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Din caus’a santeloru serbatori nu- 
merulu urmatoriu va ieși Marți in 29 1. c.

Cu 1 Januariu st. v. 1882 se iucepe unu nou 
abonamentu Ia„GAZET'A TRANSILVANIEI"

Rogamu pe Ou. Domni prenumeranti ai f6iei 
nâstre, a grăbi cu innoirea abonamentului pe se- 
mestrulu I I882.

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

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

apare de trei ori pe septemana.
ZESr Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran

silvaniei11 : se p6te vede in fruntea fdiei.

In anulu viitoriu vomu publica 
in „Foiletonu“ (Foisiora), unu sîru de 
tractate istorico-politice, iuridice si lite- 
rarie, cum si privitore la vieati’a sociala 
a poporului romanu.

Brasiovu 24 Decembre.

„Serbatori fericite! . . .“ Cine nu a semtitu 
vre-odata dulcele farmecu alu acestoru cuvinte, cu 
cari se intempina micu si mare, seracu si bogatu, 
in ajunulu Crăciunului ? Nu p6te fi o salutare 
mai frumâsa crestindsca, nimicu nu p6te esprimâ 
mai multu iubirea Mantuitoriului nostru pentru 
omenire.

Ori câtu de apesatu si chinuitu se fia omulu, 
anim’a lui se inaltia candu vede, cil se aprindu 
luminele peDtru serbatârea nascerei Domnului. O 
radia dulce de sperantia străbate in peptulu lui. 
Este ceva ce-i sioptesce tainicu : Si tu ai unu 
dreptu se te bucuri de aedsta vieatia, si pentru tine 
a resaritu o faclia la nascerea Aceluia, care a ve- 
nitu câ se mantuie omenirea din lantiurile intune- 
recului si ale sclaviei si se-o conducă Ia lumina si 
la libertate.

Ce bine ar’ fi de omenire, d6ca egoisinulu prea 
mare si lacomi’a unora nu s’ar’ pune intotdâuna 
in calea fericirei celorlalți. — Ddr’ atunci ar’ 
incetâ luptele dintre 6meni si cu ele ar’ incetâ si 
progressalu. Provedinti’a a ingrijitu câ se nu se 
intemple acâst’a si de aceea ea ne-a datu puterea 
sufletdsca câ se ne poternu luptâ in contra egois
mului si a lăcomiei asupritoriloru noștri.

Ferice de acel’a, care n’a gustatu inca ama- 
rulu vietiei si pe care ilu astdpta numai frumbse 
daruri in aceste dile sânte. Ferice si de acelu 
poporu, care se p6te bucurâ de drepturile si de 
libertatea s’a multiumindu ceriului, câ a pntutu se 
faca unu pasu inainte pe cărarea progressului.

Poporului romanu d’intre Carpati si Tis’a nu-i 
suride adi nici o bucuria. Apesatu si persecutatu 
de contrarii sei seculari si parasitu de toti, Roma- 
nulu nostru serbeza triste serbatori.

Unulu după alțulu ni s’au rapitu t6te dreptu
rile naționale ce le-amu avutu. Nu trece dî in care 
se nu se dâ o lovitura desvoltarei ndstre naționale, 
pe t6te terenele vietiei publice si private suntemu 
amenintiati si ce este si mai durerosu decâtu acâ- 
st’a in propriulu nostru pamentu, ingrasiatu cu 
sângele si cu suddrea nOstra, suntemu declarați de 
străini, de inimici ai statului.

Dile mai amare decâtu noi abia mai pâte avă 
unu poporu in Europ’a. Nu-i destulu câ din mun- 
c’a ce-o muncimu pentru sustienerea statului ele- 
mentulu nostru nu trage nici unu folosu, ddr’ nici 
bucatic’a ce ne mai remane după ce amu platitu 
darea câtra stătu, uu-o poternu gustâ neturburati.

Nenorocit’a furia de maghiarisare, de care este 
cuprinsa adi rass’a stapanitâre, împiedeca intregu 
progressulu nostru si face se stagneze desvoltarea 
nâstra, amenintiandu-ne cu total’a nimicire morala 
si materiala.

Ce ironia a sortii ! Unulu iea tdte darurile de 
pe pomulu impodobitu de Craciunu d’inaintea ce
lorlalți. Ore luminele n’au fost aprinse pentru toti 
fiii tierei, nu lucra 6re toti împreuna pentru binele 
si înflorirea ei, nu au toti dreptulu de a se bu
curâ de rddele osteneleloru loru?

. . .Serbatori fericite ! . . . In gravele momente 
de fația acdst’a urare ne intaresce sperantiele in 
viitoriu. Nu se p6te câ tidr’a, pentru care amu 
jertfitu si jertfimu atâta avere si sânge, se ne fi 
departatu pentru totdduna dela sinulu ei. Nu, câci 
ea este mam’a ndstra, este dulcea ndstra patria, in 
alu careia pamentu zăcu osamintele stramosiloru 
noștri. Nu câ cersitori ne apropiamu noi de daru
rile ce atârna de pe pomulu ei, ci ceea ce ceremu 
este partea nâstra, ce ni se cuvine, este sacrulu 
nostru dreptu, care ni se pâte răpi pentr’unu timpu 
6re care, dăr’ nici o putere lumâsca nu ni ’lu p6te 
nimici.

Dreptulu rapitu nu se pâte recastigâ decâtu 
prin lupta, printr’o lupta curagiâsa si necurmata. 
Facli’a este aprinsa, dâr’ cărarea ce ne-o luminâza 
este stancâsa si multe si mari pedeci averau se 
delaturamu până ce strabatandu’o vomu potâ ajunge 
la libertate si bunăstare.

Se ne unimu dâr’ silintieR se fimu destepti si 
cu sufletu tare, se jertfimu tâte pe altariulu drep- 
turiloru nâstre si atunci va sosi si pentru noi mo- 
mentulu, in care vomu pot6 dîce cu anim’a plina 
de bucuria si de multiumire :

Serbatori fericite 1

Cronic’a evenimenteloru politice.

„Patriotulu trebue se invinga inainte de tâte „pe 
omulu din intrulu seu" dise d-lu T i s z a câtra 
membrii partidei guvernamentale, cari s’au dusu se-i 
gratuleze la anulu nou. Aceste cuvinte ilustrâza 
destulu de invederatu oportunismulu ministrului- 
presie d in te, care fația de insultele deputatului Nemeth, 
a suprimatu pe omulu din intrulu seu. Până unde 
pâte duce unu asemenea oportunismu ? Acâst’a la- 
samu se i-o spuia ministrului cei dela „Fiigget- 
lensâg."

Oportunismulu d-lui Tisza se manifesta inse 
numai fația de cei mai tari, cum sunt patronii 
lui provisorii dela Viena, fația de cei mai slabi 
ministrulu-presiedinte ungurescu nu numai, câ nu 
învinge pe omulu din intrulu seu dâr’ câte odata ar’ 
voi câ si ideile cele mai sucite si funeste ale 
omului Tisza se fia proclamate de idei si principii 
de stătu.

Acuma sâ dice, câ pe langa faimosulu pro- 
i e c t u de lege pentru s c â l e 1 e medie, 
despre care vorbimu la vale, guvernulu ungurescu 
prepara unu proiectu pentru lungirea duratei man- 
dateloru dietale dela 3 la cinci ani.

Pre candu diarele stângei estreme unguresci 
scotu la lumina o scrisâre a betranului dictatoru 
K o s s u t h dela 1872, in care acest’a pledâza 
cu focu pentru rumperea Ungariei de câtra Austri’a, 
si pre candu acelea’si diare combătu cu multu suc- 
cesu oportunismulu, ce l’a recomendatu 
ministrulu-presiedinte Tisza natiunei maghiare, 
in discursulu seu de anulu nou, a esitu la iveala 
fapt’a mârsiava ce a comis’o unu oficeru c. r. 

contra unui proprietariu micu unguru, ce o descr 
la varietati. Earasi unu casu isolatu, pentru 
nu pâte respunde intrâga armata, dâr’ acestu 
in momentele de fația face mare bataia de 
d-lui Tisza si patroniloru lui dela Vien’a.

S’a ordonatu a se face o cercetare seriâsa, 
pabilulu se va pedepsi, dâr’ umbr a despera 
satinului unguru, care s’a sinucisu, va nel: 
inca multu timpu massele poporului maghiai 
Ie va împinge totu mai multu in brațiele ce 
cari combătu uniunea reala cu Austri’a, cer 
uniunea personala.

Din Bucuresci ni se scrie, câ dilele aceste 
tienutu mai multe consilii ministeria 
D. Ionu B r a t i a n u, care era se plece 1 
la mosi’a s’a, a amanatu plecarea s’a până 
deârace consiliulu ministerialu a trebuitu f 
reunâsca din nou. Cu ce s’au ocupatu aceste 
silii ? Tractatu-s’a in ele despre atitudinea 
are se-o observe guvernulu fația de opositiune, 
continua a intrebuintia nenorocitulu incidentu au: 
romanu spre a discreditâ cabinetulu Bratianu 
intea opiniuuei publice, ori câ s’au discutatu ces 
mai grave esteriore? Si una si alta, credem 
fost obiectulu discussiunei. Guvernulu trebui 
iâ positiune fația de partidele opositiunale, ii 
la redeschiderea siedintieloru Camerei, cari au 
amanate din caus’a serbatoriloru până la IC 
nuariu st. v. 1882. Totodată ministeriulu va ti 
sâ se prepare pentru campani’a viitâria diplom 
incestiunea Dunărei. Comissiunei 
ternationala dela Galați se va întruni peste • 
duoe septemani in sessiune estraordinara si se 
câ se va ocupâ de astadata tocmai de regu 
navigatiunei dela Porțile de feru până la G<

Mare e bucuri’a intre oficioșii unguri din c 
unui articulu aparutu in fâi’a conservativa-opositii 
dela Londra „Standard", care pledâza in cești 
Dunărei pentru dreptulu celui mai tare. Austr 
o putere mare si statele riverane, Romani’â 
gari’a si Șerbi a, sunt mici; — se cuvine -dâr’ 
„Standard", câ Dunarea se fia a celui mai. 
Par’ câ i-a vorbitu din anima lui „Pester Lk 
Bucuria acestuia inse a fost turburata de di,< 
„N. Fr. Presse", care mărturisi puru si sin 
câ Austro-Ungariei nu’i pâte folosi nimicu ai 
ti a lui „Standard", câci elu este unu organu 
sitiunalu. Alt’a ar’ fi dâca o fâia a d-lui Glad 
ar’ vorbi asiâ ! Până atunci inse va mai ( 
puțina apa pe Dunăre.

Nu va fi asiâ de usioru de a câștigă gri 
deranti’a asupra Dunărei. Pe langa Angli’ 
inca si Russi’a si Franți’a, cari voru ăyfl 
cuventu in contra acestei preponderantie;<^i 
sîreata cum e, se fi declaratu la Vien’a,^ M 
gata a primi acea propunere, care .văi 
tiementulu tuturoru puteriloru. D&r’^£gd|| 
acestu consemtiementu se tractâza si scin^pișă 
cei din Petersburg, câ va fi aprâpe imposibil 
a’lu dobândi.

D. baronii de Ring, ministr-u plenipofen 
in disponibilitate, este numitu mîniâVfu alu Fra 
la Bucuresci in loculu d-lui Ducîos-Aubert, 
in disponibilitate. Baronului Rinv .a fost -m 
urma representantu alu Franți’er.jnr^Fgipetu.

Proiectuiu de Tege pentru scotele medie

Proiectalu de lege alu d-lui Trefot pentri 
gularea scâleloru medie din Ungari’a a avu 
sârte aventuriâsa. De vr’o 12 ani incâce s’a 
sentatu de 3 ori in dieta si de 3 ori s'a ret 
dâr’ acum pare câ s’a infundatu saculu cu 
ciunile; si dâca nu cumva se va abate secti 
pentru instrucțiunea publica dela conclusulu 
apoi in dilele cele d’antaie după feriele Craci 
lui proiectuiu se va pertracta in camer a din 
dapest’a.



linistrulu culteloru insusi a declarații proce- 
de pena acum a dietei cu acestu proiectu de

• media. Noi, la rbndulu uostru, dicemu 
roiectulu facbndu-se lege, va deveni o tragi 
i e d i a destulu de periculbsa pentru naționa
le nemaghiare.
5'a facutu multa sfara ’n tibra cu acestu pro- 
. Dispositiunile cuprinse intr’insulu au produsu 
iiltiamire generala, dor’ numai nemultiamirea 
iriloru maghiare de confessiunea catolica si re
iata s’au luatu in consideratiune, si ministrulu 
’ort a fostu silita se faca multe concessiuni 
i de institutiunile autonomice ce le posedu ace- 
confessiuni in ceea-ce privesce administrarea 
luriloru școlare si inspectiunea invetiamentului. 
Nemultiumirea celorulalte confessiuni nici că s’a 
atu in shma. Asib se intielege in Ungari’a egal’a 
•eptatire. Câ argumentu aducemu aci numai unu 
m recentu si bine cunoscuta :
Este unu anu de căndu ministrulu culteloru a 

itatu po representantii confessiuuiloru maghiare 
o consultare, pentru câ aceștia se’si exprime 
intiele si păsurile loru fația de nenorocitulu 
iectu. Celelalte cieruri n'au fostu invitate la 
a consultare. Aci credemu, că. e de prisosu ori- 
comentariu.
De alta parte celelalte cieruri, si in specie 

e romane, nu s’au simtîtu atinse de achsta des- 
isiderare, căci capeteniele ierarchice — deși pbrta 
luri de „consiliari intimi", ba unii archierei 
rta multa apa la mbr’a guvernului maghiaru — 
. scimu se’si fi esprimatu unde-va indignati- 
iea loru.

Bine se notamu : consultarea aceea a avutu o 
iportantia decisiva pentru sbrtea proiectului, cAci 
, a nivelatu tbte pedecile si-a imburdatu proiec
ta prin camera de-a dreptulu in secțiunea pentru 
structiune, care in ruptulu capului in vr'o 2—3 
edintie l a datu gata, mai papricandu-’lu cu vre’o 
iteva dispositiuni făcute „in dragulu“ nationali- 
itiloru nemaghiare.

Studiandu mai de aprbpe acestu proiectu, cum 
ste elu astadi facutu, usioru se pbte vedh, că. nu 
osede nici p9 departe caracterulu unei legi pen- 
ru promovarea invetiamentului din scblele medie, 
i pbrta mai multu timbrulu unui midîlocu pentru 
.numite tendintie politice, cari suntu pe de-o parte 
•refacerea scbleloru maghiare, de alta parte de a 
june unu numeru mare de gimnaste si scble reale 
lin Ungari’a si Transilvani’a, cari s’au infiintiatu 
;i s’au sustienutu de atâtu timpu de că.tra diferite 
jorporatiuni confessionale, pe viitoriu sub influin- 
ti’a guvernului. Ba luandu in considerare impre- 
giurare^- că, in tbte tierile de sub corbn’a Unga
riei ;.șntfta numai s i 6 p t e gimnasii si circa 
cincisprediece scble reale, cari se sustienu 
din bugetulu statului, in vreme ce nu mai puține 
câ.. 94 gimnasii complete si 45 gimnasii inferibre, 
afara de aceste 15 scble reale suntu proprietate a 
diferiteloru confessiuni — putemu dice — câ achsta 
lege nu urmaresce altu scopu, decâtu câ pe comp- 
tulu nationalitatiloru sb se propage din resputeri 
maghiarisarea acestor’a.

Din diferite puncte de vedere s’a combatutu 
acestu proiectu prin graiu si in scrisn, dhra tbte 
au fostu inzadaru, s’a batutu tob’a la urechea sur
dului, ba mai reu, câci obiectiuniie făcute au avutn 
de consecintia inasprirea dispositiumloru; si candu 
in dilele^ din urma unele foi din Germaui’a si din 
Oisl|®Lî0S â.u inceputu a luâ la forfecare tendin- 
tiele^jiEmajtito prin faimosulu proiectu, ni s’a datu 
o upi^^asiâp.e. a ne convinge, până unde merge 
orfi’a câci organulu guvernului „Poster

cutezauti’a necualificabila de a infruntâ 
âce[^ 'biectittni cu cele mai grosolane intortochiari 
de âuevert 'lUsiurinti’a cu care tracthza unu diu- 
ariu de tali a acestui organu, o cestiune atâta de 
grava ne-aru dispensa de a mai stâ de vorba cu 
elu, dbca. legea 5 respectiva nu ar’ taih atâta de 
adbncu iitasângelb și' in carnea poporului romanu. 
Pentru-câ cetitorii noștri sb se convingă insisi de 
acbsta usiurintia, reproducemu aci unele pasagie 
din faimosulu articulu.

Eata ce dice „P. Lloyd" in articululu seu de 
fondu din numerulu 353 :

„De unu timpu, inc6ce .aducu foile germane din Austri’a 
si din strainatato articuli passipnati si fulminantă despre 
mâui’a de maghiarisare a guvernului nostru. Ansa la aceste 
suspinuri melancolice si atacuri vehemente, a caroru sorginte 
usioru se p6te afla, ofere de presentu proiectulu de lege 
pentru scblele medie, care de unu deceniu vegeteza intre 
m6rte si vihtia si care pena acum nu a avutu altu resultatu, 
decâtu câ a iritatu numai spiritele in tiera si afara din 
tiera“.

Vorbindu apoi despre necessitatea urgenta pentru 
facerea unei legi dice:

„Despre aceea intru cătu corespunde acestu proiecte 
de lege exigintieloru scblei si ale statului — divergeze f6jtu 
tare opiniunile; si tace rea frapanta a con- 
fessiuniloru ne face se pricepemu cu 
ce pretiu s’a potutu castigâ consen- 
sulu acelor u cercuri, unde au intempinatu 
proiectele precedente pe contrarii cei mai mari si mai ne- 
conciliabili. Cu partea acest’a a obiectului inse vomu tracta 
altadata; astadi ne vomu ocupa numai cu vaetele desperate 
ale pressei germane."

Apoi tamaindu unele dispositiuni cuprinse in 
proiectu si aratându câ sorgintea porniriloru agres- 
sive ale pressei germane in contra proiectului este 
fundulu regiu, unde ur’a in contra Ungariei si a 
poporului ei din dî in dî iea dimensiuni mai mari, 
continua astfeliu :

„Da, de Sași se trateza, da numai de Sașii din Tran
silvani’a. Sașii din Transilvani’a nu se prepara pentru pro- 
fesura, nu depunu examene de profesori si nu s’au injositu 
asie de tare, câ se ’si insusiesca idiomulu maghiaru. Si 
ast’a 6re se se schimbe ? Se fia siliți ei 6re a se prepara 
pentru carier’a scientifica după modelulu europeanu ? Se fia 
tienuti a ’si legitima cualifîcatiunea de profesori înaintea 
unei comissiuni examinatdrie ? Se fia ei siliți (numai cu groza 
scriemu acest’a) a iuvetiâ limb’a statului, ai cărui cetatiani 
sunt si ale cărui drepturi le folosescu ? Nu, dice prostulu 
Michelu, a nu sci limb’a germana in Ungari’a este rușine si 
crima, a nu sci limb’a maghiara, este inse meritu si onore I" 

„Se luamu astfelu de lucruri seriosu î Se constatamu 
cu motive resonabile (?) că cunâscerea limbei statului este 
nu numai o datoria, ci si o norocire pentru fiacare cetatienu 
căci fara limb’a maghiara se pote mișca numai prin stratele 
cele mai de josu ale societății ? —

„Press’a germana câ plânge, ea in Ungari’a nu suntu 
scble medie; — inse uita a adauge că statulu numai atunci 
ar’ fi obligatu — si acestu obligamentu de siguru l’ar’ si 
împlini — a infiintia scole medie germane, deca germanii 
din Ungari’a ar’ pretinde asemene scole."

„Asie dera drăguții de Sași si era drăguții de Sași! 
Unde e vorb’a câ se se atace, se se insulte onbrea, desvol- 
tarea, aspiratiunile de cultura ale natiunei maghiare, — in 
totu loculu aflamu in acestu poporu dragalasiu pe condu
cătorii, oratorii si agitatorii contrariloru noștri. Intr’adeveru, 
deca se ataca candu-va poporulu maghiaru ; deca se trage 
la indoiela cultur’a nbstra, toleranti’a nbstra, uobleti’a sem- 
tiementeloru nbstre, vomu reflecta — lasandu la o parte 
alte dovedi — numai la acea impregiurare, că Sașii încă 
totu traiescu in Ungari’a, economisescu, producu duoi copii 
si conspira in contra Unguriloru. Siuguru acestu faptu este 
de ajunsu pentru de a resturna tbte invectivele."

In fine spuindu Sasiloru, câ Maghiarii in legile 
loru nu voru r_eflectâ la acelu faptu, câ Sașii le-au 
facutu numai rele pbna acum si câ ei suntu mai 
puținu demni de acele binefaceri, ce le prestbza 
tuturora cetatianiloru, isi incheia „P. LI." articululu 
seu de fondu.

Articlulu acesta nu l’amu pututu trece cu vederea, 
câci lumea din afara cunbsce fbrte bine positiunea 
acestei foi, si scie câ ceea-ce se scrie intr’ins’a 
vine dela birourile ministeriale. De aceea e bine, 
câ se ne tragemu sbm'a cu cele scrise, cu cei ce 
le scriu si apoi si cu noi insine.

Nu e de prim’a bra, câ ni se spunu in „P. LI." 
lucruri, cari stau in contradicere cu starea faptica, 
din tibra; va se dica o fbia a guvernului, care 
pbrta destinele tierei, si nu cunbsce tibr’a. — Fbrte 
adeseori amu avutu ocasiune a ne convinge, câ cei 
dela „P. LI." nu sciu pbna astadi se faca deose
bire intre gr.-orientali si gr.-catolici, si candu 
scriu ceva despre aceste confessiuni, făcu cele mai 
mari confusiuni. O noua proba de ignorantia ne 
presenta „P. LI." in articululu din cestiune candu 
dice câ Sașii din Transilvani’a nu se prepara pentru 
profesura si nu depunu „e same nu depro- 
f e s u r a". Mărturisirea unui astfelu de neade- 
veru provine ori din ignorantia, ori — din o cu- 
tezantia necualificâbila de a intortoca adeverulu, 
după ce este unu faptu cunoscutu, câ fia-care 
candidata de professura la scblele medie sasesci 
din Transilvani’a trebue sb se supună la uuu esa- 
menu si inca la unu esamenu fbrte stricta, după 
cum arata impregiurarea, câ fația de numerulu 
celu micu de candidați sasi suntu mari procentele 
acelora, cari au nenorocirea de a fi reieptati si 
si siliți se repeteze esamenele. Eata d6r‘, cum se 
sednce opiniunea publica !

Cutezată este apoi si aserțiunea „câ cunbscerea 
limbei maghiare nu ar’ fi numai o datoria ci chiaru 
o norocire pentru fia-care cetatianu, câci fara cu- 
noscinti’a limbei maghiare nu s’ar’ potb mișca 
cineva de câta numai prin stratele cele mai de 
josu ale societarii." A aduce unu astfelu de argu

mentu pentru a aratâ, câ professorii sasi si ro
mani trebue se invetie limb’a maghiara, insemnbza 
a nu cunbsce relatiunile sociale din fundulu regiu 
sbu de prin părțile locuite de Romani. Amu dori 
se scimu unde potu se fia acele cercuri „inalte", 
in cari unu cetatianu din Ungari a sb nu se pbta 
miscâ fara limb’a maghiara ? Si apoi candu e 
vorb’a de cercurile „înalte", absoluta nu pbte stâ 
acea aserțiune, câci bmenii, cari formbza cercurile 
„inalte" din Ungari’a, pe laoga aceea câ sciu bine 
manâ caii, mai cunoscu inca celu puținu câte o 
limba europbna, afara de cea asiatica maghiara.. 
Afara de aceea puțini professori sasi sta români 
voru fi predominați de dorinti’a si mai puțini voru 
avb norocirea de a ajunge prin acele regiuni 
„înalte" ale societății maghiare, unde ei sb nu se 
mai pbta intielege. Apoi in fine câ sb se pbta 
miscâ unu professoru sasu sta romanu prin cercu
rile cele mai inalte nu are absoluta necessitate 
câ se depună esamenulu de professura inaintea unei 
comissiuni maghiare, câci după planulu de inve- 
tiamentu, asib cum a fostu elu cârpacitu pbna 
acum, fiacare maturisantu a trebuita se ’si câștige 
destula cunoscintia despre limb’a maghiara.

Trecemu preste cinismulu cuprinsu in cuvintele: 
câ statulu maghiaru ar’ infiintia scble germane 
„dbca Germanii din Ungari’a ar’ cere asemene 
scble" si venimu la o schinteia de adeveru din 
acelu registru de minciuni cum s’ar’ potb califica 
articululu de fondu din cestiune, si aceea schinteia 
de adeveru o contienu cuvintele relative la „t a- 
cerea frapanta a confessiuni- 
1 o r u“ fația de proiectulu de lege pentru scblele 
medie. Dicemu numai schintea de adeveru, câci 
nu tbte confessiunile din Ungari’a au tăcuta in 
fați’a acestui proiectu; din contra tbta lumea, scie, 
câ cele mai multe s’au pronuuciatu aprigu in contra 
unora dispositiuni ale proiectului. Acea schinteia 
de adeveru o gasimu in fapta in atitudinea con- 
fessiuniloru, la cari apartiene poporulu nostru. 
Organele respective ale acestora confessiuni au 
tacutu pbna acum tacerea pescelui si după logica 
tai „P. Lloyd" trebue se fia multiumite cu dis
positiunile legai. — In punctata acest’a va fi bine, 
câ se ne tragemu puținu sam’a si cu noi.

Nu intielegemu pentru ce organele nbstra bise
ricești nu ’si-au facutu datori’a. Ore clerulu greco- 
catolicu se nu aiba base destulu de tari de a’si 
aperâ autonomi’a ?... Vedemu, câ peste tbta aștep
tarea mai multi professori gr. cat. s’au supusu 
deja la esamenulu de stătu. Bine făcu ei bre? — 
Câta pentru organele competente ale bisericei greco- 
orientale, nu potemu pricepe cum au scapatu din 
vedere, câ dispositiunile proiectului relative la esa- 
minarea cand'datiloru de profesura, făcu illusorici 
atâta paragrafii din statutulu organicu, §. 122. p. 
7, 8, 9, 12 si §. 125 cătu si regulamentulu fa
cutu pe bas’a acestora paragrafi, ba ce e mai ba- 
tatoriu la ochi este impregiurarea, câ cougressulu 
gr. or. nationalu bisericescu tînutu in tbmn’a tre
cuta, pe cându proiectulu de lege era cunoscutu 
nici nu s’a cugetatu la acbsta cestiune atâta de 
vitala pentru biseric’a si națiunea nbstra lasându 
din vedere câ § 154 din statutulu organicu pre
scrie, câ de competenti’a congressului se tiene : 
„Regularea si conducerea tuturora trebiloru biseri
cești școlare si fundatiunale pentru intrbg’a 
metropolia. “

Debrace proiectata din cestiune contiene dispo
sitiuni cari restringu tare sfer’a de competintia a 
congressului nostru bisericescu ar’ fi fostu fbrte la 
loc*  câ congresulu se tiena sbma de periclita, ce 
’lu amenintia, si celu puținu sb ’si fi facutu re- 
servele sale. Dbr’, vedi Dbînne, multe alte Ges
tiuni. cari erau portate de alto interese, cum e 
„impartirea fonduriloru", facerea de episcopi fara 
eparchia, i s’au parutu congressului cu multu mai 
ardente, si au absorbita tbta atențiunea deputati- 
loru de nu le a mai remasu nici gusta pentru 
acbsta cestiune flagranta de scble.

In modulu acest’a se negligu ocasiunile cele 
mai momentbse pentru vibti’a nbstra naționala 
si scăderile ce resulta d’aci le simtimu apoi 
timpu indeluDgatu fara do a le mai potb repară.

O asemene negligentia s’a intemplatu si cu ne- 
publicarea memorialului decisu in conferinti’a națio
nala electorala dela Sibiiu. Ce bine ar’ fi cadiutu 
publicarea acestui memorialu, prin caro avea sb se 
arate „orbi et urbi" positiunea nbstra in statulu 
maghiaru.

Auditi si vedeți, cum se interprethza tacerea 
nbstra ! „P. LI." ni-o spune fbrte apriatu, candu 
dice câ tacerea, ce-o observa confessiunile, e prob’a 
cea mai viua câ ele suntu multiamite si numai pe



Sași ’i afla nemultiumiti. Lumea din afara crede 
ce scrie „P. Ll.“', 6ra nu ce cugetamu si semtimu 
noi in tăcere. Sașii, o mana de dmeni, au fostu 
in stare se alarmeze press’a germana si alarmarea 
loru a avutu efectu. Cu cătu mai mare ar’ fi fostu 
efectulu, d6ca pe lănga tîpetele Sasiloru audiea 
Europ’a si vaietele Roinaniloru! Cătu de abundantu 
e materialulu si ce potrivita a fostu ocasiunea pen
tru memorialulu decisu de confennti’a naționala 
dela Sibiiu ! Ori cari se fi fost căușele traganarei 
memorialului, ddr’, după ce si proiectulu din ces- 
tiiine se va face lege, ne va da inca unu motivu 
câ> se dicemu si noi cu classiculu britanicu : „Este 
rnnltu putrigaiu in statulu Danimarcei.“ X.

O scrisore a lui Kossuth.
Albitulu dictatoru maghiaru de odinidra trimise 

din Turinu in 17 Iuniu 1872 o scrisâre unei dame 
din Zips, care-lu întrebase, de ce nu se intârce in 
Ungaria. Acdsta scrisdre se publică in dilele din 
urma in „Fiiggetlensdg*.  Din ea se vede că be- 
trănulu Kossuth deși perduse multe din ilusiunile 
sale in ceea-ce privesce ndmulu ungurescu, deși ve- 
diuse că in tidr’a s’a natala tinerea principiiloru 
devenise unu raru fenomenu, totuși nu ’si părăsise 
vechile sale planuri, nu lasase nimicu din vechiulu 
seu siovinismu. Kossuth nu voiesce sd se intdrca 
intr’o Ungaria supusa, nu voiesce se inlesndsca 
prin pers6n’a s’a planurile celoru slabi de angeru. 
„Se vorbesce", dice ddnsulu, „de unu scopu ce ar’ 
fi de atinsu cu ajutoriulu meu. Este o ilusiune. 
Ddca mai p6te fi in mine ceva putere, ce ar’ putd 
fi folositâria natiunei (nu e imposibilu; timpurile 
se potu schimbă); apoi credinti’a in principiile mele 
este secretulu acestei puteri. Candu asi parasi-o 
acdst’a, asi fi unu Samson tunsu. Acdsta axperien- 
tia s’ar’ face intr’o septemana si cainti’a, că s’a 
aruncatu cartea din urma fara folosu, ar’ veni prea 
tardiu.

Si care ar’ fi acestu scopu ?
E vorba 6re de o despărțire de Austri'a ?
Nimeni nu vrea asid ceva. T6te partidele se 

jura pe totu ce au sfăntu, că nu voru despărțirea. 
Si intr’adeveru ele nu o voru; chiaru ddca Austri’a 
ar' voi să plece, Ungaria n’ar lasa-o.

Pentru ce scopu se cere deci că să ’mi renegu 
principiele ? Că să dau măna de ajutoriu, că Unga- 
ri'a se servăsca Curtiei din Vien’a intr’o alta 
forma ?

Ei bine, acestu scopu nu e alu meu. La acăsta' 
nu consimtu supt nici o forma, nici chiaru supt 
forma uniunei personale. Nici odata !

Am mersu păna la marginea extrema a abne- 
gatiunei de sine. Am declaratu : deși numele Franz 
Iosef ’mi indignăza totu sufletulu, pentru că.... cu 
tăte acestea, dăca astadi ar’ cadă tăte corănele de 
pe capulu lui, remaindu numai cea ungurăsca, asi 
inghiti tormentele nestinse ale sufletului meu si eu, 
republicanulu, asi dice: Eata-me, Sire 1 Nu Te voiu 
iubi, der’ 'ti voiu fi unu credintiosu 1

Cine cere dela mine mai multii, cine cere, că 
se recunoscu de rege alu meu pe unu imperatu 
austriacu, fia supt ori ce forme, acela cere dela 
mine că se ’i viu iu ajutoriu, spre a "mi legă pa
tria de funi’a intereseloru străine.

La asiă ceva nu voiu dă măn’a nici odata I 
Nici căndu 1 Asiă se’mi ajute Dumnedieu !

Acest’a e respunsulu meu, acum si pururea, 
aminu 1“

Si intr’ altu locu :
„Intr’ adevoru intdrcerea mea in patria ar’ fi adusu 

unu servitiu placutu curtiei din Vien’a. Ea ar’ fi sigilatu 
casatori’a natiunei unguresci cu imperatulu Austriei. Form’a 
vietiei casnice ar’ pute se remâna obiectulu desbaterei, der’ 
despărțirea ar’ remane afara din calcululu combinatiuniloru. 
Cu totu dreptulu s’ar’ pute dice lumei: Eata, vedeți, si 
acest’a s’a intorsu, si acest’a s’a predatu ; nu mai este nici 
unu Maghiaru, care se voiesca a se desparți de Austri’a !“

Romanii si maghiarisarea.

„Deutsche Zeitung“ din Vien’a critica intr’o 
corespondentia din Sibiiu compilatiunea statistica a 
lui Keleti. Corespondentulu vorbesce antaiu de vi
talitatea poporului uugurescu ; elu cităza dintr’unu 
tractatu alu antropologului Legarde scrisu la 1861 
urmatărele sîre:

„Turanii (dela cari deriva Ungurii) au o desvol- 
tare multu mai vechia decătu rass’a semitica si 
indogermana. Vieati’a popăreloru are inse mar- 
ginele sale naturale că si vieati’a ămeniloru si nu

mai prin puteri spirituale ’si potu conservă t'ne- 
reti’a si se potu reintineri. Poteri de feliulu acest’a 
nu vedemu inse la Turani si de aceea Ungurii stau 
mai reu chiaru decătu Finii, Esthii, Lupii si Turcii. 
Ei voru peri că si Celtii. inaintea ochiloru noștri. 
Nici unu politicu seriosu nu le va incredinția dăr’ 
unu rolu politicu propriu, cum nu va sfătui unu 
medicu pe unu omu de 80 de ani să se insdre."

Corespondentulu adauge că Ungurii se potu 
sustienă numai prin maghiarisare, prin sângele 
altor a ; arata cum isi schimba numele pe unguresce 
Evreii, cari dau unu contingentu de aprăpe unu 
milionu, cătu de usioru se inaghiarisăza Nemții, 
cu esceptiunea Sasiloru, si Slovacii, cari inse au 
inceputu a se deșteptă si apoi dice :

„O resistintia cu atătu mai vigurăsa opunu 
maghiarisarei Romanii si Serbii. In listele de 
maghiarisare, cari impodobescu aprăpe dilnicu co- 
lănele monitorului oficialu maghiaru, nu se vede 
nici unu Romanu si fdrte raru vre’unu Serbu. 
Multi Romani sunt trecuti cu tăte acestea in ru
brica națiunii maghiare. Numai astfelu se esplica 
cu făta productivitatea loru, că statistic’a mai noua 
le presinta pe anulu 1880 o perdere de o suta 
de mii si jumetate ămeni. Acești Romani nu sunt 
inse maghiarisat.i. Ei se gasescu prin Secuimea 
din Ardealu si prin posturile cele mai înaintate 
ale românismului din Ungari’a. Prinși intre insule 
străine si lipsiți de scăle, ei si-au uitatu limb’a ; 
intrebati inse ce sunt, ei spunu, că sunt R o- 
m a n i si nu Unguri. Unu ajutoru de unde-va, 
negresitu, inse după caderea supremației unguresci, 
’i pdte readuce in sinulu natiunei. Cu ocasinnea 
numerarei de anulu trecutu, ei nu au fost intre
bati ce suntu, ci cum vorbescu si 
fiindu-că vorbescu unguresce au fost asiediati in 
rubric’a poporului ungurescu. Aceste posturi aprăpe 
perdute pentru ei, se urca din nefericire la o cifra 
infricosiata, de căte-va sute de mii.

„Facăndu o scădere sumara, a acestoru Romani 
— trecuti in modu arbitraru si prin usurpatiune 
intre Unguri. — a Jidaniloru apoi, cari in fondu 
totu Jidani au remasu, — Ungurii cu toti Nemții 
si Slovacii maghiarisati, de abia făcu 5 miliăne de 
ămeui si nu 6 si mai bine.

„Paralelu cu maghiarisarea treptata a unui po- 
poru din Ungari’a, merge si scăderea numerului 
scăleloru lui naționale. Si in privirea acăst’a Ro
manii presinta inca o resistentia vigurăsa, căci 
după Unguri — cari au tăte fortiele si banii sta
tului in mana — singuru scălele loru stațio
nez» si nu scadu. Nemții au perdutu in 
1879/80 optu-dieci si siăse scăle; 
in toti cei diece ani din urma 365.“

Ce cetimu si ce se cetimu ?
Vorbire tienuta de Andreiu Bârseanu la adunarea 

despartiementului Associatiunei transilvane in Brasiovu.
(Fino.)

Ce cetesce satenulu nostru ? . . . Der mai antaiu si 
mai antaiu se vedemu ce citesce tieranulu strainu.

La popdre mai cultivate decătu poporulu nostru, tie
ranulu, candu are timpu liberu, cauta a’si Înveseli anim’a 
si a’si inmulti cunoscintiele, cetindu deosebite scrieri folosi- 
tdrie. Elu se inaltia cu sufletulu, candu ’si inchipuesce mi
nunatele imagini, in care o fermecatdre poesia lauda frum- 
setiele naturei si arata santieni’a muncei. Elu urmaresce cu 
bagare de sema totu ce se intempla in patri’a s’a si in 
tierile străine si se silesce se pricepa cum se cuvine, care 
sunt drepturile si care sunt datorintiele sale fația de ceilalți 
dmeui. Elu cauta a petrunde totu mai adencu tainele lirei, 
cauta a cundsce ce folosesce si ce strica sanetatii sale. Elu 
cerceteza tdte midllocele, prin care ar’ pute se o intrebuintieze 
mai potrivitu. In sfersitu elu întreba adeseori istori’a, care 
a fostu trecutulu nemului seu si care sunt numele, pe care 
trebue se le rostesca totu-deauna cu veneratiune ? „In 
Franți’a tieranulu, ser’a la coltîulu focului, dico d-lu M. 
Cogalnicenulu, „că se se odichnesca de trudele dilei, cetesce 
maretiele reforme ale constituantei si strălucitele biruintie 
ale lui Napoleon. In Prusi’a de câte ori mi s’a intemplatu 
să vedu in timpulu popasului pe muncitoriulu de pamentu 
cetindu la umbr’a unui copaciu faptele marelui Fridericu ?“

Ore la noi totu asie este ? . . Ce făcu tierauii noștri 
Duminec’a si serbatdrea, după ce esu din biserica ?

Cei mai multi se indrepteza, după cum este cunoscutu, 
cătra jupanulu Herscu, că se’si mai ude gătulu si se’si 
innece nitielu necasurile de peste septemana. Nenea Vladu 
si nenea Vasile, dmeni mai de omenia, nu se ducu la crăjma 
se’si necinstesca nemulu, ci ’si iau cojocu ’n spate si se 
trantescu pe lada, că se’si mai mdia ale dse. In sfersitu 
dumne-lui Sandu alu Fldrei si Iancu lui Bobocu, cari au 
fostu si pe la orasiu câte o luna, duoe, se ducu la barbierulu 
din satu să jdce „ferbel" cu crăsniculu si cu padurariulu. 
Cătu despre neveste, nu e tocmai mare deosebire. Lelea 

Stanc’a cu suratele ei punu tidr’a la cale pe laiti’a 
pdrta; cumetr’a Mariuc’a cu vre-o dude prietine se cins 
in ciud’a betiviloru de bărbăție dra bab’a Ndcsi’a siec 
vatra in tinda si asculta cu evlavia pe nepotielulti seu, < 
cetesce cu chin cu vai minunile din „Epistolia" : d 
Avestiti’a arip’a satanei, despre muncile din iadu si d, 
folosulu ce-lu trage acel’a ce se grabesce a cumperâ d-diei 
carte.

Satenulu nostru invatia in copilăria cate siese, s 
ani la scdla, deprinde cetitulu si scrisulu. . . der’ tc 
este aprdpe vreme perduta. Cetitulu si scrisulu nu se im 
pentru sine, ci servescu de medîldce, pentru că se te 
mișcă mai liberu in vieti’a practica, pentru că se-ti 
câștigă cunoscintiele necesarie. Der’ unde folosesce oi 
nostru din poporu deprinderea ce l’a costatu atat’a timp 
atâta bataia de capu, afara ddra de cununia, căndu ’si ] 
numele in protocolu ?

Si ce resulta de aici ? — Eesulta că tieranulu no 
candu se bolnavesce, nu scie că pamentulu ce se faca, 
deca face ceva, face totu de-a’nddsele: pune rece ui 
trebue caldu, bă acru, candu ’i trebne dulce ; resulta 
tieranulu nostru face totu ce-i poruncesce ori si ce nespr 
si nu se mai uita, deca in adeveru este datoriu a fac 
cest’a, ori ba; resulta, că tieranulu nostru crede si acu 
că vercolacii mananca lun’a, că st. Ilie ambla prin ceri 
carulu do focu, că in masin’a dela drumulu de feru 
uciga-lu tdc’a, care duce atatu amaru de cara.

Cumu dicu, după cumu stau astadi lucrurile, s 
poporala aduce prea puținu folosu.

Dăr’ ce să cetimu ? . . . voru intreba cei atins 
rondurile din urma. Spune-ne, care sunt cărțile menite 
tru noi ?. . . Părinții noștri totu mai aveau „Viotile santih 
din care mai scoteau cate o iuvetiatura; aveau cartei 
„Patimile lui Iisusu" ; aveau minunat’a „Alecsandria' 
care scria că Alecsandru Machedonu a purtatu resboii 
racii si cu furnicile si a ajunsu pen’ la pdrt’a raiu 
aveau „Povestea vorbei" cea atatu de bogata in pilde 
tielepte ; aveau „Istori’a prea frumosului Argliiru s 
prea fruradsei Elen’a cea maiostra si cu perulu de au 
in care istoria se aflau versuri adimeuitdrie că acestea:

„Nici cantaretiele Muse 
Ce scotu cântece din buze, 
Nu sunt asie dragastdse 
Că Elen’a cea frumdsa. 
Peru de auru stralucesce, 
Pe pamentu se târeesce ; 
Precum lun’a cea ivita 
E noua si ne’mplinita, 
Asid-i fruntea cea suita 
Cu sprâncene cercuita

Alabastrului e fașia 
Ce se vede’n sinu la brașia, 
Unde dude merisidre 
Stau ascunse rotunjdre. 
La pieptu ardu cu libovu mare 
Idolescile oltare.
Ba crinulu celu prea subțire 
Si inaltu la a s’a fire 
Ast’a-i dbl’a ei făptură 
Si mandr’a-i căutătură. 
Vestmintete ardu că foculu 
Care ’mpodobescu midîloculu. 
A lui Cupido ’n sageta 
O vedi cum sta agatiata 
Camu pe langa subsudra, 
De unde la Arghiru sbdra."

aveau, că să nu’mi uitu vorb’a, „Istori’a lui Leonatu 
Longobard’a, care se hraniă cu bard’a" ; aveau „Istori’a 
Piram si a Tisbei", a lui Tilu-buhoglinda" si alteli 
felulu acest’a. Der’ astadi, chiaru si ddca amu vof să cel 
cate ceva, unde sunt cărțile potrivite pentru noi,- cârti 
firesce — alcătuite după vremea de acumu, care' să ne 
losesca in adeveru î

Dieu, nu sciu ce ar’ pută respunde literâtKnhtțtr 
acesta intrebare, căci cu cărțile d-lui Ispirescu 
care cărți sunt in adeveru potrivite pentru 
fdia duoe, care nu arare ori ’si uita pentru cine.scrie^) 
totului totu prea pușinu. Si afara de acdst’a si .ce ay 
se cetesce slabu de totu.

Ei bine, ce e de facutu ?
6re se mai suferimu, că satdnulu nostru, talp’a ti 

adeveratulu romanu, să mai remăna in’-'in^unereculu in 
se afla astadi ? Au nu e timpulu, că scriitorii cu penă 
usiora, cu limb’a mai romandșca- să se gandesca si la or 
din poporu, să caute alu-,lumină, indiestrăndu-lu cu cu 
cintiele pe care timpulu: de fafia le pretinde dela ori si c

Si cine este chiamatu a dă primulu impulsu la o a 
feliu de mișcare, a preseră o rdua binefacatdre pe tânjit 
campia ? — De buna sema dn prim’a linia asociații 
ndstre, ce si-au luatu falnic’a de vi sa : cultivarea popori 
De se voru găsi si privați, cari se spriginăsca si luc 
acest’a, precum au spriginitu multe alte institutiuni fo 
tdre nației ndstre, va fi cu atăt’a mai bine.

In ori si ce casu o activitate neobosita si bine c 
suita, o incuragiare ferbinte, o respăndire sistematic 
scrieriloru poporale si eata ! ne-amu scapatu de necazu. 1 
cumu dicu, nu o de inthidiatu, căci ap'a este la ; 



iu t6ta lumea merge înainte, noi nu putemu remane totu 
e au fostu moșii si strămoșii noștri.

Cu o suta, duoe de individi. cari petrecu intr’unu cercu 
idei cu totulu străine rostului de milidne, nu este destulu. 
oena candu nu vomu vede pe satenulu nostru siediendu 
ninec’a pe prism’a casei cu cartea in mâna, nu vomu 
e dice, că suntemu unu poporu in adev.eru cultivatu !*)

*) In partea prima a acestei vorbiri pe pag. 3. col. 2 
rendulu 5, 6 si 7 cetesce „iepure" in locu de „iepere"; 
„v 6 s t r a“ in locu do „n<5stra“ si „v o i“ in locu de „noi“.

2D î e x s e..
(Sinuciderea lui N i c. B i z o n y.) 

ae este acestu Bizony de a căruia tragicu sfăr- 
,u sunt pline c616nele foiloru austro-ungare ? 
ita istori’a lui: In tămn’a trecuta, candu cu 
mevrele din conaitatulu Borsod, unu detasiamentu 

cavaleria austriaca a bivuacatu pe hotarulu co- 
unei Nyek. Cu asta ocasiune soldatii au rescolitu 
iteva clăi de fenu ce se aflau pe proprietatea lui 
icolau Bizony. Vediendu ce se petrece Bizony a 
)jenitu pe soldați, cari incepura cărta cu elu. 
tunci oficerulu de inspectiune s’a inaniatu asiă de 
cultu pe bietulu proprietariu, incătu au pusu se 
u culce josu si să i traga cu betiele. Adâncu 
iahnitu de-o asemenea tractare pe propria lui 
îosia betranulu sateanu a pîritu pe neomenosulu 
ficiru la comandantulu lui. Acest’a ilu chiama la 
ine si ’lu provocă se dă satisfacția omului. In 
rrn’a acăsta oficerii regimentului au tienutu con- 
iliu, apoi s’au dusu la Bizony (a caruia fiiu era 
oluntariu) si i-au vorbitu atăta păna ce l’au im- 
danditu, asiă că a promisu că ’si va retrage jalb’a. 
Impacarea s’a fost sigilatu chiaru prin ciocnirea 
)ahareloru.

N’a trecutu inse multu si rudele si cunoscutii 
lui Bizony, audiendu despre cele petrecute, i-au 
facutu imputări grave, că de ce s’a impacatu si 
n’a cerutu satisfacția. Betranulu „birtokos" a ince- 
putu a se rusină de ceea ce a facutu si a inain- 
tatu din nou acusatiune la regimentu. De aci inse 
i s’a respunsu, că lucrulu sa aplanatu deja in in- 
tielegere si nu se mai păte primi jalb’a. Ce se faca 
acuma bietulu omu ? Elu ’si-a fost datu cuventulu, 
că va lasă lucrulu balta, de alta parte ămenii lui 
— păte si din intentiuni politice — ilu totu îm
boldeau se faca păsuri seriăse spre repararea onă- 
rei sale. Intr’aceea afacerea a ajunsu la cunoscin- 
ti’a tribunalului penalu si Bizony a primitu o ci- 
tatiune. Elu vediu acuma că nu mai păte ascunde 
faptulu si spre a nu’si calcă cuventulu datu oflce- 
rului, luă revolverulu si ’si trase unu glontiu in 
peptu. Acesta este tragiculu sfărsitu alu omului 
de onăre Nicolau Bizony, — după cum este de- 
scrisu in „Pești Naplo“ si intr’o făia oficiăsa din 
Vien’a".

(Inventatorulu vaporului sub- 
m ari nu.) „Posta" din Galați este informata, că 
d. T. Teodorescu, inventatorulu vaporului sub-ma- 
rinu, insogitu do fratele seu d. Augustu Teodorescu, 
ingineru mecanicu dela scăl’a politehnica din Mun- 
chen, a plecatu Dumineca la Londra pentru a’si 
primi brevetulu (patenta). D-s’a se va opri puținu 
si la Paris. La Londra este recomendatu d-lui loan 
Ghica; ministru nostru plenipotentiaru, spre a-’i dă 
totu epncursulu necesariu. D. Teodorescu mai are 
unu îrâte, Vasile Teodorescu, care e proprietarulu 
unaife^astimentu si sub firm’a de Vasile Teodoru 
fac^comerciu de 12 ani pe marea Indiiloru, cu 
trejii de zaharu si cu bumbacu, D. V. Teodoru e 
supusu englezu.

(D iruri de C r a c i u n u.) In circulu 
dQs iărna in Paris s au impartitu in anulu acest’a 
dărO^Aa Graciunu copiiloru Elsatiani-Lotaringiani. 
Unu colossălu pomu de bradu strălucea in lumini 
si. h poddb’a lui. S’au distribuitu o mulțime de 
iia’lrfe, jucării si confeturi. Că iutotdăuna music’a 
g'ardeî republicane a concursu la acăst’a patriotica 
serbatăre, împreuna cu mai multi artiști dela oper’a 
dip "Paris.

(Patru miliăne la drumu.) Unulu 
din directorii Bancei naționale din Bucuresci a 
plecatu la Berlin cu-o suma de patru miliăne franci 
pentru achitarea bancheriloru de sumele ce au se 
iă in. urm’a rescumperarii căiloru ferate.

(Despăgubire de resbelu.) „L’Iudep. 
Boum." afla, că comisarulu rusescu prințiulu Obo- 
lensky a primitu dela guvernulu seu autorisarea 
de a plăti Romaniloru si sumele datorite pentru 
stricăciunile causate in timpulu resboiului si clasate 
in rubrica „pagubeloru indirecte."

Minciuni poporale;
I.

Si-a mutatu gardul u.
Unu Tîganu intra intr’o via să fure nisce 

struguri, Vierulu ’lu vede; se apropia de elu; ’lu 
iă de căfa si ’lu arunca peste gardu. Unu dru- 
metiu vede patiani’a Țiganului si-i dice: „Măi, 
da te-a svărlitu vierulu că pe unu napu!“ — 
„Asiă o fi", respunde Bolbăca voinicosulu; „da 
elu n’a pututu scapă, păna nu si-a mutatu gardulu 
din susu de mine !“

II.
D i s’a D o m n u 1 u.

Unu popa nu pră scieâ se caute evangheliile 
din deosebitele Dumineci si serbatori. Grijea acăsta 
cădea totu pe capulu bietului dascalu, care inve- 
tiase — pe semne — carte mai multa. Intr’unu 
răndu dascalulu, necajindu-se pe Sfinti’a s’a, se 
faco că’si uita să caute evaugheli’a ce eră să se 
cetăsca. Se incepe slujba; trece Utreni’a; se în
cepe Liturghi’a ; vine răndulu evangheliei si pop’a 
incepe că de obiceiu cu glasu trăganatu: „Dis’a 
Domnulu", in vreme ce resfoieă prin carte să ga- 
săsca semnulu dascălului. „Dis’a Domnulu... Dis’a 
Domnulu". — „Da ce-a disu", intrăba dela strana 
afurisitulu de dascalu. — „A disu, să te dau dra
cului, că nu ’mi-ai pusu zalăga la evanghelia!"

III.
Nu ’s u eu, c ă-i frate meu.

Unu Tîganu intra intr’o stăna si crediăndu, că 
nu e nimenea de fația, pune măn’a pe unu casiu 
sdravenu si sbughiu! la vale. Baciulu, care eră 
după nesce burdusie, ’lu vede pe Tîganu si după 
elu. Fuge Tîganulu, dăr’ fuge si baciulu. Căndu 
vede Faraonulu, că baciulu o să-lu ajunga cătu de 
curăndu, tiup ! intr’o scorbura de lănga cale si se 
face mutu că pescele. Baciulu baga dă săma sire- 
teni’a Țiganului; se apropia de scorbura si striga: 
„Tu ești, mei Tîgane ?" Da Tîganulu : „Ba nu’su 
eu, dieu că-i frate meu !“

IV.
Numai o perina.

Unu omu ’si dase baiatulu la mestesiugu. 
Stapănulu băiatului puse pe uceniculu seu să se 
culce pe o lavitia, pe care eră bătută cu cuie o 
perina subțirica, impluta cu paie. Ostenitu fiindu, 
baiatulu adormi deocamdată, că unu bustănu, dăr’ 
a duoa dî căndu se sculă, simți, că i s’a intie- 
penitu gătulu de totu. „D6mne, Dumnedieule", 
gândea uceniculu intru sine; „eu numai o perina 
amu avutu si totu rae doru tăte ăsele. Ce voim 
fi facăndu inse cei domni, cari se culca numai si 
numai pe perini ?“

V.
De ce n’a facutu plăcinte.

Unu purdelasiu albisioru că căunulu vine la nasia- 
s’a si-i spune : „Nasia draga, a săra cătu pe ce, 
cătu pe ce se faca maic’a plăcinte."

— Da de ce n’a facutu, Rupic’ alu nașii ?
Apoi n’arnu avutu untu si faina si branza, că 

lespede amu fi capetatu noi de undeva din satu !
VI.

întrebări si respunsuri.
— Mei Tîgane, insuratu ești ?
— Hop!
— Copii ai ?
— Hai, hai, hai!
— Dăr’ malaiu ?
— Că ’n palma ! A. B.

(Va urma.)

institutulu nostru de creditu si de eco
nomii din Sibiiu,

emite, pe bas’a imprumuturiloru hipotecare acordate, 
scrisuri fonciare cu 6% interese la anu. Cuponii 
de interese se platescu, fara nici o subtragere, la 
I Aprile si I Octobre a flăcărui anu la cass’a in
stitutului in Sibiiu, la Banc’a comerciala ungara 
in Budapesta si la agentur’a institutului in Bra- 
siovu.

Scrisurile fonciare se rescumpera in celu multu 
20 ani prin tragerea la sorti, care se face in totu 
anulu in luna Septembre.

Pentru plat’a punctuala a intereseloru si capi
talului scrisuriloru fonciare garantăza :

1. Tăte hipotecele pe care institutulu a datu 
împrumuturi hipotecare si care in sensulu artico

lului do lege XXXVI din anulu 1876, sunt des
tinate pentru asigurarea detentoriloru (posessori- 
loru) de scrisuri fonciare, fiindu dreptulu loru 
acesta intabulatu espresu pe acele hipotece. După 
statutele sale inse institutulu împrumuta numai 
păna la o tertialitate a valărei hipotecei, ceea-ce 
se adeveresce prin controlulu comitetului de supra- 
veghiare pe fla-care scrisu fonciaru. Prin urmare 
aceste scrisuri fonciare au o sigurantia mai mare 
decătu pupilara.

2. Fondulu de fl. 200,000 prescrisu prin legea 
amintita si separatu din capitalulu socialu pentru 
asigurarea speciala a posessoriloru de scrisuri 
fonciare.

3. Cealalta avere a institutului, inclusive fon
dulu de reserva.

Aceste scrisuri fonciare sunt notate la burs a 
publica din Budapest’a, si după numerăsele avan- 
tage, ce ele oferu, sunt acomodate pentru fructi
ficare de capitale ale bisericeloru, tleloru, 
fundatiuniloru, pupiiiloru si particulariloru.

Se gasescu de văndiare in cursulu dilei in 
Brasiovu la Dlu comerciante IOANU DUSIOIU. 
(Strad’a caldarariloru Nr, 546.) 4—4

Sibiiu, in 13 Decembre 1881.
Direcțiunea.

Eduard J. Dressnandt
Orologieru in Brasiovu,

strad’a Vamei Nr. 2 (injosu de biseric’a cațholica) 

’si recomenda depositulu seu bine assor- 
tatu de orologe de pusunariu helvetiane de 
auru si argintu, de orologe de părete cu 
pendula si cu rame de tota spegi’a, pis- 
cum si lantiuri de auru si argintu penti 
orologe de pusunariu, apoi jocarie diferi, 
si multe alte obiecte de cea mai buna ca
litate, pe langa pretiuri forte moderate.

Reparaturi si ori-ce comande se voru 
esecută promptu, solidu si pe langa ga
ranția conscientiosa.

Ori-ce lucru comandatu, la casu se nu 
convină, se primesce înapoi fora nici o 
perdere. 2—3

Cu numerulu viitoru se incheia 
semestrulu âlu II-lea. Rogamu a grăbi 
cu reînnoirea abonamentului.

C;ursuJ.u la ’oars’a de V'ien’a
din 4 Ianuariu st. n, 1882.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 119.50 miu ung. . . . 122.50

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 134 50 Tisei si a Segedin. 112.60

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 77.40
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 78.40
ung. (l-a emissiune) 91.80 „ de auru „ 94.25

dto. (Il-a emissiune) 110.50 Losurile din 1860 . 133.—
dto. (III-a emissiune) 97.— Acțiunile bance:austr.-
Bonuri rurale ungare 99.— ungare 846.—
dto. cu cl. de sortare 99.— „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 346.—

Timiș. 98.75. „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 98.— austriaca . 348 80
Bonuri rurale transil- Argintulu —. —

vane .... 99 75 Galbini imperatesci , 5.60
„ croato-slav. . 99 50 Napoleond’ori 94.15

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 58.30
de vinu ung. . 97.60 Londr’a, . 119.10

O u r s u 1 u d. e Bucuresci 
dela 22 Decembre st. v. 1881.

Editoru: Iacobu Muresianu.
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Valori Scadenti’a Cu- 
pâneloru

Cum-
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana............. 1 Apr. 1. Ort. 88.V* 89.’A
6°/0 Oblig, de Stat, couvert.

rurale.................................. 23 Apr. 23 Oct. 98.7. 99.—
8°/o 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. 103.Vi 104.—
7°/0 „ „ urbane idem 103.7* 104 —
8°/0 Imprum. municipalu . . idem 106?/2 107.7a
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 218.— 224.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 29.— 30.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1590 1610
Auru contra argintu............. 1.— 1.—
Auru contra bilete hipotec. . l-’/s 2.-
Auru contra bil. de Banca nat 1.— 1.—
Florini Val. Austr.............. 2.13— 2.14-


