
Redactiunea si Administratlunea: 
Bra8iovu, piati’a mare Nr. 22. — „Gazet’a" ese: 

Marti’a, Joui’a si Sambat’a.
Fretliil-o. aoonamentulu'_ = 

pe unu anu 10 fl., pe siese luni 5 fi., pe trei luni 
2 fl. 50 cr. Tieri «eterne pe siese luni 14 fr. pe 

anu 28 franci.

Se pisnumera:
a poștele c. si r. si pe la dd. corespondenți. 

-A-xlxlzx olurile ;
un’a serie garmondu 6 cr. si timbru de 30 cr 
t. a. pentru flacare publicare. — Scrisori ne
francate nu Be primeeou. — Manuscripte nu se 

retramitu.

"SFT <TV.

Nr. 136. Dumineca, 29 Novembre 11 Decembre 1881.
Brasiovu, 29 Novembre.

Ce face comitetulu centralu alesu de cătra con- 
ferenti’a nâstra electorala dela Sibiiu ? De ce nu 
dă, unu semnu de vieatia? De ce nu publica odata 
memorandulu, cu a căruia compunere a fost insar- 
cinatu ?

Nu numai odata amu datu espressiune opiui- 
unei publice, care pretindea si pretinde câ comite- 
tulu centralu se ’si faca datori’a. Ne amu atrasu 
chiaru grave imputări, candu la inceputulu lunei 
lui Iuniu a. c. amu pretinsu câ comitetulu se nu 
stea cu manile in sinu. Se apropia sfârsitulu anu
lui si întrebările de mai susu inca totu n’au pier- 
dutu nimicu din tnst’a loru actualitate.

Ceea ce nu s’a facutu in patru, cinci septe- 
mani, credeamu, câ sâ se va sevârsi celu puginu 
peste cinci, siâse luni. Zadarnica așteptare I amara 
deceptiune! In locu se primimu scirea, că memo
randulu s’a datu in fiue la tipariu si că astfeliu 
va vedâ in curendu lumin’a dilei, aflamu. din or
ganele confratiloru noștri dela Sibiiu, cari au redi- 
catu dilele aceste unu coltisioru alu misteriosului 
vâlu ce acopere „activitatea" comitetului, că până 
acuma inca nimicu nu s’a facutu, si — ceea ce 
este inca si mai durerosu — că nu ar’ fi 
sperantia câ să se faca. ceva nici in viitoriu.

Unulu din colegii noștri dela Sibiiu ne spune, 
că „. . .votulu de asta primavdra stă incurcatu la 
celu cu insarcinarea. . .“ adeca la acelu membru 
alu comitetului, care a fost insarcinatu cu compu
nerea memorandului; celalaltu dice in organulu seu 
că „comitetulu centralu este paralisatu in acțiunea 
s’a de a dou’a di a nascerei sale" si apoi adauge: 
„cei ce au trasu informatiuni autentice jalescu 
acuma împreuna cu noi cei din Sibiiu, până ce 
earasi va mai resarî sârele si pentru noi.“

Sunt câteva septemani de candu si noi amu 
primitu dela Sibiiu o informatiuna, pe care credemu 
a fi iu dreptu se o numimu autentica. Nu scimu 
dâca nu cumva de atunci incâce s’a intemplatu 
ceva estraordinariu cu comitetulu, dâr’ după acea 
informatiune situatiunea lui nu ni se parea nici
decum asia de desperata câ se ne imbracamu in 
haine mohorite si se asteptamu in deplina resignatiune 
până ce va resari sârele si pentru noi.

Informatiunea autentica ce amu primit’o se re- 
suma in urmatârele: Comitetulu centralu indata 
după încheierea conferentiei s'a constituitu si a in
sarcinatu pe unulu din membrii sei cu compunerea 
memorandului, rogandu’lu câ „fara intardiare" sâ 
se apuce de lu -,ru. Trecîi o luna si du6e si „celu 
cu insarcinarea" totu nu mai presentă proiectulu 
de memorandu comitetului.

Pe timpulu espositiunei s’a tienutu din nou sie- 
dintia plenara si respectivulu membru a fost din 
nou provocatu a lucrâ proiectulu si alu așterne 
comitetului fara amanare. De atunci trecură inca 
câteva luni si comitetulu pâte că si astadi mai 
astâpta sosirea fatalului proiectu.

Ar’ merge cum ar’ mai merge cu acâsta aștep
tare, dâca ea ar’ privi numai pe comitetu, dâr’ 
lucru devine prea tragicu, dâca ne gandimu că im- 
preuna cu comitetulu astâpta si miile de alegâtori 
romani, — câ si tacemu de cei ce nu ’su alegâ
tori, dâr’ au si ei unu semtiu de demnitate națio
nala — astâpta se vâda odata implinindu-se vo
tulu delegatiloru loru.

Fia-cine va intielege, că fagia cu acestu gravu 
postulatu pieru cu desevârsire ori si ce conside- 
ratiuni cu privire la atitudinea unuia sâu altuia 
din membrii comitetului. Este dâr’ fârte straniu 
a audi că votulu conferentiei „ar’ stâ incurcatu la 
celu cu insarcinarea. . .“ Unde remane atunci 
comitetulu, care scimu, că este compusu din 11 
membri, nu numai dmtr’unulu sâu doi?

Delegații alegâtoriloru romani nu sau adresatu 
la o singura persâna, ci au insarcinatu intregu 
comitetulu cu compunerea si publicarea memoran

dului. Membrii comitetului sunt dâr’ in solidum 
responsabili pentru esecutarea votului conferentiei. 
Ce-i dreptu nu se pâte cere nici dela comitetu im- 
possibilulu, inse se pâte cere câ se ’si scie ajută in 
cașuri câ celu de fagia. Vediendu câ „celu cu in
sarcinarea" lașa lucrurile încurcate, comitetulu tre- 
buiea se lu someze de repetite oriz si dâca nici 
atunci nu ar’ fi respunsu, era datoru se însărcineze 
pe altulu cu compunerea proiectului.

Opiniunea publica pretinde categoricu câ sâ 
se faca odata finitu acestei situatiuni încurcate, in 
totu casulu inse este in dreptu a cere deslușiri, 
căci nu ne putemu multiumi nicidecumu cu aștep
tarea „până va resari sârele si pentru noi."

Cronic’a evenimenteloru politice.
Se asigura că ministrulu României 

la V i e n’a continua ca in trecutu relatiunile sale 
cu guvernul u austriacu; d. Balaceanu a 
avutu chiaru Luni o întrevedere cu d. Kallay, că
ruia ’i-a datu esplicari satisfacâtâre in privinti’a 
unoru espressiuni din discursulu tronului cari au 
fost reu interpretate.

Lunea trecuta Comissiunea euro- 
p 6 n a a Dunărei ’si-a inchisu sessiunea or- 
dinaria de tâmna. D. Barrâre, delegatulu Frangiei, 
a propusu câ comissiunea sâ se intrunâsca din nou 
in Iun a lui Ianuariu, in sessiune extraordinaria, 
pentru a se ocupă de regulamentulu navigatiunei 
Dunărei. — D. colonelu Pencovici, delega
tulu României in comissiunea dunarâna, a sositu 
in Bucuresci.

Tonulu resolutu alu Mesagiului romanu a con- 
sternatu sî pe „marii diplomati" dela „Pești 
N a p 1 6“ asiâ că abia după câteva dile s’au pu- 
tutu reculege. Amu fostu memoratu ceva despre 
espectorarile acestui diaru; citamu acuma unu pasa
giu dintr unu articulu alu lui, că o proba de stilu 
si de semtieminte pentru Romani’a. „P. Naplâ" 
scrie: „Discursulu tronului romanu, celu d’antaiu 
discursu rostitu de noulu Rege protegeatu din 
parte-ne (sic!) ataca monarchi’a nâstra in modu 
neaudîtu, intr’unu modu, provocatoriu, care se usi- 
tâza numai in casu de resbelu. Miculu Rege res
pinge energicu ori-ce conventiune, prin care s’ar’ 
asigură unei singure puteri o influintia preponde- 
ranta pe Dunăre, c’unu cuventu elu voiesce a re
duce Austro-Ungari’a la o positiune câ aceea a Ro
mâniei, Serbiei si Bulgariei si voiesce se faca de
pendenta dela aceste state sârtea comerciului no
stru. Si acâst’a o face in numele libertății, in mo- 
dulu celu mai nerusinatu, (sic!) din inaltimea tro
nului. Si la capetulu Mesagiului Romani’a zanga- 
nesce cu sabi a. Contra cui, dâca nu contra nâstra ? 
Acâst’a amenintiare copilarâscă cu sabi’a ar’ merită 
intr’adeveru nuiean'u..."—Fiacare'pâte se judece, 
cum se potrivesce tonulu acesta ingamfatu si ofen- 
satoriu cu atitudinea dâmna si resoluia a Roma- 
niloru.

Marea parte apressei europene — 
scrie „Romanulu" — s’a pronungiatu pentru noi 
in cestiunea Dunării.

„Foile cele mai acreditate continua cu apregia- 
tiunile loru bine-voitâre, facându se reiâsa dreptatea 
causei nâstre, fagia cu nedreptele cerinti ale marelui 
imperiu vecinu.

„Durerea ce ne produce acâst’a purtare a Austro- 
Ungariei, cu care dorimu se traimu in buna amiciția, 
ni se usiurâza, candu vedemu, câ se face din ce in 
ce mai multa lumina in acâst’a privintia."

„Le Nord", fâia de mare greutate, — din 
caus’a creditului de care se bucura, ca inspirata 
de vederile diplomației ruse — nu pâte se’si as
cundă mirarea de strigările pressei vienese impotriv’a 
nâstra. După acâst’a fâia, Romanii,, „combatendu 
„preponderanti’a Austriei ia Dunăre, esercita unu 
„dreptu, ce nu se mai pâte pune in discussiune; 
„si nu este unu singuru pasagiu in discursulu Re- 

„gelui României, care se aiba unu caracteru d’o pro
vocare âre-care la adres’a cabinetului din Vien’a."

„Este insemnatu pasagiulu, cu care oficiâs’a 
„L’Italie" încheie articululu seu privitoru la ces
tiunea Dunării. Sfatuindu pe puteri se lucreze in 
sensulu unei reconciliari, dice, că Itali’a trebuie sâ 
se inspire in acâst’a cestiune „de principiile acelea, 
„cu ajutorulu cărora ea a devenitu o putere mare."

„Dorimu dinsufletu, încheia „Rom.", câ Itali’a se 
urmeze acest’a linia de conduita in politic’a s’a, 
fagia cu Romani’a si tocmai fiindu ca guvernulu 
italianu este acum in cele mai bune relatiuni cu 
Austro-Ungari’a, speramu câ-i va areta o adeverata 
amiciția, indemnand’o a nu lovi in drepturile sale 
cele mai sacre o națiune mica, dâr’ totdeauna re- 
cunuscâtâre celoru cari ’i făcu unu bine.

Cetimu in „Romanulu": Am spusu ieri, câ 
guvernulu a presintatu comissiunei de respunsu la 
Discursulu Tronului actele diplomatice 
privitOre la cestiunea Dunărei. Acâsta 
informatiune nu era tocmai esacta. Comissiunea 
a cerutu guvernului presintarea acteloru diplomatice; 
guvernulu inse in consideratiune, că cestiunea si 
negotiarile sunt inca pendinte si câ este in contra 
tuturora usuriloru diplomatice de a se comunica 
actele in timpulu negotiariloru, s’a marginitu a dâ 
numai verbalu esplicatiunile cele mai amenuntite. 
D-nii G. Vernescu si T. L. Maiorescu, 
cari represintau opositiunea in comissiunea de res
punsu la Discursulu Tronului, au staruitu a cere 
presintarea acteloru diplomatice si asupra refusului 
guvernului si-au datu demissiunea din comissiune. 
Astadi se va procede, se crede, la alegerea a altoru 
duoi membri in loculu celoru demissionati.

In siedinti’a de Mercuri a Camerei ro
mane d. ministru I. C. B r a t i a n u a de- 
pusu proiectulu de lege prin care sâ se autoriseze 
guvernulu a clădi o scâla militară in 
C r a i o v’a si altulu pentru organisarea ministe
rului de finantie. Apoi după o discussiune de regu- 
lamentu d-nii Vernescu si Maiorescu 
anuntia că, ’si-au datu demissiunea din 
comissiunea de respunsu la mesagiulu corânei, de 
âra ce guvernulu n’a voitu se comunice comissiunei 
actele diplomatice privitârie la cestiunea Dunărei. 
D. I. C. B r a t i a n u, primu-ministru, arata 
că partidulu liberalu luase obiceiulu câ in ori-ce 
cestiuni mari se pună actele diplomatice la dispo- 
sitiunea opositiunei. dâr’ pentru că actele in multe 
cestiuni au transpiratu si unele s’au publicatu prin 
diare, atingându pe ârnenii de stătu străini cari 
avuseseră convorbiri cu agenții noștri, nu se mai 
potu dâr’ aretâ. Dâr’ amu facutu, dice d-s’a, de
clarații precise câ mâine, poimâine terminandu-se 
cestiunea pâte veni ori-cine la ministeru se le vâda. 
— Punendu-se la votu decisiunile d-loru Vernescu 
si Maiorescu, Camer’a Ie respinge.

Resultatulu alegeriloru de delegați a fost, câ 
Republicanii au castigatu 27 locuri dela 
partid’a drâpta. Ast-felu că acum chiaru si o coa- 
litiune intre dreapt’a si grupulu lui Jules Simon 
ar’ fi prea slaba fagia de partid’a republicana. — 
Proiectulu guvernului privitoriu la creditele supli
mentare pentru expeditiunea tunesica 
s’a primitu cu 400 voturi contra 52. O parte a 
dreptei si a stângei extreme s’a abtînutu dela votu. 
Cu acâsta ocasiune iscandu-se o disputa asupra ces- 
tiunei tunesice, Gr a m b e t t a declară, câ este in 
contra anexiunii, dâr’ pentru aceea nici nu voiesce, 
câ Frangi’a se înceteze cu totulu operațiunile in 
Tunis. Nimenea nu pâte voi asemenea lucru, mai 
antaiu, câ prestigiulu Frangiei nu ârta o ast-felu 
de procedere; si apoi parasireâ Tunisului ar’ fi unu 
semnalu pentru uciderea tuturoru crestiniloru din 
Tunis.

In camer’a deputatiioru din Rom ’a cu oca- 
siunea discutării bugetului ministeriului de esterne, 
d. Massari a cerutu guvernului comunicarea 
documenteloru privitârie la cestiunea Tunisiei, a 



Egipetului, si la mesurile luate pentru prelegerea 
nationaliloru italiani din Sfax, Peru si Ohili; elu 
a vorbitu de caletori’a regelui Humbert la Vien’a, 
caletoria pe care a aplaudat’o tibr’a intriga cu 
entusiasmu; dbr’ elu doresce că ministeriulu se 
împrăștie îndoielile privitbre la acbst’a caletoria.

D. Suuino declara, că intrevederea dela Vien’a 
e inceputulu unui sistemu raționalii de aliantie 
pentru Itali’a si dice:

„Pare cu tbte acestea, că Itali’a n’a reusitu a 
imprastiâ neîncrederea Europii in privinti’a s’a. 
Trebue dbr’ se intramu in alianti’a austro-germana, 
fara nici o esitare, că aliati folositori.8

D. Minghetti relevbza importanti’a emi
namente politica a caletoriei la Vien’a, care era 
oportuna si necesaria pentru a scbte pe Itali’a 
dintr’o isolare periculbsa; elu constata, că Itali’a, 
odata neatbrnata, dusimaniile seculare cu Austri’a 
voru incetă si reamintesce atitudinea binevoitbria ce 
o păstră Austri’a după ocuparea Romii. Nu crede 
ca s’ar’ fi semnatu la Vien’a unu tractatu de ali- 
antia, dbr’ spera, că s’a concertatu o acțiune co
muna, apoi adauge: „Cu tbte acestea caletori’a 
la Vien’a nu pbte fi finele; finele e numai la 
Berlinu. Pentru a atinge acestu scopii trebue 
timpu; trebue de asemenea, că printr’o politica 
esteribra abila si leala Itali a se imprastie preju- 
detiele respandite incontra ei si că politic’a nbstra 
interibra, se fia in raportu cu politic’a nbstra 
exteribra; trebue in sfbrsitu să se db Puteriloru 
garanții de stabilitate si de sigurantia. Actele 
nbstre voru fi ceiu mai buuu respunsu ce trebue 
faculu la discursulu princiului de Bismarck. Gu- 
vernulu trebue se reasigure Europ’a si asid vomu 
obtînb fructele caletoriei la Vien’a.8

In siedinti’a de mercuri ministrulu de esterne 
M an ci n i dice că situatiunea Italiei s’a imbu- 
natatîtu de candu se afia elu la ministeru. Inci- 
dentulu cu K a 1 1 a y (vorbirea lui din delega- 
tiune) a datn ansa la nesce asigurări cordiale im- 
bucurat6re. Dedările făcute de B i s m a r c k cu 
privire la Itali’a, le tractbza Mancini aprbpe in 
modu umoristicu; iubirea Italianiloru cătră dinas- 
ti’a de Savoya, dise elu, este atătu de tare că a 
ori-cărui altu poporu cătra suveranii sei. Asupr’a 
partideloru politice in Germania nu vorbesce, din 
stima cătra Germani’a insast de altmintrea rela- 
tiunile Italiei cu Germani’a sunt totu asib de bune 
că acele cu Austri’a. Cu privire la T u n i s de
clara, că acțiunea Francei s’a preparatu prin sti- 
pulatiuni secrete la conferenti’a dela Berlinu; ^Ita- 
li’a isi va aperâ interessele.

Joi in 8 Decembre c. avii locu la R o m’a in 
Vaticanu ceremonia c a n o n i s a r e i fe- 
ricitiloru Rossi. de Labre, Clara de Montefalco si 
Lorenzo da Brindisi. Acestei ceremonie au pre- 
mersu dube siedintie preparatbrie ale consitoriului 
in cari s’au decisu că acei patru reposati in Dom- 
nulu se fia primiți intre sfinți. O mulțime de 
peregrini italiani si francesi au sositu in Rom’a in 
presbr’a serbarei. Sau impartîtu bilete de intrare 
inse in numeru restrinsu. Tbte clopotele din Rom’a 
au sunatu dela 11 iucolo. Ceremoni’a, prin care 
s’a inmultîtu numerulu Santiloru cu acei patru, 
s’a terminatu pe la br’a 1 după ambdiu. Pap'a a 
tînutu o alocuțiune.

Comitetulu esecutivu alu diarului „Norodnaja 
Wolja8, comitetulu revolutiunii 
russesci, a publicatu o proclâmatiune, care 
e adresata cu deosebire tieraniloru, invitandu-i a 
petitionâ in massa cătra Tiaru. Petitiunea se cu
prindă urmatbrele puncte: o noua impartire de 
pamenturi fara nici o rescumparare, scăderea impo- 
siteloru, autonomi’a comuneloru si convocarea unei 
adunari de deputati aleși, care se aiba a fixă con- 
tributiunile si a decide asupra resbelului si păcii. 
Dbca Tiarulu nu indeplinesce aceste cereri, sb se 
continue si contra lui lupt’a pbna la sfbrsitu, si 
se ’lu ajunga si pe dbnsulu aceeași pedepoa că si 
pe părintele seu.

Proprietarii de case din stradele principale ale 
Petersburgului au primitu o somatiune politianbsca 
se arate pe acei locatari, (chiriași) cari sunt gata 
a primi controlulu asupra celorulalti locatari. Pro
prietarii de case voru fi informați despre o r i - c e 
esirb a imperatului cu trasur’a; impera- 
tulu se dice că in Decembre se va mută la Pe- 
tersburg. Ei au se veghiaze, că din cas’a loru se 
nu se faca unu atentatu. Afara de responsabilita
tea grea ce apasa asupra proprietariloru, acbsta 
noua mesura nu pare a fi fericita, căci neîncrede
rea devenita deja generala, a tuturoru, contra tu- 
turoru, se maresce prin acbsta si mai multu. Unu 

asemenea spriginu din partea societății duce la 
demorali sarea ei.

Diarulu „La Republique franțaise8 dice, că 
dbca cestiunea. Dunărei passionbza press’ă de din- 
cbce si de dincolo de Carpati, ea pare că „nu trebue 
se inspire seribse ingrijiri opiniunei publice in 
Europ’a. — Din Londr a se anuntia mereu, că 
cabinetulu anglesu are de cugetu a înlesni o apro- 
piare intre Austri a si Romani’a.

Caracteristicu este că organele prințiului B i s- 
m a r c k observa o tăcere profunda iu cestiunea 
Dunărei. O telegrama dela Berlinu ne spune 
numai că in cercurile politice de acolo domnesce 
parerea, că Romani’a va întinde man’a la o apla
nare. Ce feliu de aplanare, in cestiunea Dunărei 
său numai in cestiunea satisfacției ce i se cere?

„Le Messager de Vienne8 după ce reproduce 
căteva parti din Mesagiulu regalu romanu, dice:

„Se p6te crede, că barbatii de stătu din Bucuresci se fi 
primitu incredintiarea. că se p6te intemeie in disput’a fluvi
ala pe sprijinulu cabineteloru dela Paris si Londra. Intr’altele, 
ceea ce pledeza caus’a României in acest’a impregiurare este 
dreptulu gintiloru, care voiesce, că fia-care se fia stapanu 
la elu acasa. Ar’ fi fara folosu se se conteste acestu dreptu 
unui particularu, si cu t6te acestea se contesta unui stătu. 
Abia este trebuintia s’adaogemu, că nu este nimicu mai 
ciudatu de cătu logic’a pe care o intrebuintieza diarele 
austriaco pentru a face plausibile pretensiunile peste mesura 
ale Austro-Ungariei. Ele dicu intr’unu acordu comnnu, că 
presiedinti'a iu comissiunea mixta n’are cea mai mica valâre 
din momentulu in care Austri’a nu s’ar’ bucura de votulu 
preponderinte in casu de paritate. Der’ ele se ferescu de a 
marturi, că multiamita votului preponderantu, va fi d’ajunsu, 
că Austri’a se câștige numai unu votu in acest’a comissiune 
pentru a’si asigură supremati’a si a o face se servesca pla- 
nuriloru sale. Si acestu votu, vedîendu-se situatiunea Ser
biei, la placulu Austriei in cestiunea drumuriloru de feru 
cum si in aceea a tratatului de comerciu, nu va fi greu alu 
câștigă. Guvernulu romanu a intielesu indata, că efa unu 
monopolu, pe care ’lu caută Austri’a si acest’a este ce l’a 
facutu se nu voiesca a parași interessele supusiloru sei si 
drepturile, care ’i sunt date prin chiaru situatiunea frun- 
tarieloru."

Judecandu după limbagiulu foiloru romane de 
tOte colorile guvernulu romanu nu va cede cu un’a 
cu duo’a la pressiunea ce se face asupra-i din 
partea Austriei, spre a dobândi o satisfacția. Organulu 
liberalu „Telegraphulu8 aruncaudu întrebarea că ce 
va fi dbca Romani’a nu va cede ia pretensiunile 
austro-ungare nici după mesur’a diplomatica a între
rupere! relatiuniloru personale ale comitelui Hoyos 
cu guvernulu romanu, ajunge la urmatbrele conclu- 
siuni :

„. . .Remas’a 6re Romani’a cu totulu singnra 
in resistenti’a ei, in cătu dbca aru cede ea ces
tiunea sb se p6ta consideră că resolvata ? Nu, 
negresitu, de vreme ce comissiunea dunarbna nici 
n’a discutatu acum cestiunea ante-proiectului si prin 
urmare nu s’a stabilita o intielegere nici intre alte 
puteri si Austri’a.

„Atunci, de ce diplomații austro-ungari începu 
amerintiarea loru cu noi, si nu cu Franți’a si 
Angli’a, cari de asemenea se opunu infiintiarei 
comissiunii mixte, astu-felu precum o cere monarchia 
vecina ? De ce ? Fiindu-că acolo, o mesura că aceea 
luata la noi, ar’ fi produsu unu hohotu generalu 
de risu si imflaturile in pene ale impintenatiloru 
austro-maghiari n’aru fi avutu nici unu efectu; a- 
cbst’a o putemu spune judecandu după minim’a 
impressiune ce a produs’o la noi.

„Ni se pare dbru că monarchia austro-ungara, 
jucandu-se d a gogoritiele cu noi, a cam scrantit’o, 
căci in cele din urma va trebui sb se sperie ea 
insasi de gogoriti’a cu care a voitu sb ne sperie 
pe noi, isi va recun6sce gresiel’a si va ordonă 
comitelui Hoyos sb se indure a vorbi si cu gu
vernulu nostru.8

„Si apoi, la urm’a urmeloru, chiaru dbca Ro
mani’a ar’ remanb singura in resistenti’a ei contra 
pretensiuniloru austro-maghiare, chiaru dbca n’ar’ 
mai fi de cătu ea care sb se tiena de tratatulu 
dela Berlinu, intru ceea-ce privesce cestiunea du
narbna, căci aci ne d6re pe noi, este 6re acesta 
unu cuventu destulu de puternicu pentru Austro- 
Ungari’a că se ib mesur a ce a luatu ? Ni se pare 
că nu, căci dbca amu apucă pe teremulu acesta, 
apoi maine-poimane ’i va veni diplomației austro- 
maghiare gustulu se ne cbra si alt-ceva, si noi, de 
tbma că cornițele Hoyos nu va mai „catadicsi8 se 
vorbbsca cu guvernulu nostru, se ’i damu mereu 
totu ce i va pofti anim’a...8 M

„...Dela o vreme incbce, apucaturele diploma- 
I tiei sustro-maghiare ne făcu a crede că ’si-a camu 

perdutu sarit’a. Voesce sb se întindă mereu spre 
Orientu, albrga intr’una după aliantie, că cumu ar’ 
fi in ajunu d’a fi maturata după unde se afla...8

„...Noi nu damu Dunarea, căci este a nbstra 
dela moși dela stramosi. Si dbca este vorba se ni-o 
ib cu sil’a, atunci poftbsca austro-maghiarii aici, si 
vomu caută si noi a ne face dbtori a. A ne lua 
Dunarea, este a ne omori economicesce si politi- 
cesce, este a ne robi. Din cinci milibne de romani 
nu este unu singuru omu caruia se’i placa acbsta 
mbrte ; din contra, fia-care va preferi pe aceea de 
pe campulu de bataia. Deci, noi suntem otariti a 
ne face, detori a pbna la capetu, dbru pbte că diplo- 
mati’a austro-maghiara se va mai resgăndi mai 
’nainte d’a ne pune la încercare.8

Cum se face pe la noi economia?
Din esperientia invbtia omulu in duăe moduri: 

antaiu, ce se faca a du6’a ce se nu faca sbu de 
ce sb se ferbsca. Prin acestu alu dubilea modu de 
invetiatura empirica a potutu si ministrulu de fi- 
nance alu Ungariei se ’si largbsca necontenitu cer- 
culu cunoscintieloru sale privitbrie la multu laudat’a 
economia, carea, — spunu, — că s’ar’ observă in 
administratiunea financiala. Spre ilustrarea acesteia 
vr’o căteva esemple.

De cincisprediece ani incbce legislatiunea Unga
riei a fostu pururea ocupata cu decretarea de legi 
financiale, un’a mai rea decătu cealalta, cari apoi 
după scurta durata au si fostu parte abrogate, 
parte modificate, asib că pe terenulu acesta dom
nesce de presiute o completa confusiune. Totu asib 
s’a intemplatu si cu deregatoriile menite a aplică 
acele legi: un’a după alta an suferitu si acestea 
organisări, modificări, reorganisari, restaurări: stersu- 
s’au, ca sb se creeze de nou; creatu-s’au, că sb se 
stbrga brasi.

Dbr’, va dice nescine, aceste sunt lucruri mari, 
si pentru aceea este de escusatu unu ministru, dbca 
nu nimeresce dintr’odata celu mai bunu modu de 
administrare. Asib se pare, dbr’ nu este asia; 
pentru-că escusarea ar avb locu numai in casulu, 
candu in administrare s’ar’ observă unu progresu 
bre-care, ceea ce absolutu nu se observa. De cinci
sprediece ani incbce administrarea financieloru Un
gariei nu a facutu absolutu nici unu progresu. 
Din contra pbte observă ori-ce omu cugetatoriu, că 
administrarea acbst’a, devine totu mai complicata, 
recere totu mai multe puteri, numerulu deregato- 
rieloru si alu functionariloru s’a inmultîtu intr’unu 
modu necunoscutu in alte tempori; si afacerile po
porului asibpta cu lunile, ba chiaru cu anii după 
resolvare. Nu pbte avb locu escusarea nici din acelu 
motivu, pentru că celu ce primesce asupra’si o lu
crare, detoriu este se-o implinbsca si responsabilu 
pentru urmări. Dorere, in Ungari’a este altfeliu : 
erariulu pbrta daun’a esperimenteloru, din cari in
vbtia miniștrii, că ceea ce au facutu este reu fa
cutu, e fora rațiune si periclitbza interesele statu
lui. Astfeliu de esperimente se succedu unulu pre 
altulu, si tibr’a pbrta spesele furiei de organisare 
si de distrugere, care caracterisbza pe nemiloșii 
noștri ocărmuitori.

Alăturea cu acbsta furia dominbza arbitriulu, 
ce’lu vedemu practicandu-se la conferirea de func
țiuni, la transferarea dintr’o funcțiune iutr’alta, la 
inaintare. Studii, hărnicia, munca neobosita, dili- 
giutia de teru, sunt nimica pe langa capriciulu ce- 
loru mari, pe lauga protectiunea dominanta, care 
’si alege cele mai debile si mai stupide fiintie si 
le pune in posturi, pentru cari le lipsescu calitățile 
cu desevbrsire, asib că astfelu de esemple aparu că 
o adeverata comedia; pentru- ă comedia este, si- 
lindu pre cineva se jbce unu rolu, care nu este de 
elu, si prin care se face numai de risulu bmeni- 
loru. Dbr’ maghiarii dicu : aici noi poruncimu, noi 
facemu ce vremu ! Bine, continuați dbr’ a face co
media scumpa pe spesele erariului, si veți vedb 
unde veți ajunge: — detori sunteti a nb 
dă socotbla.

Câte transferări nu s’au intemplatu numai in 
anulu acest’a, ale caroru spese le-a portatu era
riulu. Numerulu acestora este de sute. Dbr’ chiaru 
aici in Brasiovu mai multe oficiolate ’si-au schim- 
batu in decursulu acestui anu cu totulu fați’a. Mai 
antaiu in urm’a unei cercetări contra unui fabri
canții de spiritubse, care cercetare, spunu, s’ar fi 
basatu pe o aratare nefundata, si ale cărei spese 
le-a portatu erariulu, s’au facutu schimbări in per- 
sonalulu de controla. Erariulu pbrta spesele trans- 
ferarei functionariloru, erariulu pbrta spesele inves- 
tigarei îndelungate. Mai multi funcționari se trans- 
ferbza de aici; in loculu loru se transferbza alții, 



— pe spesele erariului. In Ungari’a, prin transfe
rarea personalului mai intregu alu unui inspectoratu 
devine loculu inspectorului vacautu. Inspectorulu de 
dare din Brasiovu este transferatu acolo. In loculu 
aceluia se denumesce unu maghiaru; celu transfe
ratu a fostu din intemplare sasu. Totu aci se afla 
de bine a se creâ unu postu nou ; candu e la de
numire, ce se vedi, se denumescu duăi funcțio
nari noui.

Asiă se face economia, sdu mai bine disu, asiă 
nu se face. Prin dese si nefericite esperimente de 
acestea cu incetulu voru desecâ isvărele de venitu, 
publiculu a devenitu deja indiferenții, fația de 
atâte inovatiuni fara scopu si fara rațiune si nu
mai astăpta nici unu bine dela ămenii, ale căroru 
facultăți imaginate au causatu deja atâte daune fi- 
nancieloru statului.

Der’ cu limb’a romana cum mai stamu pe la 
diregatoriile de stătu ? Despre asta cu alta oca- 
siune.

Transilvani’a „fiica maștera“.
Cetimu in organulu stângei estreme „Ellenzăk" 

din Clusiu :
. . Vorbieamu de părțile de dincăce de 

Kirâlyhagău, de fost’a Transilvania, de tiăr’a, unde 
s’a conservatu libertatea consciintiei, de depositarulu 
de ordiniăra alu datineloru si traditiuniloru națio
nale in timpu de mai multe veacuri."

,Amu fost decretatu uniunea — cum dicea 
reposatulu comite Stef. Bethlen — in entusiasmulu 
unei vorbiri ce sămena a toastu ; amu renunțiatu 
la o autonomia, care a pututu se apere fidelu in- 
teressele năstre materiale si naționale; amu renun- 
<jiatu la o asemenea institutiune (la dieta cu apen
dicele seu organicu, la guvernu si la tabl’a regăsea) 
care nu mai avea parechia in lume afara de vi- 
ati’a antica grecăsca."

„Facuramu acăst’a in interessulu patriei unite 
si n’amu facutu reu.

„Aceea inse n’amu crediut’o. n’amu putut’o 
crede, că resplat’a pentru acăsta resiguare patrio
tica este, că interessele năstre sunt negligeate pe 
tăte terenele. Nu credemu, că tiăr’a-mama atunci 
candu e vorb’a de avantagele năstre, ne va con
sideră că străini si că uniunea numai atunci 
se pune in cumpănă candu este necessitate de ser- 
vitiele năstre. Amu pută se enumeramu unu lungu 
siru de fapte, cari ne dau ansa a ne plânge, a- 
junge inse dăca vomu trage consecentiele din evene- 
mintele septemanei trecute.

„Dela Clusiu ni se iea direcțiunea telegraf'eloru. 
Pentru ce ? — Pentru a face economia. Se stră
mută la Casiovi’a — la fruntari’a tierei: Strămu
tarea firesce nu costa nimica. Asta-pnmavăra ni 
s’a luatu direcțiunea mineloru. Voiescu se golăsca 
orasiulu. Darea ei pe consumu inse sciu se-o 
redice d e o d a t a intr’unu anu la 38,000 fl.

„Din Sibiiu se strămută'direcțiunea posteloru, 
firesce că-o capeta Orade’a-mare. Acuma Orade’a- 
mare e focarulu, cum e Bihari’a focarulu intre 
comitate. In Bihari’a numai notarii cercuali sciu 
scrie. Ceilalți cari sciu scrie sunt toti in Buda
pesta. Asiadăr' Orade’a-mare, căci in Orade’a- 
mare s’a nascutu Tisza. Dăr’ dăca loculu uascerei 
decide, amu potă se dicemu si noi, că in Clusiu 
s’a fost nascutu Regele Mathia. Adeveratu, că 
acăsta s’a intemplatu cam de multu.

„Dela Orade’a-mare s’a dusu o deputatiune la 
Budapest’a se căra o camera comerciala si indus
triala. In Br. Kemăoy s’a miscatu semtiulu de 
Ardeleanu. Elu a primitu deputati'a cu recăla, 
dăr’ Tisza o a primit’o cu căldură si deputatiunea 
s’a reintorsu re bene gesta. — Fara indoiăla, nu 
camer’a de comerciu din Budapest’a este, care 
voiescu se-o strămute la Orade’a-mare, ci cea din 
. . . Clusiu."

„Era vorb’a de resiedintiele Tableloru regesci. 
Clusiulu nici s’a amintitu. Aici bate anim a unei 
tieri, care prin seculare institutiuni e dedata a fi 
de sine statatăria; aci este o universitate, căre in 
atingere cu judii dela Tabl’a regăsea ar’ fi mai 
buna pentru ei decătu cărcium’a lui Almăsy din 
Tărgulu-Maresiului ; este aci unu publicu, care ar’ 
esercă unu mai bunu controlu, decătu esercăza 
jidovulu rachieru Baruch asupra baronului Apor, 
care trage cu ciubuculu pe divanu ; avemu biblio
teci, librarii, cari oferu ocasiune mai multa de a 
tienă pasulu, decătu masa cu taroculu ardelănu. 
De aceea inse nici nu s’a facutu amintire de 
Clusiu — de Orade’a-mare a fost inse vorb’a, căci 
Tisza a primitu mandatulu dela Orade a.

„Totu ce e bunu si pretiuibilu, ni se iea in- 

cetisioru, dăr’ cu-o penibila precautiune ni se con
serva totu ce ne vatamu si ne amaresce."

După acăst’a „Ellenzăk" trece la orasiulu Sibiiu 
si se plânge că acolo se concentra tăta militi’a, 
deși Sibiiulu e punctu strategicu de a duo’a mana 
si ar’ posede numai câmpuri nefructifere si „Romani 
dușmănoși," pe candu T-Muresiului ar’ fi loculu 
celu mai potrivitu pentru concentrări. Dăr’ cu tăte 
astea se alege Sibiiulu de fric’a svonului celu făcu 
Sașii in străinătate. Asiă se intempla si cu Aca- 
demi a de dreptu, care are numai 53 ascultători si 
costa pe stătu 21,335 fl. la anu.

In fine făi’a Clusiana se plânge despre rnodulu 
cum este tractata Universitatea ungurăsca din Clusiu 
despre care dise Trefort pe fația, că nu se păte 
inaltiă peste caracterulu provincialu. „V’ati scumpitu, 
dice „Ellenzăk" la 500 fl. ce le-a cerutu univer
sitatea din Clusiu pentru caletorii scientifica si de 
alta parte ati inmultîtu spesele administrației 
centrale inca cu 15,310 fl. Si ce faceți cu banii 
aceștia? înmulțiți numerulu functiunariloru. Mai 
rămăseseră inca cătiva ămeni din Bihari’a necapuiti... 
Dăca universitatea ar’ fi in Oradea-mare, Debrecziu 
său in Piripocs, a’ti amblâ altfeliu cu ea; din 
nenorocire inse ea este in Transilvani’a si Transil
vani’a eo fiica maștera pentru care ni- 
micu nu se cheltuiesce. Mai multa ingrijire merita 
Croati’a, pentru că face sgomotu, mai multa aten
țiune merita Sașii, căci făcu sfara ’n tiăra. Dăr’ 
Maghiarii ardeleni tăcu. Cui se-i pese de ei?"

Transilvani’a fiica maștera, vatamata si ama- 
rita! Maghiarii ardeleni, cari au decretatu uni’a 
in diet’a din Clusiu si din Pest’a, părăsiți, negli- 
geati si păgubiți in interessele loru materiale si 
naționale 1... Ce se dicemu atunci noi Romanii, noi 
grosulu poporatiunii tierii Ardălului ? Maghiarii 
ardeleni tăcu, dăr’ pentru aceea ei ocupa tăte func
țiile in tiăra, ei capeta tăte bucatielele, ce se a- 
runca acestei nenorocite tieri dela mas’a „bogata" 
din Pest’a... Si Romanii tăcu, — țacu cu comite- 
tulu loru centralu electoralu cu totu, dăr’ pentru 
aceea n’au funcții si nici fărmiturele măcaru nu le 
capeta, căci si la aceste sunt prenumerati conlo
cuitorii loru, cari cu tăte astea se plangu că sunt 
negligeati si reu tractati! ?

Clusianii au voitu uni’a cu ori-ce pretiu, ei au 
doritu „contopirea" cu patri’a loru mama, de ce 
se mai plangu dăr’ de urmările acestei contopiri. 
De ce se plangu că se strămută tăte diregatoriile 
la Budapest’a si la Oradea-mare ; nu este ăre acă
st’a numai o consecentia naturala a centralismului 
ungurescu, a contopirei, care a facutu din tiăr’a 
cu institutiunile ei seculare autonăme, unu districtu 
mare alu Ungariei ?

Discursulu
d-lui N. Ionescu, representantulu Universității Iași la in

augurarea statuei lui Heliade.

Domniloru 1 Vocea Romanimei intregi ar’ trebui aici 
pentru câ se vorbesca după tăta cuviinti’a despre Iănu Heliade, 
fiindu că elu a fostu espressiunea simtîminteloru natiunei 
intregi. Der’ slab’a mea voce ce bre va pute dice care se 
fia la inaltîmea serbarei acesteia? Macaru de asi pute 
esprime cătu-si de puținu cea ce este in momentele de fașia 
in anim’a si creerii capitalei României libero si independinte! 
Pe candu tier’a era despărțită ia dube principate vasale, din 
pieptulu si penn’a fiiului genialu alu Tergoviscei esiau cuvinte 
care străbateau in tăte unghiurile României, si resunau ver
suri de patria si de libertate, sarindu departe peste tbte 
obstacolele si geografice si politice, si ajungendu pena la 
marginile limbei romanesci reinviate. Heliade s’a redicatu 
la inaltimea simtîminteloru mari ale intregu poporului roma- 
nescu ; elu a fostu invetiatorulu nationalu pretutindeni. Elu 
a stătu câ marele preotu alu unirei spiriteloru in Roma- 
nime. Astadi capital a acest’a a României se onoreza si 
pre sine implinindu-si o datoria de recunoscintia catra acelu 
mare invetiatoru alu ei, care fii mare, pentru că insusi era 
espressiunea a t6ta romanimea; care fu populariu, fiindu câ 
invetia pe fiii poporului a cugeta românesce, si a se devota 
redesceptarei si luminarei poporului.

Heliade a fostu mai alesu credintiosu causei aridicarei 
poporului prin invetiatura si prin lumina, si de aceea, in 
mediloculu rescularei poporale, candu totulu era turbure si 
ingrozitoriu de giuru impregiurulu capitalei romane, singura 
vocea s’a a predomnitu peste tăte; si de aceea invetiatorulu 
poporului care fă si proclamatorulu drepturiloru sale, merită 
a fi in capulu guvernământului popularu din 1848, anulu 
desteptarei politice a tuturoru Romaniloru.

Elu fă mare inca, fiindu că in cea mai inalta dero
gatoria la care a pututu se ajunga unu simplu invetiatoru 
alu poporului, Eliadu a remasu deapurure omulu poporului. 
De aceea numele seu a fostu maritu de aceea cuveutulu seu 
a fostu maritu de aceea cuventulu seu a avutu putere, de

aceea elu a stătu celu mai iubitu invetiatoru alu geueratiuni- 
loru presente.

Eu suntu mândru, câ universitatea din Iași a tînutu a 
se associâ cu tier’a intrăga la solemnitatea de astadi; suntu 
ferice si salutu alaturea cu tipulu căpitanului mare, ase
muirea poetulu, patriotu, care a illustratu amintirile eroice 
ale patriei, că acelu institutu superioru de invetiatura, mi-au 
facutu onărea însemnata de a me insarcina se ’lu represeutu 
la acest’a serbare a poporului romanescu. In numele cor
pului universității surori din Iași me associezu din tăta anima 
cu espressiunea simtiementeloru de recunoscintia manifes
tate aici.

Dăr’ mai am inca o însărcinare de asemenea si totu 
atătu de plăcută mie din partea modestei societăți pentru 
invetiatur’a poporului dela Petra, totu dintru’unu tînutu de 
dincolo de Milcovu, unde numele altui invetiatoru alu gene- 
ratiuniloru mature de asta-di este totu asie de veneratu ca 
si alu lui Heliade. In numele associatiloru liberi pentru inve
tiatur’a poporului din districtuiu Nemtiu dopunu respectuăsele 
omagii la piciărele statuei marelui invetiatoru alu Ro
manimei.

Ori unde a fostu vr’unu focaru de lumina si de inve
tiatura spiritulu deșteptării strabatea cu scrierile in versuri 
si in prosa ale lui Heliade; si nu era scăla incepetăria, scăla 
pentru antaiele cunosciutie, oricătu de seraca ar’ fi fostu, 
unde se nu fi petrunsu numele deșteptătorului consciintiei 
naționale.

Numele lui Iănu Heliade, parintelu literaturei romane 
moderne, a traitu viu si va trai de-apururea veneratu in 
animile generatiuniloru luminate ale României. Elu va trai 
credu, mai multu de cătu alu ori-carui altuia : Pentru ce 
Pentru că geniulu seu vastu si coprindietoru a imbracisiatu 
intregu campulu activitatii intelectuale a natiunei. înainte 
multu de a fi fostu acest’a unita Romania recunoscuta câ 
8tatu nationalu si câ putere Dunarena intre marile națiuni 
crescine si civilisate ale Europei, a esistatu aici o creatiune 
a spiritului modernu in tăta puterea cuventului. Toti literatii 
noștri au meritatu a fi mari preoți ai desteptarei naționale? 
Frunte, inse intre toti a fostu Heliade, incarnatiunea vie a 
spiritului romanescu.

Literatorii eminentu, scriitoru măiestru si sciintifîcu si 
politicu, omu de teoria si de aplicatiune, invetiatoru publicu, 
educatoru alu natiunei, simplu cetatianu plinu de simtiulu 
datorieloru morali catra patria, iualtu diregetoru politicu in 
timpuri turbure, in tăte direcțiunile Heliade avă numeroși 
rivali; der’ nici unu singuru emulu atătu de puternicu, in 
cătu se-lu intreca cu agerimoa spiritului, si cu expresiunea 
verde si romanesca a cugetarei. Se ne inchinamu dăru cu 
respectu dinaintea imaginei marelui invetiatoru alu României 
moderne.

Diverse.
(Dela A c a d e m i ’a Romana.) In 

siedinti’a istorica a Academiei Romane sa iscatu 
divergentia de păreri intre d. Hasdeu si părintele 
Melchisedecu in privinti’a portretului lui Stefanu 
celu Mare. D. Hăsdeu a sustienutu că portretulu ce 
s’a aflatu la Homora ar’ fi acela alu lui Petru 
Raresiu, nu alu lui Stefanu. De aceea s’a numitu 
o comissiune, care se decidă intre ambele păreri, si 
acăst’a după o viua discussiune a tramisu pe d. 
Densusiauu blbliotecarulu Academiei la Cernăuți, 
peutru a cere de la P. S. S. Mitropolitulu Bucovinei 
originalulu evangeliului de Homora, de unde S. S. 
episcopulu Melchisedecu a trasu portretulu prințiului 
Moldovei, pentru câ se păta fi comparatu cu por
tretulu bisericei Sf. Nicuiae din Iassi.

(T e a t r u 1 u „Ring" d i n V i e n’a i n
1 ă c a r i). In Vieu a s’a intemplatu Joi 26 No

vembre o mare nenorocire. Săr a, căndu erâ să se 
incăpa representati’a in teatrulu din „Ringstrasse". 
căndu mai tăte locurile erau ocupate de uuu pu
blicu plinu do nerăbdare, deodata printr’o mișcare 
nedibace cu o lampa cu spirtu coroin’a luă focu, 
gazulu esplodă si intrăga sal’a se implfl de fumu 
si de flăcări. Spectatorii speriat! dau navala spre 
usi; toti se iinbuldiescu, toti striga, toti voiescu 
să scape de pericululu ce-i amenintiâ. Pompierii ce 
se aflau de fația punu scări, pe care o mulțime de 
inși cărca a scapă. Se da alarma; corpulu pom- 
pieriloru si mai multe companii de mi'itari vinu in 
ajutoru. La 120 de persăne suntu scăse din midi- 
loculu flacariloru, leșinate si iuegrite de fumu. 
Multi suntu tare răniți si nu puțini si-au perdutu 
viăti’a. Pompierii desvălta o activitate laudabila. 
Celelalte teatre ’si intrerupu representatiile, audiendu 
ce s’a intemplatu pe „Ringstrasse !“

(Familii romanesci nenorocite). 
„Luminatoriulu" din Timisiăr’a publica o istoria 
trista de totu, care caracterisăza fărte bine starea 
tieranului nostru. De ăra-ce dorimu câ faptulu din 
cestiune să nu se mai intemple nicairi estragemu 
din amintitulu diariu urmatărelej: In urm’a secetei 



ce a domnita in Banatu in anulu 1863, vre-o 30 
de familii din comun’a Topoloveti (comitatulu Ti- 
misiu, cerculu Recasiu) au aflata de bine sb ib de 
unde-va bani imprumutu, câ sb ’si pbta plăti da
rea Cei 30 de capi de familia se ducu la nota- 
rulu din satulu loru, Rajkovici, si-’lu rbga sb le 
gasbsca in vr’unu chipu ce le trebuie, fagaduindu-i 
„că nu i va fi ostenbl’a in zadaru." Rajkovici vine 
la advocatulu Killer din Timisibr’a, care eră ple- 
nipotentiatu alu băncei austriace si care se anga- 
gbza sb le procure celoru 30 de Romani 16,000 
fl. pentru unu onorariu de 2000 fi. Deși aveau 
lipsa numai de vre-o 4000 fi... bmenii nu dau ba- 
niloru cu piciorulu, ci subscriu o obligația de 
16,000 fl. Banc’a tramite plenipotentiatului seu 
sum’a ceruta, dbr’ sătenii primescu numai 7000 fi. 
si si din acesti’a notarulu Rajkovici opresce cătu 
vrea atâtu pentru dare, cătu si pentru „ostenbla." 
Vine diu’a de plata la banca pentru prima rata. 
Nu platesce nimenea. Omenii suntu improcessuati, 
se tramite sentinti’a la d-lu notariu, dbr’ cei cu 
pricina afla prea tărdiu ce se decretase. Se ordo- 
nbza si se implinesce esecutiunea pe mobile si pe 
inmobile. De curatoru alu averiloru secuestrate se 
denumesce d-lu uotaru. Bieții bmeni platescu vre-o 
4000 fl. la d-lu notaru... dbr’ acești bani nici as- 
tadi nu se scie, unde suntu.

Vine licitatiunea si Topolovetienii afla, că suntu 
datori 16,470 afara de cameta si de spesele pro- 
cessului. Ei albrga la d-lu advocatu P. Rotariu 
si-’lu rbga se intrevina. D-lu Rotariu tramite la 
Curia dube apeluri de anulare. Aceste apeluri 
suntu respinse. Rbga privatu pe cei dela banca, 
câ se amâne licitatiunea si se imparta platirea in 
rate. Banc’a concede — dbr’ bmenii sciu, că au 
primitu numai 7000 fl, si nu voiescu se platbsca 
mai multu. Ei mergu de capulu loru la impe- 
ratulu se le faca dreptate, dbr’ firesce, totulu e 
inzadaru. Licitatiunea se face; banc’a cumpera cu 
24,000 fl., câtu datorieau acum’a sătenii, averile 
din cestiune. Dela banca le iea executorulu judec, 
cerc, din Recasiu Novâk, că se platbsca pretiulu 
in rate in timpu de vreo 20 de ani. Nemilosulu 
esecutoru. intrandu in possessiune, sc6te frumosu 
cu brachiuiu pe bieții tierani din casele loru si 
astadi 26 familii romanesci din Topoloveti sunt 
pe drumuri, tara casa, fara masa. — Aceste sunt 
urmările imprumuturiloru nesocotite, a brbei cre
dulități a poporului si a lipsei de conducbtori in- 
tielepti. Bieții tierani au fost esploatati si insie- 
lati. Fivoru bre pedepsiți facâtorii de rele, ori câ 
pedbps’a loru va constă numai in a fi transferați 
pe spesele erariului la alta localitate, unde isi 
voru potb incercâ apoi noroculu din nou ?

(Bombardarea unui munte.) In 
Elveti’a se va petrece, septeman’a acbsta, unu feno- 
menu ne mai vedîutu. Muntele Elm, care nimi
cise asta-vbra prin surparea uuuia din paretii sei unu 
satu intregu, si a cărui păreți pastrbza adi o positiune 
fbrte amenintiatbria pentru cele-lalte sate din giuru, 
va fi daramatu cu obuze. întreprinderea s’a incre- 
dintiatu unui capitanu de artileria. Căte-va tunuri 
de 8 cm. s’au transportata deja la fați’a locului. 
Mane satulu celu mai apropiata va fi desiertatu 
de locuitori si canonad’a va incepe de pe pblele 
unui munte din apropiare. Unu cordonu de sol
dați va opri apropiarea lumei de punctele peri- 
culbse. Locuitorii astbpua cu nerăbdare resultatulu 
acestei incercari, care reusindu, ii va scapă prin 
aplicarea ei sistematica de multi munți clinosi, 
cari le baga fric’a in spate. „R. L.“

(Aniversarea anecsiunei Do- 
b r o g e i.) Cu ocasiunea aniversarii a treia a 
alipirii Dobrogrei la patri’a mama, s’a tînutu, prin 
comunele si resiedintiele diferiteloru plasi din Do- 
brogea unu serviciu divinu. Casele orasieloru erau 
împodobite de stindarde romane. Toți, fara deo
sebire de naționalitate, au serbatoritu acbst’a dî si 
s’au grăbita se ’si exprime, prin deputatiuni, cal- 
durbsele ’oru felicitări. — Sbr’a iluminația splen
dida.

(F u r t u de dinamitu cu ridi
cat ’a.) Din magazinulu constructoriloru de tunelu, 
scrie unu corespondenta dela Petervardein diariului 
„Egyetbrtbs*, s’a furatu cuantitati mari de dina
mita, se dice 250 de chilogr. si provisiunea in- 
trbga de aprindietbrie. Vestea despre furtulu acest’a 
a consternata pe locuitorii din Petervardein din 
causa, că numai cu vre-o câteva dile mai înainte 
a fost scapatu din prinsdrea fortaretii unulu, ce 
fusese condamnata la inchisbre pe noue ani, si se 
temeau câ va aruncă cetatea in aeru.

(Omoru la Turnu-rosiu.) Se scrie 
lui „H. Ztg." câ unu scriițoru dela vama roma- 

nbsca din Turnu-rosiu a invitata in 3 Decembre n. 
pe la 10 ore n6ptea pe unu functionariu de dincolo 
la jocu de cârti in carcium’a dela Riulu Vadului. 
Scriitoriulu a primitu pe functionariu diuaintea 
vamei romanesci f<5rte afabilu. Pe neașteptate se 
aude o detonatiune de revolveru si functionariulu 
cade pe spate la pamentu, lovitu de unu glontiu de
asupra cefei. A duo’a impuscatura ’lu iovi in gura. 
Puscatur’a d’antaiu deja a fost de mbrte, de 6ra-ce 
glontiulu a esitu prin frunte, imprasciindu creerii 
in t6te părțile. După spusele trecatoriloru, fapt’a 
acbst’a s’ar’ parb unu acta de jalusie. E de in- 
semnatu câ omoritulu este schiopu de piciorulu 
stangu, ear’ faptuitoriului i e stricata man’a drbpta. 
Acest’a a fost arestata indata după fapt’a sevbrsita.

(R e n a s c e r e a.) In Bucuresci s’a infiintiatu 
o societate cu numele de „Renascerea," alu cărei 
scopu unicu este de a incuragea comerțulu si in- 
dustri’a romana prin aceea, că membrii ei se obliga 
a nu cumpără cele trebuiucibse decâtu de la Ro
mani. Presiedinti’a de on6re s’a data d-lui C. Po- 
rumbaru. — Felicitandu din sufletu pe fondatorii 
acestei societăți, suntemu iucredintiati dice „Timpulu" 
câ la alarma data comerțiantii si industriașii romani 
se voru grăbi a se uni cu densii, formandu astfelu 
o stanca puternica, de care se se sferame tbte va
lurile stricatbrie si periculbse pentru tibr’a n6stra.

(O lupta c’u nu Urangutan u.) Unu 
posesorii de manageria din Paris a cumpărata nu 
de multu din Londra pe Urangutanulu. ce se afla 
acolo de unu anu, cunoscuta supt numele de „omu 
selbaticu. Animalulu avea se fia transportata din- 
tr’o colivia intr’alta ; spre acestu scopu, ingrijitorulu 
Dock Perry, unu negru cu o putere extraordinara, 
intra in colivia, după cum făcuse adeseori. Dbr’ 
aici cu binele nici cu ameniutiarile nu puta face 
pe „omulu selbaticu" sb ’si parasbsca locuinti’a, 
deși alte dati ascultă de vorbele îngriji torului. 
Atunci Dock Perry ’lu apucă de brațiu voindu se 
’lu scbtia d’acolo, candu d’odata maimuti’a ’lu 
coprinse cu amendube braciele, cari sunt induoitu de 
lungi câ ale omului, stringbndu-lu cu fortia colosala 
la pieptu. Perry nu perdu presenti’a de spiritu si 
se incepti, in fațji’a multoru spectatori, o lupta 
adeverata intre Negru si „Omulu de codru." După 
vre-o cinci minute Perry isbuti sb ’si desfaca bra- 
tiulu dreptu si cu o mișcare rapede si cu o mana 
de fieru apucă pe adversarulu seu de gătu si Tu 
trânti la pamentu. Astu-felu lupt’a ta decisa si 
animalulu, care urlă turbatu, deși se mai bătea 
grozavii, ta dusu in colivi’a, ce era se plece, după 
căte-va ore la loculu de destinatinne. Negrulu Dock 
Perry a primita căte-va răni grave, mai âlesu o 
mușcătură la mana, care pbte va fi amputata, căci 
bsele sunt cu totulu sdrobite. „R. W.“

Insciintiare. Toți p. t. Domni, cari au primitu 
liste de colectare pentru balulu data in folos ulu 

ani la 38°/0, dela 96 ani incolo 100% a tuturora sume-
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INSTITUTULU DE PENSIUNI GENERALU BRASIOVENU

in BRASIOVU (Transilvani’a)
cu-o avere conformu bilantiului dela 31. Decembre 1880

de

Unu milionu fiorini si 4 or. v. a.
proprietate esclusiva a tuturoru membriloru,

a platitu dela infiintiarea institutului in pensiuni (rente) florini 740,475.11 V. a.
Membrii noui de ori-si ce etate se potu înscrie, pensiunea, (rent a) care cresce cu etatea 
in fia-care anu este o pensiune pe vietia. Ce se atinge de marimea pensiunei (rentei) 
anuale, acbsta face in etate de 40 ani câ 10% si se urca successivu in etatea de 60 
ani la 22%, in etatea de 80 
loru solvite.

Noue înscrieri si tacse
si in scrisu de cătra direcțiune

anuale se primescu si tbte deslușirile dorite se dau verbalu 
in Brasiovu si de catra agenții si inspectorii ei esterni.

ZDîxeotxxxxxeei
Institutului de pensiuni generalu Brasiovenu.

NB. Toți acei onor. d. membri, cari sunt inca in restantia cu contribuirile loru din anulu 
acest’a, sunt rogati, a se grăbi cu solvirea lui, cu atătu mai vbrtosu, cu câta pentru 
cei ce nu voru solvi regulata, intra in vigbre urmările desavantagibse ale §-lui 19 
din statute. 2—3

Editoru: Iacobu Muresianu. Redactorii responsabilu: Dr, Aurel Muresianu,
Tipografi’»: Ioanu Gott si fiia Henrioa,

e s p o s i t i u n i romane sunt cu tbta stima 
rugați a trimite sumele încasate celu multu pbna 
la 25 Decembre cal: nou a. c. la subscrisulu 
cassariu pentru câ comitetu sasi pbta da ratisciniulu 
ulterioru.

Sibiiu in 8 Decembre 1881.
Comitetulu arangiatoriu.

E 1 i a M a c e 11 a r i u, Dr. O 1 a r i u,
presiedinte. cassariu.

Cur sulu de Bncuisscl
dela 26 Novembre / 8 Decembre 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pdneloru

Cum
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana............. 1 Apr. 1. Ort. 88.— 89.—
6°/0 Oblig, de Stat, convert,

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 98.— 99.—
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.— —,—
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 102 — 103.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.— 103.—
7°/0 „ „ urbane idem 102.- 103.—
8°/0 Imprum. municipalu . . idem 106.— 107.—
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobbuda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 218.— 228.-
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28?/, 29-7,
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1490 1515
Aurn contra argintu.............. 1.— 1.—
Auru contra bilete hipotec. . 1 — 1?/,
Anru contra bil. de Banca nat j 1 — 1.—
Florini Val. Austr.............. 2.14— 2.15—

uâ- xx vl xx o i XX.

compusa de

JOSIFU FERICEANU,
profesoru la Gimn. romauu din Brasiovu.

Prețiulu 2 fl. v. a. de esemplaru.

Acbsta carte lucrata cu multa sciintia, frup- 
tulu unui studiu de mai multi ani se recomenda 
barbatiloru de competintia, câ unu opu menita de 
a demonstra, cu ajutoriulu Ontologiei in metafisic’a 
aplicata nemurirea sufletului.

Acbsta logica se pbte intrebuintia câ manualu 
de studiu nu numai la gimnasii si universități, dbr’ 
si din partea adultiloru, cari au câteva noțiuni din 
acbsta sciintia si voiescu a se perfecționa intrinsa.

Se afla in depositu :
In Brasiovu la t i p o g r a f i’a A 1 e x i si la 

Dlu Nicolae I. Ciurcu, libraru; in Sibiiu la D-lu 
W. Krafft; in Lugosiu la Dnu A. Auspitz libraru; 
in Timisibra la librari’a Pollatschek ; in Aradu la 
Dnii Gebruder Bettelhbim, librari; in Naseudu la 
Dlu prof Dr. A. P. Alexi; in Oraviti’a la Dl. I. 
E. Tieranu, libraru. i—i


