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Cu 7 Januariu st. v. 1882 se începe unu nou 
abonamentu la

„Cizm TMȘSIWUffl
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai f6iei 

nâstre, a grăbi cu înnoirea abonamentului pe se- 
mestrulu I I882.

Spre mai mare inlesnire recomendamu a se 
lipi adresă, sub care s’a tramisu f6i’a până acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiunea poștala.

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

apare de trei ori pe septemana.
JKs* Pretiulu abonamentului la „Gazetă Tran

silvaniei1* ■ se pâte vede in fruntea f6iei.

g MF" In anulu viitoriu vornu publică
1 „Foiletonu“ (Foisiora), unu sîru de 

' actate istorico-politice, iuridice si lite- 
rarie, cum si privitore la vieati’a sociala 
a poporului romanu.

Ahsolutismulu.
B r a s i o v u, 29 Decembre.

Istori’a se repete. Napoleon III. pentru că se 
ajunga imperatulu Francesiloru, a facutu lovitur’a 
de stătu dela 2 Decembre 1851 si a introdusu 
absolutismulu, căci o situatiune creata prin fortia 
numai prin fortia se pâte sustienâ.

Treidieci de ani si o luna au trecutu dela acea 
lovitura de stătu, care a produsu o reactiune in 
t6ta Europă. Imperati’a lui Napoleonu III. a ca- 
diutu si pe ruinele ei s’a redicatu imperati’a Ger
maniei, unita cu feru si cu sânge. Si eata că si 
aici s’a adeveritu, că unitatea creata cu forti’a 
numai prin fortia se pbte sustiend.

Puterniculu cancelariu germanu, principele de 
Bismarck, scolariulu lui Napoleonu III, a ajunsu, 
că si instructorulu seu de odiniâra, pe care a 
sciutu se ’lu intrdca, până a’si identifică persdna 
s’a cu interessele statului si ale societății germane. 
Diferinti'a intre densulu si intre Napoleonu este 
numai, că celu din urma pusese man’a pe corâna, 
pre candu cancelariulu germanu pârta o politica 
personala cu consemtiementulu betranului imperatu 
Wilhelm, care ilu lașa se faca, ce crede elu că 
este mai bine, acoperindu t6te actele lui cu auto
ritatea s a regala.

Printiulu Bismarck a preferitu mai bine a face 
si elu o lovitura de stătu morala, decătu a se 
retrage său a se împacă cu factorii constituționali 
ai imperiului. Elu are o propria metoda de a 
ferici imperiulu celu mare; până ce se p6te folosi 
de constitutiunalismu lașa că aparatulu se func
ționeze înainte, indata ce intimpina inse piedeci 
mai mari in realisarea planuriloru sale, se redica 
peste constitutiune si pune pe betranulu Wil
helm se subscrie o ordonantia, prin care 
restărna principiele constitutiunale cu fundulu 
in susu, declaraudu că Ludovicu alu XIV. că 
„statulu esțe Elu* (imperatulu) si că tdte ac
tele guvernului seu sunt a se consideră că acte 
imperatesci.

Ordonanti’a imperatului Wilhelm, ce-o publicamu 
mai la vale, nu este, cum bine a disu o f6ie vienesa, 
nimicu mai multu si nimicu mai puținu, decătu o 
declarare formala de resbelu făcută constitutiunalis- 
mului in intrfjg’a Europa.

Eata in puține cuvinte grav’a importantia a ac
tului chiui mai nou alu imperatului germanu si alu 

ministrului seu, care conduce adi destinele Ger
maniei.

Dăca Regele Prussiei declara, că miniștrii lui 
pdrta politic’a Regelui si nu aceea a parlamentului; 
că ei trebue se iea in considerare vointi’a Regelui, 
nu aceea a maioritatii parlamentului, atunci acâst'a 
este in adeveru absolutismulu in t6ta golatatea lui.

Ei bine, ce voru dice la cea mai noua debu- 
tare a cancelariului germanu prietenii lui ? Ce va 
dice cornițele Andrassy, despre acdsta teoria mo
derna a „celui mai bunu amicu alu seu“, cu care, 
după spusele organului seu, voiea se diriga „mâna 
’n mana* destinele Orientului ?

Nu scimu, care p6te fi parerea comitelui An- 
drâssy, vedemu inse, că organulu lui este f6rte 
spariatu de „lovitur’a de stătu* a amicului patro
nului seu si, uitandu-’si chiaru unu momentu de 
legaturile de prietenia cu d. de Bismarck, isi per
mite a’lu combate intr’unu modu neobicinuitu si ai 
predice apropiat’a cădere, prin reactiunea stateloru 
mici germane, cari, dice, voru desfasiurâ stindartulu 
particularismului.

Si este fdrte justa spaim’a ce a cuprinsn cer
curile politice din Ungari’a la cetirea ordonantiei 
imperatului germanu. Absolutismulu, care isi redica 
capulu in capital’a celei mai puternice imperatii, 
de siguru nu va remanâ fara imitatori si multi 
voru admiră teori'a lui Bismarck si se voru strădui 
a-o adoptă si pentru statele loru.

Cătu pentru Unguri, dieu, ei nu potu dori nici 
măcaru unu absolutismu cu d. Tisza in frunte, 
căci indata ce ar’ fi adoptata teori’a bismarkiana, 
capulu statului n’ar’ mai trebui se tiena contu de 
parlamentu si de maioritatea parlamentara si atunci 
s’ar’ potd că se fia numitu intr’o buna dimindtia 
in loculu d-lui Tisza si unu generalu din armată 
comuna.

Departe de noi de a voi se predicemu o ase
menea eventualitate, Voimu numai se aratamu 
c’unu esemplu ce periculu amenintia pacea interidra 
a stateloru europene in urrn’a loviturei de stata 
dela Berlin. Sunt numai câteva dîle de candu 
„Vaterland*, organulu federalistu-clericalu din Vien’a, 
scriea, că ce mare reu ar’ fi provocatu asupra 
Ungariei guvernulu de partida parlamentariu. Eata 
ddr’ că parlamentarismulu este tînt’a spre care se 
dirigu săgețile contrariloru reactiuuari ai Ungariei.

Situatiunea creata prin ordonanti’a imperatului 
Wilhelm este cătu se p6te de seriâsa. Procederea 
puterniciloru guvernatori ai Germaniei pdte provocă 
nsioru o reactiune in statele monarchice consti
tuționale ale Europei. Ddr’ t6te încercările de 
a sugrumă libertatea popdreloru voru remane 
zadarnice. Triumfulu din urma va fi in ori ce 
casu alu dreptului si alu libertății!

Ordonanti’a imperatului Wilhelm.
„Reichs-Anzeiger* din Berlin publica urma- 

târi’a ordonantia a imperatului, 
contra-semnata de principele Bismarck cu dat’a 
4 Ianuariu, adresata ministeriului de stătu :

„Dreptulu Regelui, dea conduce guvernulu si po
litic’a Prussiei după a s’a propria judecata, este 
marginitu prin constitutiune, ddr’ nu e delaturatu. 
Actele de guvernare ale Regelui au lipsa de con- 
tra-semnarea unui ministru, miniștri le ieau asupra 
’si, cum se intemplâ si inainte de a se dă con- 
stitutiunea; ele remanu inse acte de guvernare ale 
Regelui, din a caruia decisiune emana, care isi 
manifesta printr’insele vointi’a in modu constitu- 
tionalu. Prin urmare nu se p6teadmite 
că esercitiulu drepturiloru 
constitutiunale ale Regelui se 
fia privite că emanandu dela 
miniștri, cari sunt responsa
bili pentru ele, ear’ nu dela in- 

susi Regele; acâst’a ar’ eclipsă dr 
rile constitutiunale ale Regelui. Constitut 
Prussiei este espressiunea traditiunei monarch 
acestei tieri, a careia desvoltare se radîm 
viuele relatiuni ale Regiloru sei cu poporulu. 
ceste relatiuni nu se potu transmite asupra n 
triloru, cari ii numesce Regele, pentru că 
legate de persână Regelui ;. sustienerea loru 
o necessitate de stătu pentru Prussiă*

„De aceea v o i n t i’a Mea este, că 
in P r u s s i’a că si in c o r p u r i 1 e leg 
itOre ale imperiului se nu se 
nici o indoiăîa asupra dreptului con 
t u t i u n a 1 u ce ’lu am Eu si urmașii Mei 
a conduce in persdna polit 
guvernului Meu si sâ fia intotd 
contradisa acea opiniune, că si candu neviolabili 
persănei Regelui, care in Prussi’a a esistati 
vechime si care a fost esprimata prin art. 4c 
constituției, sâu necessitatea contrasemnarei res 
sabile, ar’ fi luatu acteloru Mele de guvernări 
tur’a decisiuniloru de sine statatăre regesci. 
datori’a ministriloru Mei, a representâ drept 
Mele constitutiunale protestandu in contra ind( 
loru si a eclipsarei. Departe de Mine, de a ma 
libertatea alegeriloru, dâr’ cătu pentru a 
functiunari, carora le este 
credintiata esecutareaactel 
Mele de guvernare si cari prin ur 
potu fi scosi din posturile loru după legea disi 
nara, d a t o r i’a loru, cuprinsa in juramei 
loru de servitiu, că se represente 
litic’a guvernului Meu se ești 
si asupra alegeriloru. împlinire 
dela a acestei datorie voiu recun6sce-o cu nu 
mire asteptandu dela toti functiunarii, că i 
retiena de ori si ce agitațiune in contra guver: 
Meu si la alegeri.*

Cronic’a evenimenteloru politice.
In urrn’a scitiloru nelinistitbre ce sosescu 

Dalmati’a si din Hertiegovin’a au fost m o b 
sate câteva regimente de inf., 
cari regimentulu Schmerling Nr. 67, care est 
garnisân’a in Budapest’a. Regimentulu Jelaci.c 
Triestu a primita ordinu de a plecă imediat 
Pola, spre a inlocui regimentulu Aleman," 
plâca la Dalmati’a.

Bataliânele de venatori Nr. 2 si 12 apoi reg 
inf. Nr. 43 si batalionulu de venatori din 
burg au primitu ordinu a se găti de plecai 
Dalmati’a. Eri trecă prin Graz batalionulu 
venatori nr, 36 si o compania a rpg. 7 de 
leria s. a.

„Se traidsca Croati’a independenta,* 
„Fiumele croaticu*, Traidsca StarcevicrT;^n 
Kossuth ! Cu aceste strigări au fost intemj 
dîlele aceste Ospetii unguri in vestibulnlu.Acadi 
din A g r a m, Demonstranții au fost mai 
studenti, vre-o 70 la numeru, ei au alesu ocasi 
cea mai potrivita. Mai multi membri ai comiss 
financiare din diet’a ungara au mersu ade( 
Fiume spre a studea lucrările din portulu de a 
In Fiume ei au fost bine primiți de cătra po 
orasiului Ciotta si de cătra auctoritati. De 
făcură o escursiune la Agram si mersera se vis 
si espositiunea industriala din palatulu Acade 
Aci li s’a facutu demonstratiunea susu amil

Se dice că 50 d’intre studenții demonst 
voru fi relegați dela universitate si că gi 
nulu croatu ar’ avă de gandu a presentă < 
croate unu proiectu de lege, prin care se i f 
o putere mâi mare disciplinara asupra universi 
Intre dspetii unguri se află si Kossuthianulu E 
Elu tienu la despărțire unu toastu unde se p 
că unii ințindu adi Ungariei, dreptu multii 
pentru f6i’a alba ce Ie-a dat’o ea la 1867, o



,-a. Primariulu orasiului Agramu a esprimatu
i parerea de reu pentru demonstratiunea in- 
plata.
Din mica schinteia pâte sâ ifisa inca cu tim-

ii o flacara puternica. Guvernulu croatu ar’ 
3 mai bine se lase totu lucrulu incurcatu, căci 
a va pedepsi pe studentă, va nutri numai ama- 
iunea poporului croatu in contra Unguriloru si’si 
periclită positiunea.
Este unu reu semnu pentru viitoriu, că ori in 

iau privesci, procederea Unguriloru destâpta 
mai uemultiumire. Astfeliu voru irrită pe 
i r b i i din Ungari’a in gradulu celu mai mare, 
ia, precum asigura oficioșii din Pest’a, guver- 
lu ungurescu va stărui pe langa monarchu cA se 
spinga si alegerea episcopului Z s i v k o v i c i 

patriarchu serbescu si se denumâsca pe candi- 
tulu minorității A n g e 1 i c s.

„Pester Lloyd" se ocupa multu de Sași si 
isii de „Pester Lloyd." In numerulu trecutu amu 
atatu in ce tonu vorbesee diarulu oficiosu alu gu- 
srnului ungurescu. Pentru astadi voimu se obser- 
imu, că deputatulu Agnitei Guido de B a u s z- 
e r n (sasu guvernamentalu) a facutu o propunere 

sparata motivata in comissiunea pentru instrucțiune, 
n-de s’a desbatutu proiectulu de lege 
entru s c 6 1 e . Acâst’a propunere pri- 

îesce legea pentru scâlele secundare sub urmatârele 
onditiuni: că biserica evangelica de conf. augsb. 
.in Ardealu că si tâte celelalte biserici autonâme, 
e alba dreptulu că se esamineze pe candidatii de 
irofesura la scolele loru prin comissiuni proprie si 
n limb’a loru nemaghiara ; pentru aceea inse cei 
isaminati in limb’a nemaghiara se fia datori a se 
supune si unui esamenu din limb’a si literatur’a 
maghiara: mai departe profesorii de limb’a ma
ghiara la scâlele confessionale nemaghiare ale Arde
iului se fia esaminati de cătra comissiuni ale sta
tului in limb’a maghiara; ministrulu tramite in 
comissiunile esaminătâre unulu sâu duoi comisari de 
ai guvernului si iea parte la stabilirea definitiva 
a ordinei pentru esamene. Pentru pretiulu acest’a 
d. Bausznern e gat’a a parași bas’a de dreptu a- 
peratru1 de conatiunalii lui (art, 55 de lege ardelânu 
dela 1790/4 si art. de lege 43 dela 1868.)

„Poporulu sasescu nu vrea se recunâsca pro
punerea lui Bausznern de a s’a esclama „Sieb. d. 
Tagblatt" din Sibiiu, combatendu memorat’a pro
punere, care sacrifica basea de dreptu a Sasiloru 
si nu contiene nici o ameliorare de Dâmne ajuta, 
din contra ar’ creâ unu dualismu periculosu intre 
invetiatorii esaminati de comissiunea de stătu si 
intre Cei esaminati de comissiunile confessionale si 
ar’ dă ansa guvernului de a se amestecă in aface
rile școlare confessionale.

„Sieb. d. Tagblatt* se provâca din nou la 
petitiunea consistoriului bisericei evangelice arde
lene cătra dieta, in care cere respingerea in totalu 
a proiectului de lege pentru scâlele medie, pentru 
că calea legile, pe care se baseza autonomi’a bi- 
sericetoru din Ardâlu, esistenti’a si tâta oper’a 
loru de cultura." După acâst’a organulu opositi- 
unei sasesci polemisâza contra lui „P. Lloyd", 
declarandu din nou că .„Sașii se voru aperă că 
Germani in contra Maghiarisarei până la cea din 
urma răsuflare;" mai alesu Sașii sunt deciși a 
combate acea dispositiune din proiectulu de lege 
pentru scâlele medie, după care candidatii de pro- 
feăura sasi ar’ fi constrinsi a depune esamenulu 
de profesura iu limb’a maghiara, ceea ce are de 
scopu ulterioru introducerea limbei maghiare că 
limb’a de propunere in scâlele sasesci.

C..^Vedemu ' că compatriotii noștri Sasi se lupta 
°^jKer^fe^\<in modu energicu in contra nouei incer- 

’ cari Se. maghiarisare. Amu dori se scimu inse ce 
! sunt..deciși a face episcopii noștri romanesci pentru 
apărarea autonomiei confessiuniloru nâstre si ar 
scâieloru de sub supraveghiarea loru 1 Nu se va 
audi âre glasulu loru nici in âr’a ultima ?

Diarulu „R o m a n u 1 u“ dela 24 1. c. com
batendu modulu in care press’a opositiunala voiesce 

. a esploată cestiunea Evreiloru in 
contra guvernului, dice mahnitu :

„Se invinovatiesce modificarea art, 7 din Constitutiune 
care permite câtorva Evrei impamenteniti a cumpără moșii. 
Der’ 6re mai ’naint'e de modificarea art. 7 sute de moșii, 
n’au trecutu in stapanirea Evreiloru, la adapostulu numeloru 
unoru Romani, si inca p6te ale unora din cei ce se aratau 
mai inversiunati in contra Evreiloru î

Guvernulu actuale si cele trecute au interdisu Evreiloru 
posessiunea debituriloru de tutunuri. Cu tote aceste, s’an 
gasitu nu diecimi, ci sutimi de Romani, cari au dobeuditu 
debituri pe numele loru, spre a le dâ apoi Evreiloru, in 
schimbulu unei miserabile sume de bani.

„S’a interdisu asemene prin lege Evreiloru d’a esploată 
si învenina că carciumari, poporatiunile romane de prin 
sate. Ei bine, s’au gasitu nu sute, ci mii de Romani, cari 
au luatu suptu numele loru cărciume, spre a le trece Evrei
loru. Si deca se infațisiă autoritatea spre a sc6te pe Evrei 
din carcium’a satului, iesia ’nainte Romanulu, care declară, 
că elu este cărciumaru si că Evreulu e numai slug’a lui. 
Proprietarii si arendașii romani sciau bine acest’a; mai 
multu de cătu atatu : ei singuri se invoiau cu cărciumarulu 
Evreu, pentru unu miserabilu prisosu de cătiva lei la chiria, 
ei singuri se intielegeau cu Evreulu spre a găsi midiloculu 
d’a zadarnici acțiunea legii.

Si apoi totu acești Romani, totu acești proprietari, 
acești arendași romani, faceau parada do evreofobia si acu- 
sau pe guvernu, ca nu mantuiesee tier’a de „Jidani."

„De jumetate anu actualulu ministru de interne lupta 
spre a face se se respecte legile protectdre ; tare de caus’a 
ce scia, că apera d-s’a merse pena a luă mesuri, pe care 
nici unu altu ministru nu s’a gauditu si n’ar’ fi cutezatu 
se le ie ; a interdisu, spre esemplu, Evreiloru de a locui in 
cărciumele de prin sate, fia chiaru cu titlulu de servitori ai 
pretinsiloru carciumari romani. A interdice unui omu se’si 
ie servitorulu ce voiesce, nu este o mesura puținu indras- 
netia. Cine inse a tipatu mai tare in contra acestei mesuri, 
care avea do scopu a face se se respecte nu numai liter’a, 
der’ si spiritulu legii ? Au tipatu mai tare tocmai Romanii, 
proprietarii, arendașii si toti aceia, cari avea unu miserabilu 
castigu, luatu indiecitu de evreu din sudărea si din sane- 
tatoa poporatiunii muncitărie.

,„Totu după initiativ’a ministrului de interne s’a interdisu 
in temeiulu legii, Evreiloru de a tiene cărciume prin ter- 
gusiărele din Moldov'a. Si earesi țipetele cele mai mari au 
fost ale proprietariloru, arendasiloru si tuturoru interesatiloru 
Romani.

„Amu auditu plângeri din partea unorn Romani pena 
si in contra mesurei luate de a se revisui neincetatu căr
ciumele de prin sate, spre a se constata deca beuturile ce 
vendu suntu sanetdse. Guvernulu este der’ de vina, că po
poratiunile rurale sunt esploatate si înveninate de cărciumafii 
Evrei ?

„Spre a înlătură reulu oconomicu si socialu, adusu de 
escesulu poporatiunii evreesci, guvernulu are a luptă nu 
atătu in contra Evreiloru, ci mai cu sema in contra a mii 
de Romani, cari pe de o parte specula împreuna cu Evreii, 
se făcu samsarii, se făcu midilocitorii, se făcu agenții, se 
făcu uneltele Evreiloru, ăr’ pe de alta parte voru să se a- 
rate patrioti, acusandu cu violiutia guvernulu, că nu man- 
tuiesce tier’a de Evrei. Eaptulu este revoltatoru, der’ este 
asie. E bine se’lu damu pe fașia ; e bine stigmatisamu pe 
toti acei Romani, cari vendu pe de o parte interessele tierei 
loru, si intarita pe de alta passiunile cele mai periculăse.

„In acesta di a nascerii Mântuitorului, urarea ce avemu 
a face Romaniloru, 68te de a si caută mântuirea, nu in 
acusari si in escese de vorbe si de fapte, ci intr’o consci- 
intia drepta si intr’unu patriotismu sinceru si onestu.

Acestu articulu, care pare a fi scrisa chiaru 
de d. C. A. Rosetti, descopere unu reu mare soci
alu, d’intre Romani. Sunt si la noi de aceia, cari 
vendu interessele naționale pentr’unu miserabilu căs- 
tigu" si apoi totu ei voiescu se trâca de mari 
natiunalisti. Fia că acestu reu se piâra d’intre Ro
mani cu-o âra mai inainte !

Dumineca s’au terminatu alegerile se
natoriale in F r a n ț i’a. Senatulu francesu, 
este compusu din 225 membri aleși pe noue ani 
de cătra alegătorii senatoriali din departamente si 
din 75 membri aleși pe vieatia de catra senatu. 
Membrii aleși pe noua ani se reinoiescu partialu la 
fiacaro trei ani. Tâte departamentele sunt divisate 
pentru scopulu acest’a in trei serii; in anulu ace
st’a a alesu seri’a C. Au fost aleși de astadata 
56 republicani si 12 conservativi. Republicanii au 
căstigatu 21 mandate.

Republicanii căstigandu terenu mai multu in 
Senatu sicabinetulu Gambetta pâte 
dispune de o mai mare maioritate. A fost timpulu 
supremu că acestu cabinetu se aiba o isbânda, căci 
până acuma n’a prea fost norocosu in apucaturile 
lui. Se pâte chiaru dice, că opiniunea publica in 
Franți’a se semte incătva desilusionata, pentru că 
a asteptâtu dela Gambetta minuni si acuma vede 
că si elu cu totu talentulu si cu tâta dibaci’a s’a 
nu pâte se schimbe deodata reulu in bine. Până 
acumu nici atătu n’a pututu dobândi Gambetta, că 
espeditiunea tunesiana se iâ o direcțiune mai fa
vorabila pentru Frangi’a; lasu că n’a pututu dela- 
turâ nici inconvenientulu situatiunei mai multu 
isolate esteriâre, ce a creat’o Franției cabinetele 
anteriâre. La aceste necasuri se adauge si divisa- 
rea partidei republicane moderate din camera in 
diferite grupuri cum e „stang’a radicala" si „stan- 
g’a liberala", ceea ce ingreunâza positiunea cabi
netului, care nu mai pâte dispune de-o maioritate 
compacta si in tâte devotata lui, Era dâr’ mo- 

mentulu supremu că ministeriulu Gambetta se aiba 
si unu succesu mai insemnatu si că “se i se inta- 
râsca positiunea in Senatu. Acâst’a s’a intemplatu 
si prestigiulu lui fașia de camer’a deputatiloru a 
căstigatu multu prin acâst’a. Acuma se pâte gândi 
seriosu la punctulu principălu alu programei sale, 
la revisiunea constitutiunei si realisarea reforme
lor u necessarie.

Numirea gener. Chandordy de ambasa- 
doru alu Framjiei in Petersburg, a gener. Can- 
r o b e r t de membru alu consiliului de aperare 
naționala si a gener. M i r i b e 1 de siefu alu 
statului majoru generalu a fost primita din partea 
opositiunei radicale si reacționare cu-o critica aspra, 
ea merse până a impută lui Gambetta, că cu aju- 
toriulu acestoru generali ar’ voi se faca o lovitura 
de stătu si se devină astfeliu dictatorulu 
Franției.

Generalulu Miribel a adresatu, in numele mi- 
nisteriului de resbelu, o circulara cătra toti coman
danții corpuriloru de armata prin care le cere se-i 
faca cunoscuti pe acei oficeri, cari se ocupa cu 
politic a si făcu propaganda in armata.

Crivoscianii si Hertiegovinenii.
Asie dâr’ Austri’a ar’ fi ajunsu frumusielu ear’ 

acolo, de unde a plecatu la 1869 si la 1879 ! 
Astadi nu mai incape nici o iodoiâla, că „bandele 
de hoți" din Dalmati’a de sudu, din Hertiegovin’a 
si din partea apusana a Bosniei, nu sunt decătu 
bande de insurgenți. — Dilele aceste avdra locu in 
Vien’a mai multe conferentie ministeriale in cari 
s’a decisu a se pune la dispositi’a comandantului 
Dalmației generalu Iovanovici mai multa armata. 
Se vorbea chiaru de 20,000 de ârneni. Ei bine, 
20,000 mii de ârneni nu se punu in mișcare pentru 
nesce „bande de hoți".

Speramu că nu va fi lipsa de atăta putere ar
mata, dâr’ chiaru si numai mobilisarea a 7 — 8000 
de ârneni ar’ justifică pe deplinu tâte temerile in 
privinti’a situatiunei din Dalmati’a si din provin
ciile ocupate. Cătu pentru districtulu Crivosciei, 
apoi chiaru si organele guvernului recunoscu, că 
aci au perdutu autoritatile austriace tâta puterea, 
âr’ cătu despre Hertiegovin’a s'a sustienutu, că 
turburarile de acolo, isbucnite mai alesu din caus'a 
nemultiamirei poporului cu nou a lege de recrutare, 
nu ar’ avâ unu caracteru amenintiatoriu. Astadi 
inse se vedu siliți a se desminti si in punctulu 
acest’a si siefii militari ceru că operațiunile mili
tare sâ se estinda si asupra provincieloru ocupate.

Unii pretindu, că operațiunile militare pentru 
suprimerea iusurectiunei Orivoscianiloru si aHertie- 
govineniloru să se incâpa imediatu si cu tâta 
energi’a. In adeveru temerea că nu cumva astep- 
tandu până la primavâra, insurgenții se câștige 
prea multu timpu de a se organisă, este destulu 
de fundata. De alta parte se nasce intrebarea că 
âre prin fortiarea operatiuniloru in timpu de ârna 
nu s’ar’ causa perderi indoite si intreite !

Fia inse cum va fi, de un’a totu nu vomu 
scapă, de versare de sânge si de cheltuieli. Abia 
au trecutu trei ani dela ocupatiunea Bosniei si a 
Hertiegovinei si comedi’a sangerâsa se începe din 
nou. Candu se cerea ocupatiunea se dicea, că ea 
este neaperatu de lipsa spre asigurarea stapanirei 
Dalmației. Avendu Hertiegovin’a si Bosni’a, diceau 
foile guvernului, vomu tienâ in frâu si pe Bochesii 
din Dalmati’a sudica si pe Muntenegrini si Șerbi. 
Si ce resultatu vedemu după trei am? Crivoscianii 
dau afara autoritatile austriace si „Republic’a" loru 
sustiene legaturile cele mai strinse cu poporatiunea 
muntenegrâna, care o provede cu arme si cu vie- 
tualii; „bandele de hoți" crivosciane stau in legă
tură cu „bandele de hoți" din Hertiegovin’a, unde 
agitâza si Muntenegrinii si Serbii si Austro-Ungari’a 
trebue se mobiliseze earasi căteva regimente „pentru 
restabilirea ordinei."

Nu erau de ajunsu jertfele ce trebue se le 
aduca popârele acestei monarchie pe fiacare anu 
pentru provinciele ocupate, cari sunt inca de jure 
ale Turcului, acuma li se voru cere alte căteva 
miliâne, căci pacificările nu se făcu pe eftinu sâu 
pe de geab’a. Deja oficioșii sunt ingrijati de aceea 
in ce modu sâ se voteze miliânele, că nu cumva 
sâ se comită vreo abatere dela drumulu prescrisu 
de constitutiunea dualista. „P. Lloyd" pretinde, 
că numai delegatiunile potu votâ miliânele tre- 
buinciâse, prin urmare delegatiunile se fia convo
cate din nou. — Alta cheltuiâla !

Intr’aceea modulu in care se voru votă spesele 
operatiuniloru viitâre militare nu va aduce nici o 
mângâiere popâreloru; ele voru trebui se aduca



noue jertfe si acdstâ este destulu dâ trista. „Man’a 
de 6meni selbatici" de care vorbesce f6i’a oficiăsa 
pestana cresce pe di ce merge. Soirile din urma 
ne spunu deja că insurectiunea a căstigata multu 
terenu si in districtele vecine cu Crivoscianii până 
aprăpe de Cattaro, pe-o întindere de vreo 600 de 
chilometri patrati.

Se mai constata, că „cordonulu militaru" a 
remasu deocamdată numai unu frumosu proiectu. 
Se pare că o putere ascunsa incuragdza mișcarea 
revolutiunara. Unu ingineru russu, oficeru, sd se 
fi esprimatu, că densulu are mare sperantia, că 
insurectiunea va reesi; afara de Cattaro si de 
satele catolice, dise elu toti Bechesii se voru res- 
culâ. Asemenea sâ se fi esprimatu unu Crivoscianu, 
că ddca insurgenții voru avd ceva succesu la ince- 
putu, tdta Hertiegovin’a va urmă esemplului loru.

Corulu oficiosiloru inoiesce cu acăst’a ocasiune 
vechi’a dorintia de a straformâ ocupatiunea in 
„anecsiune". Dăr’ si acest’a ar’ fi numai unu mij- 
locu palliativu, reulu nu s’ar' curmă. Acuma se 
vede cătu de buni amici ai Austro-Ungariei au 
fost acei diplomati străini, cari au sfatuit’o se 
primâsca mandatulu ocupatiunei! Si ddca monar- 
chi’a ar’ fi celu puținu consolidata in intru ! Asia 
inse cu nemultiamirea in intru si cu insurectiune 
la fruntarii, unde vomu mai ajunge ?

Bai’a de Crisin la 28 Decembre 1881.

Unu foculariu alu românismului eră odata a- 
cestu orasielu, eră resiedinti’a comitatului Zarandu 
a cărui administrația eră admirata si de cei mai 
neimpacati inimici ai natiunei romane. Si ce este 
astadi ? Unu cuibu de intrigi si de siovinismu un- 
gurescu ! Era lui trista se incepe cu finea anului 
1876 candu D-loru Unguri le trasaltâ anim’a de 
bucuria vediendu că se disâlva comitatulu si că 
oficialii romani sunt imprasciati. Bucuri’a loru era 
nebuna, deorace acea disolvare a fost cliiaru si in 
detrimentulu loru.

. . . Domnii Unguri, căti suntu pe aici, in
formau pe poporu că Romanii inteliginti sunt caus’a 
disolvarei fiindu-că n’au votisatu cu Sălyorn Fekete 
celu poternicu, care pre atunci pasise că contra
candidata fația de Sig. Borlea, si nici pe poporu 
nu Iau indemnatu la acdst’a.

Veni anulu 1878 cu noua organisare, candu 
prin votulu mameluciloru esira din urna cunoscutele 
pasiale cercuale, ce le avemu acum si cari dispunu 
cu poporulu celu blandu tocmai după metod’a pasia- 
leloru turcesci palmuindulu după plăcu. Pe ruinele 
Romaniloru se redicara liftele si renegatii, cari 
suntu cei mai periculoși pentru stata si pentru 
poporu.

Unu adeveratu vice-pasi’a este adjunctulu pre- 
torialu din cerculu Baiei de Crisiu, serbu de origine, 
prin casatoria ajunsu in colosal’a avere a fostului 
protopopu alu Zarandului: Josifu si a fiiului lui 
Alexandru Basi’a ... la care râde că vermele la 
radacin’a hitanului. . .

Acest’a este vredniculu functiunariu, care pal- 
muesce pe bieții 6meni chiaru si in cancelari’a pre- 
toriala. Din acăsta causa i se urzesce procesu, 
martorii jura cumcă a comisu asemenea faptu, si cu 
t6te asteaprocessulu se punu ad acta! Siefulu tace 
si meditaza căci se teme pote de resuscitarea causei 
cu banii defraudati si cu cuitantiele intărse pe 
dosu, causa descoperita totu de cătra adiunctulu 
seu. După terminarea investigatiunei delatoriulu 
(denuutiantulu) ta pedepsita cu 100 fi. defraudantele 
cu 25 fi. (?) care amende mi-se pare sunt si până 
adi neincassate. Pași a comitatului n’are cunoscintia 
de acesta lucru ?

Căte odata totu mai vine apa si pe m6r’a Ro
manului, asid la serbatorile Rosalieloru din 1880 
in o cărciuma din piatia D-lu vice-pasi’a voindu 
a’si arogă dreptulu seu asupra unei femei oneste, 
barbatulu ilu observa si flri’tîlu luă la sbicu in 
fați’a publicului. —

La serbatorile pasciloru din estu anu totu pen
tru astfeliu de fapte abia scapă cu pielea intriga 
dela biseric’a Cebei (:Aci se făcu in totu anulu pe
treceri mari:) fiindu escortatu de soldați până a casa 
Totu pentru scandale de duoe ori fă aruucatu afara 
din ospetari’a principala de aici, in fați’a intregu 
corpului de oficieri si a inteligintiei ce era adunata 
aicjt — Pentru casulu primu ta aratatu la ministru 
si la judecatori’a de aici. Suntemu curioși se vedemu 
resultatulu. Pasi’a comitatului tace, pasi’a cercului 
asemenea tace .... ei, ce se le faci? . . .

Acest’a este eelu ce a esoperatu reesirea lui 
Fekete Zsigmond de deputata dietalu, care in scurtu

va regulă Crisiulu si va esoperă restituirea comi
tatului Zarandu. . . Bietulu după alegere vediendu 
si pung a totu g61a (fiindu-că nu primise nici unu 
cruceriu din ce i s’a promisu) a inceputu a’si plânge 
publice pecatele dicându că: atunci candu venea 
elu cu alegatorii din cerculu Vatiei se’lu fi trasnitu 
D-dieu, — si dieu, că nu eră paguba! — De 
acelasiu calibru cu memoratulu vice-pasi’a este si 
notariulu cercului susu numita care cu vr’o duoe 
dîle înainte de alegere rosti din pridvorulu casei 
notariale o vorbire cătra poporulu dusu cu gendarmi 
la Vati’a la votare in care dise : „Dela imperatia 
ni s’a tramisu unu barbatu, pe care trebue se-’lu 
alegemu de deputata, căci acel’a va fi salvatorele 
nostru ; căci până acumu totu Romani amu alesu, 
inse aceștia n’au făcuta nimicu." ! ! Atari lucruri 
potu comite numai cei ce vendza interesse mărsiave 
in pagub’a bietului poporu, de altmintrea destulu 
de certatu, ăra nu cei ce traiescu.prin poporu si 
dela poporu.

Sub fostulu comitatu alu Zarandului Romanii 
din propri’a loru sudâre infiintiara pe langa alte 
institute de cultura si unu spitalu mare in Bai’a 
de Crisiu, spre binele tuturoru, si care se sustiene 
si până astadi din cei 10 cr. de fumu fara vr’o 
alta subventiune din partea mărinimosului si pă
rintescului guvernu. Si 6re cine dispune astadi de 
suddrea Romanului ? — Nesce lifte si renegați si 
nici unu romanu. Aceștia până in ultimele dîle 
aveau in mediloculu loru unu omu d’intre cei mai 
de omenia si romanu adeveratu, pe care nu-lu 
poteau suferi căci nu voieau se fia de nimeni con
trolați.

Din ast’a causa spre a se eliberă si de unu 
atare coeficientu care le face servitie gratuite inse 
nu-i lașa se dispună cum le vine la socotala cu 
averea tiesura Intrigi in contra-i mai alesu cu 
ocasiunea alegerei de deputata, asid incătu le succese 
nedenumirea lui că medicu definitivu alu spitalului, 
unde din 1877 a fostu numai că provisoriu, in 
care tempu a satisfăcuta chiamarei sale cu deplina 
consciintia si cunoscintia după cum marturisescu 
cliiaru nedumeritii acusatori si defăimători ai lui 
si a totu ce este romanu adeveratu. Si 6re cum 
vinu ei la aceea că se marturisăsca adeverulu si 
prin subscrierea unui atestatu data respectivului 
medicu si se dîca: noi suntemu cei cu pung’a si 
cei cu banii, noi acusatorii si noi mincinoșii ? A- 
cdst’a o va sci pasi’a cercului cu a-i sei sateliți !

In acesta anu se infiintiă aici una societate 
de lectura mixta, care neconvenindu-le unoru domni 
ambla pre la ministru cu balacanii că se nu a- 
probe statutele, firesce toti ar’ voi se fia presie- 
dinti. . .

Totu in acesta anu se infiintiă aici si una 
societate de pompieri sub conducerea D-lui subjude 
regescu.

Asemenea societate se infientiă si in Bradu, 
conducerea careia e incredintiata unui omu . . . 
care la casu de periclu nu sciu cum se va urcă 
pe scări.

Atăta numai de astadata!
Nemo.

In memorl’a poetului Andreiu Muresianu.
Din Romani’a primiramu dela d. Dr. A. M i-

hai u mediculu Spitalului Cocosiu sum’a de trei- 
dieci si sidse lei noui contribuiri pentru monu- 
mentulu lui Andreiu Muresianu. Multiumindu d-lui 
Dr. Mihaiu lasamu se urmeze list’a cu care ne-a
tramisu acăsta suma:

1. Dr. Mihaiu, spitalulu Cocosiu . 10 lei
2. Dr. Crucenu, Măcinu .... 10 „
3. George Stoianu, Băltui .... 5 „
4. George Șerif, Ghergani. . , . 5 „
5. Ionu Stefanescu, Bolovani ... 2 „
6. Christu Ionescu, Ghergani ... 2 „
7. D. Iarcu, Nucetu..............................2 „

Sum'a . 36 lei

D î v e i s e.
(Convenire colegiala.) De multu 

„Reuniunea romana de gimnastica si de cantari" 
din Brasiovu n’a mai arangiatu nici o convenire. 
Interesulu publicului nostru brasiovdnu pentru pe
trecerea de Sambata a fost indoitu de mare. Si, 
spre onărea reuniunei fia disu, resultatulu conve- 
nirei a intrecutu chiaru t6te așteptările. Program’a 
productiuniloru musicale, aprâpe cu desevârsire 
noua a fost urmatdroa: 1. Durerea săteanului 

romanu," choru de dame si barbati, arangk 
H. Geifrig. — 2. Din oper’a „Wilhelm Tel 
Rossini, chorulu Nr. 1 din actulu antaiu. ■ 
a) Plecarea paseriloru; b) Cantecu de tdmna, 
pentru sopranu si alta de Mendelssohn. — 4 
oper’a „Wilhelm Teii" de Rossini, corulu I 
din actulu antaiu. — 5. a) „Departe clop 
resuna" b) „Cantecu de fericire", poesii 
Nenitiescu, musica pentru sopranu solo, ( 
Muresianu. — 6. Din oper’a „Wilh. Teii 
Rossini, Chorulu Tirolesiloru. — 7. „Dude ii 
Hora, arangiata in choru de dame si barba 
G. Dima. Program’a intrâga a fost bine eșec 
Publiculu a fost in genere f6rte multiumitu. 
productiune a urmatu dansulu, care s’a conți 
cu multa vioiciune până spre diua.

(Societatea decăntaridin 
ransebesiu.) Societatea romana de ci 
si musica din Caransebesiu va dă Joi in 3 
cembre 1881 [12 Ianuariu 1882] (sdr’a di 
Vasilie) in sal’a hotelului pomulu verde o pi 
tiune cu urmatârea programa: 1. Marc'
„Canteculu gintei latine", choru barbatescu 
Scheletti: Cinelu, cinelu, coru barbatescu. 3. 
tecu nationalu: „Seraculu", solo pentru bar 
căntatu de D-nulu M. Strajanescu. 4. Stephai 
„Ursita mea", coru barbatescu. 5. Mendel 
„Salutare", duetta pentru voci barbatesci 
* * *: „Arde", choru barbatescu. După pi 
tiune dantiu. In pausa se va jocâ in co: 
nationalu: Batut’a si Calusierulu.

(D u 6 e circulare vicariali 
se comunica dude circulare ale Vicariului Sil 
d. Alimpiu Barboloviciu din D 
bre a. c. un’a adresata cătra clerulu si iute 
ti a romana, cealalta cătra membrii Associa 
transilvane din Vicariatulu Silvaniei. In prim 
culara d. Vicariu face unu apelu caldurosu ] 
spriginirea pressei periodice naționale, prove 
pe toti romanii cunoscători de carte din Vi 
tulu seu, că se ’si procure căte o fdie romai 
in circular’a a dud’a rdga pe membrii desj 
mentului alu XI. alu Associatiunei, a caruia 
toru este, că „considerandu multele sacrifici 
teriali pe cari trebue se le aduca Associa 
ndstra pe altariulu natiunei, se nu intardie a 
mite tacsele anuale precum si cele restante 
in 1 Ianuariu st, v. cassariului despartieme 
si inca cu atătu mai vârtosu, cu cătu acei mi 
cari isi voru refui tacsele până la finea anul 
renta, voru primi gratis pe anulu 1882 fdi’a 
ciatiunei „Transilvania". — Amu dori cu ; 
frumdsa inițiativa a bravului Vicariu alu Sil 
se nu remăie isolata, ci se afle cătu mai 
imitatori.

(B a 1 u - C a 1 i c o t.) Sambata in 9 
Ianuariu 1882 Reuniunea romana de gimnast 
de cantari arangdza in sal’a hotelului Nr. 
noscutulu Bal-Calicot (fara masce) Intrare; 
conditiunata de strict’a observare a toaletei urm 
Pentru damele dansatdre. 1. Haina de cr 
său satin, scurta si simpla, coldrea: după 
2. Garnitura de matase si de flori sunt ' 
Pentru damele nedansatdre : Toaleta de saloi 
Pentru domni: 1. Toaleta ndgra de salofi
Mânuși paille său albe.

(Societatea studenților 
N a s e u d u.) Societatea literaria : „Virt 
mana rediviva", a studentiloru dela gimnasii] 
manescu superioru gr. cath. din Naseudu j 
constituita in siedinti’a din 23 Octobre st^n. 
in modulu urmatoriu : de presiedinte 
maioritate de voturi Nicolau Popu stud. de ci 
de vice presiedinte Ioanu Rebreanu stud. 
gimn.; de notariu alu siedintieloru si coresp 
tieloru: Iuliu Dombradi; de cassariu Casianu 
de bibliotecariu Liviu Martianu ; de cont 
Antoniu Cottulu toti studenti de class’a VII 
— Pentru comitetu: Niculai Popu, presie 
Iuliu Dombradi notariu.

(Contribuiri pentru Vie 
Ofrandele adunate până acuma in favorulu f 
loru nenorocite ale victimeloru din Ringthe: 
urca la sum’a colossala de 994,430 fl. 9 ci 
filantropu americanu cu. numele G o t t e 1 
se află pe timpulu incendiului in Vien’a, 
tribuitu singuru 125,000 fl. Orasiulu Vii 
voitu se-i multiumăsca printr’o deosebita d 
tiune. Gottel audiendu de acâst’a, a declar 
nu voiesce nici o distinctiune ci numai o 
cuitantia, care se r6ga, se nu fia scrisa „cu 
caii! grafia."



(Espositiunea din B o m ' a.) Se 
3 din Turin „Gazzettei d’Italia", că produsulu 
uniloru subscrise pentru espositiunea ce se va 

la 1884 se urca deja la sum’a de 1,200,000 
(lei).

(R e g i u’a si t i e r a n c’a.) Diarulu „Per- 
jranza" primesce din Perarolo urmatdrea episoda 
pre regin’a Margherita : Regin’a a facutu acum 
j-va dile o escursiune cu trasur’a in valea Am- 
zana până la San Vito si de aci se intârse 
poi pe josu la Perarolo, trecându peste muntele 
mo insolita de patru până la cinci pers6ne din 
t’a s’a. Pe drumu in inidiloculu unei păduri de 
,di dete peste o tieranca pe care durerile nascerii 
silise să se asiedie pe marginea drumului. Regin’a 

opri indata, dețe cu propriele ‘ei mani totu 
itoriulu necesaru si sub asistenti’a ei numai de 
;u zări lumin’a dilei unu baiatu robustu, care 

putd dice despre sine, după cum spune pro- 
rbiulu italianu, că s’a nascutu „cu lingura de 
gintu in gura." Ar1 fi inutilu a mai spune, că 
sgin’a nu s’a departatu de langa tieranc’a-mama 
na ce nu a procuratu acesteia totu ce i era ne- 
saru si o locuintia. Ast-felu de fapte justifica 
.turalmente entusiasmulu mandriloru locuitori ai 
untelui, cari p6rta la palaria fia-care din ei „nu 
e uita," flârea favorita a Reginei loru. „B. P."

(Tunelulu de sub canalulu la 
a n c h e.) După scirile cele mai noue, aduse de 

iile francese. lucrurile pentru tunelulu de sub 
inalulu la Manche inceputu pe partea anglesa, 
pr6pe de Dover, făcu progresse admirabile. Gale- 
/a a avansatu deja la o intindere de unu milu 
nglesu. Inginerii sunt fdrte multiumiti de iu- 
iâl’a cu care se lucra; ei inaintdza pe fia-care di 
u căte 36 urme, ceea ce se pdte esplică prin 
ips’a de isvdre si prin aceea că nu se strecdra apa 
n tunelu. In galeria lucra vreo 80 inși. Dumi- 
iec’a se intrerupu lucrările strapunsului. Tunelulu 
>e estinde deja căteva urme sub mare.

(Unu clopotu colosal u.) Unu clo
potu colosalu, destinatu pentru catedral a St. Paul 
lin Londra, s’a turnatu la Laughborough, in co- 
mitatulu Lmcester. Turnatu cu totulu din arama 
si staniu, acestu clopotu nu cantaresce nici mai 
multu nici mai puținu ca 27xl2 tone va se dica 
cu 5 tone mai multu de cătu clopotulu de la Notre- 
Dame din Paris. Inaltimea lui e de 8 piciâre si 
10 degete, si diametrulu de 9 piciâre si 6 degete. 
A costatu 75,000 franci. După declaratiunea clo- 
potariloru, acest’a este celu mai mare clopotu din 
intrdg’a Anglia si totu deodata unulu din cele mai 
gigantice ce esistu. Locuitorii din Londra ilu voru 
audi pentru prim’a 6ra sunandu in diu’a de Pasci 
ale anului viitoru.

Minciuni poporale.
VII. Procopsol’a Țiganului.

Mâi țigane, scii tu „Tatalu nostru ?“ — Hei, hei, 
Romanico ! sciu si pre mosiulu vostru. Era cu mustetielo 
lungi si-i placea sâ glnmesca cu noi. —£Mei țigane, scii tu 
cantâ: Mielusielulu lui Dumuedieu... ? — Cum se nu ! — 
Ei, iea canta nitielu ! — Berbeculu lui Dumnedieu... — Nu 
berbecu mâi, bata-te Ispasu se te bata, ci mielusielu. — 
N6 lasa-me la perdalniculu, că de atunci s’o fi facutu ber
becu cu clopotu.

VIII. Totu unu dracu.
Unu zugravu dela Nicula trecea cu icone printr’unu 

satu. O femeia ’lu intrebă : — Bade, ce sfîntu e asta ? 
— Sflntulu Nicolae. — Da cu cătu ilu dai? — Cu unu 
zlotu de argintu. — Da asta ce sfentu este ? — Sflntulu 
Gheorghe. — Pe esta cumu ’lu dai ? — Totu unu dracu ei 
unulu- si altulu ’

IX. Patiani’a Țiganului.

„Me drumai pe unu dusu si me catanii cu trei întâl
nite. De inderetu me infricai in intorsa; me drumai pe 
altu dusu si me babii la o intrata. Intrata plăcintă nisce 
făcute si ’mi lopati vre-o căteva date preste spate. După 
aceea me capri la nisce manate. Potecai pe-o apucata ; me 
pădurii intr’unu ajunsu ; me costii pe o suita; unu venitu 
a lupitu si capri du<5e luate. Eu me%otecii pe unu cobo- 
rîtu si capri dude luate. Eu me potecii pe unu coboritu si 
ajunseiu la viă cu parii noi si cu strugurii moi. Veni pa- 
zitoriulu viei cu unu păru de clae, că pe mine se mo spaie; 
eu luaiu unulu de clae, ca pe mine se me spaie ; eu luaiu 
unulu de vie că la mine se nu vie. Elu vine cătra mine ; 
eu me ducu cătra elu. Eu me maniu; der’ elu a fost maniosu 
de acasa. Eu me apropiu de elu ; elu se apropie de mine 
si asia-i dau una de ’mi saru stele verdi din ochi si indata 
me trezescu a treia di. Eu ’lu prindu pe elu de erba ; elu 
me prinde pe mine de barba, Si eu tragu si elu trage... De 

atunci n’am mai pusu briciu iu barba, der' nici elu u’a mai 
pusu cds’a in erba! “

X. Vinulute intaresce.
Unu betivu imperatescu bolborosea in chipulu urma- 

toriu, clatinandu-se in tdte părțile asemenea unei trestii de 
balta : „Am totu auditu că vintilu intaresce pe omu, der’ e. 
minciuna, e mare minciuna. Eta, eu am gustaritu patru 
ulcidre pline pen’ la buze si totuși de abia me mai ținu pe 
picidre 1 “

XI. Buna friptura.
„Hei Komanico, buna friptura este laptele dulce cu 

malaiu !“ dicea Cosicodaru cioroiulu cătra Tdderu alu Saftei. 
vecinulu seu. — „Dar' de unde scii tu mei Țigane ?“ ’lu 
intrebă Romanulu. „Da ’mi spunea taic’a pena candu nu-lu 
luase inca Harhangelulu, că-i povestise mosiulu seu, că audise 
dela stramosiulu seu, că vediuse printr’unu gardu pe nisce Ro
mani mancandu lapte dulce cu malaiu... si Domne bunu 
mai era 1"

XII. Se nu Tu iea c a t a n a.
Tlganulu vine la pop’a totu o fuga si ’lu rdga: — Pă

rinte, ai mila si vin’o la noi! — Da de ce mei ? — Hira 
mea a facutu unu baiatu cătu unu ghiorlanu si te-asiu rugă 
se-i pui numele Todora, că se nu ’lu ie catana candu o 
fi mare. A. B.

(Va urmă.)

Reuniunea romana de gimnastica si căntari, 
arangiaza Sambata in 9/21 Januariu 1882 balulu 
seu cuuoscutu publicului sub numele de susu in 
Hotelulu Nr. 1.

Informatiune mai de aprăpe in privinti’a toa
letei contienu biletele de invitare.

Bilete de intrare ă 1 fi. 50 cr. se potu cum- 
perâ pe bas’a invitării primite la Domnii M. & L. 
L â s z 1 6 si la frații S i m a y precum si in li- 
brari’a D-lui Nicolae I. C i u r c u.

Cei cari nu voru fi primi tu invitare si dorescu 
a lua parte au a se adressâ la Dlu vice-cassariu 
George M. Zanescu — târgulu Straeloru 
Nr. 149. 1—3

Melbourne 1881 — Premiu I, 
Medali a de argintu.

MUSICI
cari cânta 4—200 piese; cu expression seu fara, cu 
Maudoline, tobo, clopotiele, castagnette, voci ceresci, 
harfa ect.

Casette (Cuthii) cu musica 
căntandu 2 — 16 piese; necesare, port-țigare, căsutie 
helvetiane, Albumuri pentru Photografii, calimare, 
Cuthi6ie pentru mauusi, Vase pentru flori, Cuthii pen
tru țigări, tabachieri, mese de lucru, butelii, pahare 
pentru bere, porte-moneuri, scaune ect.

T6te cu musica. Totu ce-i mai nou si mai esce- 
lentu recomanda

O.B®U®r,ia Bcra (Erti'a).
Numai la obioctele diroctu cumperate se ga- 

ranteasa, câ suntu veritabile. Listele preliuriloru cu 
illustratiuui se tramitu frauco. 1—4
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Za.zm.’bSLOii si Ga-vora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu 

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi utcza Nr. 17.
Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

Comande' se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă cu altele. 17—30

Eduard J. Dressnandt
Orologieru in Brasiovu,

strad’a Vamei Nr. 2 (in josu de biseric’a catholica) 

’si recomenda depositulu seu bine assor- 
tatu de orologe de pusunariu helvetiane de 
auru si argintu, de oroltSge de părete cu 
pendula si cu rame de t6ta speși’a, pre
cum si lantiuri de auru si argintu pentru 
orologe de pusunariu, apoi jocarie diferite 
si multe alte obiecte de cea mai buna ca
litate, pe langa pretiuri forte moderate.

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

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

Pentru ocuparea postului de submedicu in co
muna montana Buciumu comitatuiu Albei-Inferiâre 
impreunatu :

cu salariu anualu de............................ 550 fi.
cu intertenimentu pentru unu calm . . 120 fi.
cu baui de cuartiru............................ 60 fi.

si dreptulu de pensiune după normele de stătu, se 
deschide concursu până la 15 Februariu 1882 cu 
observarea, că alesulu e datoriu a locui in comuna 
Buciumu.

Doritorii de a ocupa acestu postu au de a 
substerne petitiunile instruite, — in cari este a se 
documentă: cualificatiunea, precumn si cunosciinti’a 
limbei maghiare si perfect’a cunosciintia a lunbei 
romane, — la comitetulu fondului pisetalu, in A- 
brudu, pena la terminulu mai susu indicatu — cu 
observarea, că doctorii in medicina voru fi pre
feriți.

Abrudu in 26 Decembre 1881.
Dela Comitetulu fondului pisetalu alu Abrud- 

Rosiei.
Ioanu Gallu,

preș.
Dionisiu Adamoviciu 

notariu.

CJiirs-u-lia. la. burs'a de ’NT'ien’a.
din 9 Ianuariu st. n. 1882.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 119.60 miu ung. . . . 122.75

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 134 50 Tisei si a Segedin. 111.75

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 77.20
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 78 30
ung. (l-a emissiune/ 92.— „ de auru „ 93.85

dto. (Il-a emissiune) 110.50 Losurile din 1860 . 133.—
dto. (ill-a emissiune) 97.30 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 99 50 ungare 845.—
dto. cu cl. de sortare 99 — „ bancei de credita
Bonuri rurale Banat- ungare 341.75

Timiș. 98.75 „ bancei de ereditu
dto. cu cl. de sortare 1.

00 austriaca . 344 90
Bonuri rurale transil- Argintulu —'—

vane .... 100 50 Galbini imporatesci . 5.60
„ croato-slav. . 99 50 Napoleond’ori 94.25

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 58 25
de vinu ung. . 98.— Londr’a, . 119.05

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