu afirmă, că ochirea generala 
ce amu facutu ne-a lasatu cea mai buna impressiune. 
Agricultorii, câ si industriașii noștri, ba până si 
artiștii cei avemu aici, s’au grabitu a respunde la 
apelulu ce li s’a facutu, aducendu fiacare intr’alesu 
totu ce avea mai bunu.

Espositiunea după cătu aflamu va stâ deschisa 
până Duminec’a viităria si se păte vedă de la ărele 
10 dimimăti’a până la 4 după amedi.“

Intre obiectele espuse „V. Covurluiului" lauda 
in deosebi pe cele ale scolei de meserii. Eata 
câteva:

O răba de sistemu nou, care nu trebue res- 
turnata spre a i se versâ contînutulu, ci ajunge 
pentru acăst’a a-o redica numai in susu de mânere 
spre a fi desiertata;

O sac’a la care se afla ajustata o pompa, si 
care servesce spre a implă sacau’a si a-o de- 
sierta directu de lichidulu ce ar’ conțină; tăta 
lemnari’a si ferana sunt lucrate in atelierulu scălei 
de meserii; câ feraria se distinge la acăst’a lucrare 
butea rotii, de metalu patentatu, lucrata astfelu, 
in cătu, spre a inlocui o schitia, nu e nevoe a 
desface tăta răt’a, ci ajunge a scăte unu cuiu dela 
bute spre a luâ schiti’a ce trebue înlocuita;

Unu ferestreu circularu, pentru taiatu lemne 
cu acestu feresteu si 4 ămeni se potu taia 31/2 
stanjini lemne pe di; elu e arangeatu astfelu incătu 
se păte invârtf si cu vaporu ;

Unu modelu de motoru idraulicu pentru apele 
din munți, servindu a pune in mișcare unu ferestreu, 
o măra, etc., prin puterea apei;

Unu aparatu pentru ascuțirea momentana a 
cutîteloru;

O brăsca de incuiatu cu secretu;
O pareche de botine fara nici-o cusutura de 

giuru impregiuru. etc.

Conspectulu premiatiloru la espositiunea 
romana din Sibiiu 1881.

(.Urmare.)
Preiniulu class’a III.

a) diploma de recunoscintia.
1. Acilenescu Mari’a Petru, straiu, Galeși. 2. Acile- 

nescu Mari’a, tiolisioru, Galeși. 3. Albon Ana, covăre, Vel- 
cheriu. 4. Albuletiu Mari’a, materia de haine si panzaturi, 
Cernatu. 5. Alecsi, Tipografia, tipărituri, Brasiovu. 6» 
Andreica Michailu, propriet. anticitati, Câmpeni. 7. Avri- 
gean Ioan, cisme, Sibiiu. 8. Banciu I. Mari’a, ștergare, 
Turchesi. 9. Barciauu P. Constantia, dulceatia, Resinariu. 
10. Barciauu P. Elen’a, punga, M. Osiorheiu. 11. Bar- 
boloviciu Mari’a, diferite obj. din ind. casei, Simleulu Silv.
12. Bartolomeu Emil’a, perina de canapea, Caransebesiu.
13. Barbusiu E., diverse lucruri de măna, Lipov’a. 14. 
Barbusiu Silvia, diverse lucruri de măna, 15. Bazarea Ni- 
colae, pei de berbece, Turchesi. 16. Basaraba Vasile, ape 
minerale, Romosiu; 17. Benedicti Eugeui’a, lucru de mana, 
Robesci. 18. Bighian Iacobu, pantofariu, Naseudu. 19. 
Birescu Mari’a, cilim. Timisiâr’â. 20. Bloanca Alem. F16- 
rea, Resinariu. 21. Bobesi Paraschiv'a masariti’a, Boitia. 
22. Bogdan Augustin, Tempahaza. 23. Bundea Nicolae, 
pantofariu, Sibiiu. 24. Borcia D. Mari’a, dif. obj. din ind. 
de casa, Saliste. 25. Bordea Simion, butoiesiu, Beica rom. 
26. Bososianu Maria, covoru, Mâsna. 27. Breban Atanasia, 
dif. obj. 28. Bratilescu Ana, cămeși, Boitia. 29. Brote 
Susana, dif. obj., Resinariu. 30. Brana Ioan, mașina de 
semenatu cucuruzu, Mohu. 31. Buciu Teodoru, corfe, Erca- 
vasi. 32. Bucsia Lucreti’a, materie de haine. Luna. 33. 
Bucsia George, preotu, grâu. 34. Bugner Mari’a, tapetu, 
Blasiu. 35. Butu Radu Mari’a, postavu, Satulungu. 36. 
Butnar Mari’a I., straiu vergatu, Brasiovu. 37. Buzan Iosifu, 
suman, Chiciudu. 38. Căciulă Pascu Al. Elen’a, postavu, 

Turchesi. 39. Candea Bucuru Sora, diferite pânzarii, Sibiiu. 
40. Cergedi Vilma, (pict. M. Pop), Brasiovu. 41. Cergedi 
Ana, lucruri de măna, M. Osiorheiu. 42. Cioruga Moise, 
cismariu, Sibiiu. 43. Cioran Stana, diferite obj. din ind. 
casei, Resinariu. 44. Cioran C. Paraschiva, diferite lucruri, 
Resinariu. 45. Cioran Elefter’a, diferite Lucruri, Resinariu. 
46. Ciugudean Mari’a, diferite lucruri, Poiana. 47. Ciuhandu 
Petru, suman, Bosia. 48. Ciurea Francisca, patrafire, Abrudu. 
49. Ciurea Ana, diferite lucruri, Mociulu inf. 50. Ciurea 
Silvia, cusături, Fundata. 51. C16je Iordan Ioane, desagi, 
Boiti’a. 52. Cocoiu Ioan, croitoriu, Clusiu. 53, Comaniciu 
Popa, sierpariu, Dobra. 54. Cornea Dumitru, dif. lucruri, 
Capalna infer. 55. Costea Alecsandru, Cojocariu, Serbesci. 
56. Costea Daniilu, lăna, Paclisi’a. 57. Costea Jach, cis
mariu, Sighisiâra. 58. Costinu Maria V., diferite lucruri, 
Galeși. 59. Cuntianu Mari’a, covoru, Sibiiu. 60. Cutean 
Veronica, covâre, Sacadate.

(Va urma.)

TD i e x s
(Program’a de primire) a Suve- 

raniloru italiani la curtea de Vien’a coutieue urma- 
tărele dispositiuni: Joi 27 Octobre săr’a sosesce 
Regele Umberto cu Regin’a Margherita si sunt 
primiți la gara de Maiestatea S’a, de prințiulu 
mostenitoriu Rudolf si de toti archiducii etc. La 
palatu ospetii regali voru fi intimpinati de Impe- 
ratăs’a cu tăte archiducesele, impiegatii Curții, mi
niștrii s. a. La 9 ăre supeu la palatu. — Vineri 
28 Octobre mare parada militară pe campulu de 
esercitie, la 5 6re d. a. prandiu familiaru la pa
latu cu 21 cuverte si in altu apartamentu mas’a 
maresialiloru cu 45 cuverte. După prandiu Maies
tățile Loru voru merge la opera. Sambata: vena- 
tăre de iepuri aprăpe de Himberg unde M. M. L. L. 
voru plecă cu trenulu la 9 ăre dim. După rein- 
tărcere la 6 6re prandiu de gala la care voru fi 
invitate 130 persăne si care se va dâ in sal’a 
redutei dela palatu. După prandiu: opera, apoi 
se va luâ ceaiulu in palatulu archiducelui Rainer. 
Dumineca dim la ărele 11 Suveranii Italiei voru 
dejunâ la ambasadorulu italianu comite Robillant. 
După arnădiu la 5 6re dă unu prandiu archi- 
ducele Carolu Ludovicu si apoi va fi concertu la 
palatu. Luni la 8 6re dim. Regele si Regin’a 
Italiei se reintorcu la Rom a. In suita Regelui 
Umberto se afla ministrulu-presiedinte Depretis, 
ministrulu de esterne Mancini, generalulu adiutantu 
Gerbaix si vice-admiralulu Martin Franklin s. a. 
In suit’a reginei Margherita se afla dam’a de on6re 
marchis’a de Villamarina, dam’a de curte princessa 
Strougoli s. a.

(Societatea de istoria si arheo
logia.) In T.-Severinu s’a formatu o societate 
pentru infiintiarea unui museu arhiologicu. „Aur. 
Carpartilpru" spune că initiativ’a luata in privinti’a 
acăst’a de catra d. Baicoianu, prefectulu județului 
a facutu pași rapedi. Societatea ’si-a votatu sta
tutele si ’si-a alesu comitetulu dirigentu, avendu 
de presiedinte pe d. N. Baicoianu, prefectulu, er’ 
de vice-presiedentu pe d. V. Dimitrescu, institutorii. 
Pe langa infiintiarea unui museu de anticitati, in 
in care sâ se adune numerăsele resturi istorice ce 
se gasescu in judeciulu Mehediutii, societatea ’si 
mai propune a se ocupă de totu ce este relativu 
la istori’a naționala. Printre persănele cari au 
primitu a figură câ membri ai acestei societăți se 
afla si d-nii C. A. Rosetti, T. Maiorescu, N. lo- 
nescu, P. Cernatescu, S. S. Episcopulu Remnicului,
I. Lupulescu, T. Stefanescu etc.

(Lipsa de m o n e t a de a u r u) s’a 
semtitu septeman’a trecuta fărte tare in Bucuresci. 
Institutele de banca au trebuitu se suspendeze a- 
prăpe tăte transactiunile loru JAin caus’a lipsei de 
moneta sunatăria, mai alesu de auru.

(Comitiulu agricolu de Ilfov u) 
a hotaritu câ, cu ocasiunea concursului agricolu ce 
se va face in diu’a de 31 Octobre v. curentu, sâ 
se tiena si o conferintia a agricultoriloru din acestu 
judeciu. Prin urmare, toti agricultorii comercianti 
si industriali, fara deosebire dăca făcu său nu parte 
din acestu comitiu, sunt rugați se bine-voiăsca a 
asistă la acestu concursu si se iâ parte la confe
rintia. Espositiunea va fi deschisa la 31 Octobre, 
dela 10 ăre diminăti’a până la 4 după amădiu.

(L i n i’a ferata M a r a s e s c i-B u z e u.) 
„Romanulu" anuntia cu o deosebita plăcere inau
gurarea liniei ferate Marasesci-Buzeu. Din punctulu 
de vedere economicu este lini’a cea mai insemnata, 
de ăra-ce e construita de stătu, cu ingineri romani 
si costa mai puținu de cătu ori-care. Străinii pururea 
ne-au esplătatu; amu platitu amaru sciinti’a loru 
problematica. A sositu vremea se punemu capetu 



acestoru neajunsuri. „Putemu, dicemu cu maudria 
astadi, putemu face si noi lucrări de cele ce faceau 
străinii in ttar’a năstra si le putemu face mai bine 
chiaru si mai eftinu. Pe d’alta parte, construirea 
liniei Marasesci-Buzeu d’a dreptulu de catra stătu 
dovedesce, c’amu pasîtu definitivu de pe terânulu 
încrederii absolute numai in alții si neîncrederii in 
noi insi-ne, încredere legitima si întemeiata pe studie, 
pe buna-vointia si pe iubirea binelui generalu. 
Salutamu deci cu bucuria inaugurarea punerii in 
circulare a liniei unirii, si felicitamu pe inginerii, 
ce au lucratu la construirea ei, că ’naintasii unei 
ere spornice de progresu economicu fara jertfele si 
umilirile din trecuta."

(Espositiunea de electricitate) 
din Paris s’a terminatu. Premiile sau impartitu. 
Medalii mari de onăre s’au datu miuistriloru de 
poște din Franți’a. Germania, Austri'a si Angli’a, 
mai multoru societăți interne si esterne de drumuri 
de feru, precum si inventatoriloru Baudot, Edison, 
Gras, Plante si Siemens.

(Importulu viteloru in Bul
gar i’a.) Guvernulu Bulgariei a hotaritu se nu 
se mai permită introducerea viteloru si a peiloru 
în principatu, dâca nu voru fi insolite de unu 
certificatu liberatu de autoritatea competenta, de 
unde provinu acele vite si pei, si legalisatu de 
administrațiune. Prin acestu certificatu se va arată, 
pentru vite, numerulu capeteloru, sexulu, marc’a, 
numele expeditorului si alu destinatarului; ear’ 
pentru pei.. numerulu peiloru, marc’a loru, numele 
expeditorului si alu destinatarului si totodată să se 
certifice că asemenea pei si vite provinu din locuri 
unde vitele nu sunt bântuite de bole molipsitare.

(Inca unu suveran u, care va 
visita Euro p’a.) Regele Abherkutu alu Da- 
homeiului (Africa) are intentiunea să faca o escur- 
siune in Europ’a; se va opri deocam-data in 
Russi’a, si va fi 6spele lui Alexandru III. Diarele 
ruse spunu că acestu suveranu are unu capu enormu 
si brație d'o lungime peste mesura ; pe langa tate 
astea, e f6rte micu de talia si p6rta unu costumu 
rosiu. Maiestatea S’a este fdrte ocupatu in statele sale 
cu funcțiunile de perceptoru, judecatoru, călău, 
ministru, etc. Se mai pretinde că nu e de cătu 
puținu timpu de căndu regele Abherkutu s’a lasatu 
d’a mai mancă carne de omu.

(Unu m o r t u viu.) Diariulu „Post’a" 
primesce din Romanu o telegrama de urmatoriulu 
cuprinsu: Avram Savin, de locu din Bucuresci, 
suferindu de mai multu timpu de băl’a de peptu, 
s’a gasitu mortu in năptea de 6 spre 7 Octobre v. 
6rele 12. I s’au facutu tate cele necesare pentru in- 
mormentare, a fost spalatu, fara nici unu semnu 
de viati’a, a stătu că mortu până la 9 Octobre, 
6rele 2 p. m. căndu, in momentulu transportarei 
de pe masa pe sicriu spre alu duce la cimitiru, 
de odata inviaza si se sc61a in picidre sarutăndu-se 
in gura cu toti amicii, ce erau fația. Spaim’a si 
bucuri’a a cuprinsu pe toti. Se vede in8e, că 
pregătirile inmormentarei asta de tare au emotionatu 
pe mortulu inviatu, in cătu a dou’a dî la 10 cu
renta a muritu din nou, si de asta data pentru 
totu-deauna. Facândui-se autopsia doctorii au con
statata, că mărtea a provenita din ruperea unei 
artere a inimei.

(Jupanulu Costiner datu in 
judecata.) „In urm’â cercetarei făcute de d. 
substitutu de procuroru, împreuna cu prefectulu 
județului, la comun’a Fantanele, aflamu — scrie 
„V. Botosianiloru" — că s’a datu in judecata si 
s’a acusatu jupanulu Moise Costiner, că co-autoru 
alu crimei de falsu in acte publice comise in unire 
cu primarulu Popovici. Dobendirea impamentenirei 
l’a costatu cam multa pe d. Costiner, d’aceea, acum 
d’ocamdata a voita a ’si scdte acei 8000 galbeni 
dati d-lui Latiescu si n’a gasitu unu midîlocu mai 
lesniciosu de cătu a se năpusti asupra comunei si 
a tieraniloru ca se ’i starea până la 6se pentru a 
s’a îndestulare. S’a impamentenitu pentru folosulu 
tierei, deaceea tiâr’a, in specie comun’a, e justu, că 
se.’lu indemniseze. Negutiatori’a n’a prea mersu bine 
jupanului nostru, căci justiti’a a pusu man’a pe elu 
si asteptamu că să se pronunție pentru că dreptate 
să se faca. Nu cum-va si aci voru caută a ’si veri 
unghiile cei cu „pufusioru pe botisioru," voindu a 
’si mai impta spart’a loru pungulitia ? Vomu veghiâ 
si vomu denuntia.“

Rogamu a se dă deosebita atențiune anunciului de 
astadi: „Burs’a de Vien’a44 a casei de banca Leitha, 
Vien’a.

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 tate serba- 
torile, datinile si credintiele stramosiesci legate de 
ori-care dîle de presta anu, cu comentariu, pe 
anulu 1882, de Simeone Mangiuca. Calindarulu 
poporalu romanu este tiparitu pe pagina dtapta fa- 
ția in fa^ia cu calindarulu iuliann si gregorianu 
depre pagin’a stănga. In partea scientifica a calin- 
dariului din anulu acesta se comentaza (esplica) 
urmatariele : 1. „C o 1 i n d’a" aretandu originea 
si însemnătatea ei astronomica si caliDdarica. Iu 
colinda se esplica si P i t i e r e i i (Pizereii), 
Junii, Plugsiorulu, Turca (Tiurca), 
B r e s a i a, Cerbutiulu si V a s i 1 c a, 
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 secta au colindata copii chiaru asta precum co- 
lindâza până in diu’a de asta-di Pitierii la Romani.
2. „A p’a d e 1 a b o t e z u s ă n t i t a p e n- 
truce nu se strica si elecuitâre 
si t a m a d ui t 6 r e.“ Unu studiu metafisicu- 
magicu, in care se adeveresce si din sciintiele na
turali : nestricarea si puterea lecuitare a apei sântite 
ori magnetisate prin magnetismulu vitalu. 3. „M o- 
sii său sacrifici ulu mortiloru." 
Este unu cultu alu spiriteloru familiari, adeca a 
lariloru si penatiloru. Mosiloru se sacrifica (jert- 
fescu) tate pârgile său noitiele câmpului de peste 
anu. Aceste sunt comentarie despre originele si 
insemnatatea istorica a serbatoriloru, datiniloru si 
credintieloru cuprinse in calindariulu poporalu. Dâr’ 
afara de aceste se mai publica in calindariulu din 
anulu acest’a 1882 inca urmatariele tractata : 4. 
„Pecala" 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, asta si din carac- 
terulu lui Pecala, cumcă originalulu este la Romani, 
5. „Petrecerea mortului" (bâcetu), 
o decantare poporala in versuri, asupr’a mortului 
(inainte de venirea preotului spre immormentare) 
intru petrecerea lui din acăsta in ceal’alta lume, 
cu comentariu despre fiintiele mitologice daco-ro
mane cuprinsâ in acelu bocetu.

Acestu calindariu poporalu romanu intru tate 
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 năstre ro
mane. Calindariulu acesta se va continuă si comentă 
in totu anulu pe viitoriu.

Se afla de vendîare in depositu la urmatoriele librarii : 
Bucuresci la frații Ioanitiu 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. C e r n a u t i la H. 
Paradini. S i b i i u la W. Krafft. Brasiovu la tipo
grafi’a Alecsi. C 1 u s i u la I. Stein. B 1 a s i u la Isidoru 
Domsia. Naseudu la A. P. Alexi profesore. A r a d u 
la G. Bethelheim. T i m i s i 6 r a la Polatschek. Oradea 
mare la Otto Hugel. 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, dâca 
afla a fi in interesulu causei, a recomendâ aucto- 
rului acestui calindariu (Adres’a: Oravitia, per 
Temesvăr) fara intardiare si alte firme solide de 
librari din orasiele numite, său dm alte orasie, 
unde ar’ fi a se deposită calindarie spre vendiare.

Calindariulu cuprinde 16 — 17 c61e tipărite 
octavu mare. Pretiulu este 1 fi. pentru Romani’a 
2 lei 50 bani.

2—3

Pome ernatice
150—200 hectolitri mere si pere de so- 
iulu cehi mai nobilu se vendu cu ridicat’a 
seu in cantitati mai mari in R e t e n lan
ga Sighisiora. 1—3

Trunchi tari de nucu se cauta spre 
cumperare.

Riohard Hentze.
1—3 Firestraie cu vaporu.

Ilurs’a de Vien’a.
Decidietdria pentru Cis- si Translaitani’a este 

numai Burs’a <le Vien’a.
Marile desavantage ale speeulatiunei la o bursa din 

provincia seraea, neinfluenta si dependenta, ear’ marile avan- 
tage ale operatiunei la o bursa in capitala — unde rosiede 
guvernulu, societăți, corporatiuni, a câroru harții sunt in 
piatia, loculu cu ofertele si căutarea, unde soseseu sciri 
din tota lumea, se face politic’a mare, aparu diarele mari, 
unde speculația mare si banchierii făcu cursurile, seurtu, 
loculu, unde se făcu de timpuriu observări bune si nefavo
rabile si inainte de a străbate in publieulu mare se potu 
luâ cele mai intime informatiuni, prin cari se pâte influintiâ 
cursulu — le amu aratatu cu deamenuntulu in brosiur’a 
ndstra (p. 26 si 42).

Cu privire la viitorelc mari mișcări ale burseloru afara 
de „liber’a11 speculatiune si de afacerile udstre consorliale 
recomaudcmu operațiunea cu risicu marginitu, mai alesu 
premi’a cu dublu efectu (ad: folosit : ori se urca ori scade 
cursulu) unde tacs’a in celu mai ren casu nu se pote perde 
de totu. Pretiuri de premie forte eftine.

Avendu relatiuni de aprdpe cu cercurile conducetore 
putemu se servimu cu Informatiuni directe, imediate si grab
nice (in modu specialiștii si gratis). Esecutare esacta, dis
creta. Avisuri in scrisu gratis.

’ Giurstarile actuale pecuniare si crescerea capita- 
lieloru ne punu in positiune, câ la cumperarile de speculatiune 
si la inves irea de capitaluri si chartii de valore se sca- 
demu dobend’a pena la 5°/0 (fara tacsa) pr. r. VU

Numeri de proba ai foici financ. si de sortire 
,,Leithii“ franco.

Brosiur’a cu cuprinsu bogatu si absolutu nece
sara, contiene : calinilariu de losuri (tote planurile dejocu 
eui-op.) Chartii de alocatu de speculatu, asigurare de losuri 
(remarcabilu cu privire la tragerile viitdre) ect. ect. le es- 
pedamu la cerere gratis si franco. 1—4
Oas’a de banca I (Ilalinai) Vien’a
a administr, soc. „LCIlilCt Schottenring 15,

Cu 1 Octobre st. v. 1881 s’a inceputu unu nou 
abonameutu la„GAZETA TRANSILVANIEI.".

Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fâiei 
nâstre, a grăbi cu înnoirea abonamentului pe tri- 
luniulu alu IV-lea.

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. 
1MT „Gazet’a Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 

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

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

4 fi., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 li. 
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.

Alaturamu la numerulu acest’a col’a 
de abonamentu la poesiile dlui Vasiliu 
Baut’a Buticescu.
Cursulu de Bucuresci 

dela 15/27 Octobre 1881.

V a 1 o r i Scadenti’a Cu- 
pdneloru

Cum-
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 89?/2 90J/4

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 102 — 102.7,
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul.
6°/0 Oblig, câiloru fer. rom. 1 Iuliu 103.— 104.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.7, 103?/,
7°/0 „ „ urbane idem 101.7, 102.7,
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 106?/2 107-7,

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

1 Maiu 1 Nov. 230.— 235.—
cu premie 29?/, 31.0,

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1790 1795
Auru contra argintu............. 72 1
Auru contra bilete hipotec. . 72

7»
2.14—

1
Auru contra bil. de Banca nat 1
Florini Val. Austr.............. 2.15—

Cursulu la, burs’a de Vieu’a 
din 28 Octobre st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 118.55 miu ung. . 122,25

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . . 131,— Tisei si a Segedin. 111.—

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 76 30
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 77.30
ung. (l-a emissiune) 89.75 „ de auru 93.20

dto. (11-a emissiune) 107.50 Losuriie din 1860 . 133.—
dto. (III-a emissiune) 96.25 Acțiunile bancei austr,-
Bonuri rurale ungare 99 25 ungare 827.—
dto. cu cl. de sortare 98.40 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 364.25

Timjs. . . . 98.— „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.50 austriaco . 364.70
Bonuri rurale transil- Argintulu • —.—

vane . . . . 97 75 Galbini imperatesci . 5.60
„ croato-slav. . . 99.— Napoleond’cri 4 , 9.387,

Despăgubirea p. dijm’a - Mărci 100 iinp. germ.. 58.85
de vinu ung. . . 95.75 Londr’a, . 118.50
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