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Brașovft 25 Ianuariu st. v.
Nu e (Ji dela Dumnedeu, în care se nu ne 

vină la cunoscință noue cașuri de prigonire, la 
care este espusă adi libertatea, naționalitatea și 
limba poporului românu dintre Carpați și Tisa. 
Tote le-ar mai suporta bietulă Românu cum le-a 
mai suportată în speranță, că va sosi odată și 
pentru elă dina dreptății cu sorele ei încâlditoru 
și binefăcătorii, numai limba lui strămoșescă, 
ceea ce are mai scumpii și celu leagă de sînulti 
mamei sale, se i se lase neatinsă. Cândă lovi
turile dușmane sc îndreptă în contra dul- 
cei sale limbe, cându nesocotitele unelte ale 
despoției naționale, sub care gememii, lovescu cu 
disprețîi și în acestă scumpă tesaură, sângele 
Românului fierbe și elocotcsce în vinele sale, 
totă ființa lui se transformă și atunci îlă poți 
cunosce și te poți convinge, că este în adeverii 
iirmașulil aceloru bravi din veacurile trecute, 
cari au luptată mai multă pentru limbă decâtă 
pentru vieață.

De câte ori ne plângemu că ni se persecută 
limba, ni se respunde : e s t e lege, care vă 
ertă se ve folosiți de idiomulă vostru în biserică, 
în școlă, în comună, și puteți se adresați și 
cererile private cătră tote oficiile din țâră în 
limba vostră. P6te se fiă o asemenea lege, nu 
este înse cine se păzâscă, ca normele ei se se 
respecteze, căci cei ce sunt chiămați a veghiâ 
asupra esecutărei ei, sunt tocmai aceia, cari o 
desconsideră și o calcă mai cumplită.

Nimicii nu pote ilustră mai bine stările mi- 
serabile, ce le-a creată curentulă intolerantă, ce se 
propagă și se nutresce mereu de cătră sferele gu
vernamentale, și nefericitulă principiu ce s’a 
enunciată totă de acolo, după care „statulă este 
numai alu Maghiarului și limba în stată se fiă 
earași numai și numai a Maghiaruluidecâtă 
cașul ii ce ni’lă relateză ună vrednică preotă și 
pe care îlă publicămă mai la vale. Faptulă vor- 
besce destulă de elocuentă și n’are lipsă de 
comentară.

Legile dela 1868 au arătată marginea, pănă 
unde se se estindă predomnirea rassei și a limbei 
maghiare în stată. Nenorocirea a fostă înse, 
că acele legi nu oferă nici o garanția valabilă 
și au lăsată totă laptele pe gura vițelului. Nu 
s’a luată nici măcară o singură mesură de pre- 
cauțiune în acea epocă fatală, cându s’a aurită 
lanțulu servitutei, la care au fostă supuse din 
nou popotele nemaghiare din acestă stată și 
este sciutu, că, dâcă îi dai copilului cuțitulă în 
mână, este mai multă ca sigură, că se va tăia 
cu elu.

Nu o întâmplare, dude, ci mii și mii de ca
șuri dovedescă că Maghiarii se află adi în si
tuația copilului, care se jocă cu cuțitulă ascu
țită, ce i s’a dată în mână, căci decă Maghiarii 
ar fi ajunsă la maturitate politică nu ar fi cu 
putință se se petreacă în țeră astfelu de lucruri 
fără capă, absurde și primejdiose totodată, 
ca ceea ce se petrece astădi deșteptândă și nu- 
trindă în inima Nemagliiariloru cea mai grozavă 
antipatia în contra națiunei maghiare, care 
fiindă mică la numeră și prin urmare slabă, 
ar trebui din contră se se străduiescă a câștigă 
amiciția tuturoru neamuriloră, de cari este în- 
cungiurată și împresurată ca printr’ună inelu 
<le ferii.

Ceea ce este înse mai primejdiosă în împre
jurările actuale, e faptulă, că guvernulă actuală 
a pecătuită așa de multă și a mersă deja așa 
de departe pe cărarea prăpăstiosă a esclusivis- 
mului despotică națională, încâtă astădi și se 
voiescă nu mai are forța morală de a curmă 

reulă, nu mai este elă, care împinge, ci este 
împinsă de spiritele rele, ce le-a deșteptată.

în fața unoru asemeni triste împrejurări 
suntemă mai multă ca ori și cândă avisați la 
propriele nostre puteri, cari trebue să le unimă 
din ce în ce mai multă și se le încordămă din 
ce în ce mai tare spre a ne pute ap eră cu tote 
mijlocele legiuite în contră fatalei cruciade, ce 
s’a pornită spre nimicirea limbei nostre națio
nale, singura avere și singura mângâiere ce ne-a 
mai remasă în aceste vremuri grele!

Prigonirea limbei române.
De pe inabilă T&rnaveloră, Ianuariu 1884.

(Nu mai putemft răbdâ.) Patrudeci de ani 
sunt, de cândă pentru prima dată am vedută sorele 
ce luminâză și încăldesce scumpa’ml patriă, și că 
pruncă am suferită calamitățile anului 1848 — 
ascunsă fiindă în sînulă păduriloru, de părinți, 
cari imi diceau: nu face larmă, că vină 
Ungurii și ne omoră. Nici de mâncare nu 
cutezamă se cerii de frica ce intrase în mine. 
Dela acâstă catastrofă, ce a trecută peste patria 
mea, și pănă în (liua de adi cunoscă tote sufe
rințele națiunei mele, cari sunt varii, sfăsietâre 
de înimă. si cari contribue măltă la scurtarea 1 
vieții mele.

Națiunea română s’a pronunciată de nenu- 
merate ori asupra situațiunei triste, în care se 
află. Vocea națiunei, afară de Dumnedeă altulă 
nu vrea s’o asculte. Națiunea la rendulă seu 
își va împlini datorința. Nu vrâu s6 me ames
tecă adi in marea afacere națională. Acestă 
afacere se tîne de alții si cu deosebire de aceia 
can sunt probați în luptă.

Altceva e ce vrâu eu a descoperi cu acestă 
ocasiunc^ stimatului publică, care cetesce acestă 
diaru. In 27 a lunei Ianuariu a. c. călăto- 
rindă eu pe drumulă de feru de cătră Sibiiu 
spre Teiușu am ajunsă la stațiunea Copșa-mică, 
avendă biletulă de caletoriă numai pănă aci. 
Am trebuită der se’mi scotă altă biletă spre 
Teiușă, der ce se vedl ? și ce se audi ? cassie- 
rulă dela acestă stațiune ’mi-a refusatii bi- 
letulu de călătoria din cansă, că „am 
cutezatu“ alil cere în limba română și 
’mi spuse, că aci se sciu că e Ungariă și se- 
’lă ceră unguresce, și dâcă nu-o facă ’mi (lise, 
arătăndă cu mâna, se me ducă dracului în țâra 
românâscă. L’am provocată de repețite Ori 
pentru biletă dicăndui că’lă voi pîrî. — „Nu’mi 
pasă“ fă respunsulă lui într’ună tonă selbatică, 
și de ai ședâ aci trei dile nu-’lă capeți?1 Ve- 
dendă atâta cutezanță și o așa mișeliă am 
mersă în biroulă șefului de stațiune luându’mi 
ună martore sasă din Mediașă. Cele spuse de 
casirulă, în altă chipă mi le spuse șefulă, că 
dâcă nu sciu unguresce se mă ducă în 
America, că .aci nu mai am locă. Am ce
rută protocolulă ca se însemnă cele petrecute, 
atunci luandu-și din capă șepca mi-a făcută 
ună mare complimentă și cu mâna ’mi aretă 
ușa c’ună tonă dură și bruscă. Dela Caiafa la 
Pilată și totulă a fostă gata. Biletulă mi l’a 
scosă în cele din urma ună Evreu cu numele 
D. Czitron din Aghirbiciă.

Acestea mi s’au întâmplată în patria mea 
unde regulată ’mi solvescă contribuțiunea 
și unde în calitatea mea de preotu, după 
ce predică la poporu morala Evangelii 
creștine, îlă înveță se fie ascultătoră de mai 
marii lui, cari portă afacerile țerei și totuși 
am fostu insultată mai rău ca unulu ce 
vreodată a fostu trădătorii de patriă seu 

care lucră contra statului — ori spre nimicirea 
altei națiuni conlocuitore.

Sciu Domnule Redactorii că vei dice : acesta 
nu-i minune ! de acestea vedemă în tote dilele! 
Eu dică că e mare minune. — Eu și limba 
mea desprețuită în patria mea, se mai pote ? 
Eu nu ’mi lapedu naționalitatea, limba, datinile 
și religiunea, și nu ’mi renegă patria, decă 
m’ar imbiâ cineva cu tâtă averea pământului. 
Pentru mine aceste sunt sânte tesaure alăturea 
cu impârăția ceriuriloră, pentru aceste ori cândă 
abdică de acâstă viată. Se audă ori si cine 1 ’ 1 
aceste dela mine — că sângele milă dau și 
pe lângă acestea stau. Dâr eu însultată a casă 
insultată în drumuri, nu mai potu suferi! Nu 
mai potă — îsu desperată. Sângele în mine 
ferbe, ’mi inâcă creerii, am devenită ca patria 
mea se mi se pară ca ună arestă. A nu 
mai pută trăi ca Română a nu’ți mai 
pute vorbi limba nici la scoterea unui 
biletă de călătoriă în o țeră unde din 
trei părți a locuitoriloră duoă și mai bine 
sunt Români, ce însemneză acesta?—... 
A uitată Maghiarulă îngâmfată relele trecute și 
năsuesce a provocă altele noue, elă are puterea 
în mână, vrea se ne nemicescă pre toți și nu-’șl 
aduce aminte, că forța forță nasce. De aș în
tâlni acuma pe cineva cetindă „Viitorul11 d-loră 
Dr. Gali & Z. Rozescu se-Iă plesnescă cu elă 
preste ochi și se-lă deșteptă, căci cu frățietatea 
amară am patit’o și ’să sătulă pănă în gâtă de 
ea. Ba se sciu, că osele mele se voră ames
tecă în pămentă cu âsele celoru ce ne tirani- 
s^ză adi așa de crudă, aș lăsă mai bine se 
le consume foculă și cenușa sâ se ventnre in aeră.

Dușmanii vrâu se ne scotă din pamântulă 
strămoșescă — cum ? Nu pricepă! Der pe că
rările apucate niciodată apoi de terore și 
forță nu ne pasă; unulă, după cum ne-au 
ațitată și ne ațită, mereu dămă peptă cu dece.

Decă din partea guvernului se dau instrucții 
subalterniloră în tote ramurile vieței publice 
spre a ne desconsideră limba și a ne trămite 
cu ea prin România și America, cum am pațit’o, 
— eu prin America pe unde nu au fost moși de 
strămoșii mei, — si dâcă în ună asa modă vrâu 
a ne forță la învețarea limbei maghiare, noi 
din contra trebue s6 ne aperămă din râsputeri 
scumpa și dulcea nostră limbă, sperândă, că 
dâcă vomă luptă cu bărbațiă se va recunosce 
limba nostră în patria. nâstră și de cătră națiu
nile conlocuitore. După 17 secuii, ce i-amă 
petrecută în Ardâlulu nostru eu limba propria, 
cu datinele și legea nostră și cu o mulțime de 
fapte demne de istoriă întru aperarea patriei, 
astăzi limba română se află în periculă de a 
apune; s’a jurată dușmanulă în contra ei. Se 
ne jurămă și noi, că o vomă apârâ. Vampirii 
guvernului de adi vreau cu ori ce preță a ne 
nimici și totuși nil credă s6 fie Maghiari curați 
ci printre argații guvernului sunt totă soiulă de 
gundie ale națiuniloră conlocuitore și străine. 
Aceștia sunt semânță vrajbei și a discordiei, 
cari facă a se uri pănă la resbunare poporele 
conlocuitore, și le turbură, le amărâscă viața! 
După tote relele ce suferimă nu lăai putemă 
răbdă.

Aceste servâscă din partea mea și ca re
clamare si acusare la adresa onor, direcțiuni a ’ 1 
drumului ferată de stată asupra îngâmfatului 
șefă și casieră dela stațiunea Copșa-mică.

Obregia 31 Ianuariu n. 1884.
Artimonă Blășianu. 

preotfl. românii.



Cronica eveneniintelorti politice.
Oficioșii unguri se silescfi din rcsputert de 

a lăți credință, că Majestatea S’a de aceea a 
chiamatu la sine pe primatele Si m o r și pe 
tavemiculu comite C z i r a k y, ca se-i mustre, 
că de ce făcu oposițiune măiestrului și stăpâ
nului Ioni Tisza. Față de acesta declară foia 
primatelui „Magyar Allam“, că tote câte le-a 
rcspânditii biroulu de presați din Pesta, sunt 
scornituri fără de nici o basă, ear oposițiuna- 
lulfi „Pești Naplo“ scrie următbrele: „Minis- 
trulu-președinte se teme. A face alegerile dictale 
sub împrejurările actuale ar fi forte riscata. De 
aceea s’a gândită Uisza : me voiu duce la regele 
și ’lu voiu ruga se me lase și se me iea în alu seu 
scuti!. Regele a ascultată pe servulfi seu. Cine 

- scie, ce ’șl-a gândită, numai aceea nu ’șl-a pu- 
tut’o gândi, că Tisza Kalman e gata la tote. 
Căci, în adeverit, nu esistă o umilire și o rene
gare de principiu, la care nu ar fi gata d-lă 
Tisza, decă i se cere. Unui asemenea servii 
domnulu seu nu-i dă drumulă bucuroșii, pe câtă 
timpă îlu mai pote întrebuința. Aceea, că ore 
regele mai pote ține pe Tisza, depinde de acolo, 
cum se va pute ține Tisza însuși.

Ministrulu-președinte scie forte bine că nu 
se pote ține contra oposițiunei magnațiloru și 
a aliațiloru lorii, de aceea și-a gândită, că decă 
Majestatea S’a va interveni în favorea lui la 
primatele și prin cornițele Cziraky la magnați, 
atunci pote îi voră ierta aceștia și nu îi von! 
mai face oposițiune nici în camera magnațiloru, 
nici în societatea din Pesta, nici la alegeri. 
Fără îndoielă că Tisza a rugată pe Majestatea 
S’a, de alu recomanda bunăvoinții primatelui 
și a aristocrației, ca sc-i ierte păcatele și se 

■ nu se scole contra lui, deorece de aci încolo 
se va purta bine. Regele, ori ce își va fi gândită, 
’i face lui Tisza plăcerea de ală împăca cu prima
tele și cu Cziraky. Acesta va fi înse cea din urmă 
plăcere ce i-o face. Decă Majestatea S’a a dorită se 
voră reține de ai face oposițiune, der ca se 
sprijinescă pe Tisza, n’a putută cere regele 
dânșii. Aceea înse n’a putut’o împiedeca d-lă 
Tisza, ca cei doi consiliari secreți ai monar- 
cliului se nu’lă sfătuicscă după convicțiunea loru 
înterioră. După ce ministrulu-președinte nu s’a 
putută uni nici cu Irânyi și stângă estremâ, 
nici cu Szilâgyi și oposițiunea moderată contra 
clerului și a magnațiloră, încercă de a se uni 
cu primatele și cu conservativii în contra opo
sițiunei camerei. Se pote înse, că tocmai acea 
împrejurare, dela care a așteptată întărirea dom- 
nirei sale: „audiența primatelui la regele, va 
grăbi numai căderea s’a.“ Neîndoiosu este, că 
mare parte a aristocrației va lupta la alegeri 
cu totă înfluința ei contra lui Tisza. . .“

Representanții comitatului C 1 u ș i u, 
întruniți în adunarea generală a consiliului mu
nicipală, a au votat u încredere d-lui 
ministru-președinte Tisza pentru atitudinea și 
procederea s’a în afacerea croată. Foile ma
ghiare ne spună că acestă manifestația de încre
dere s’a făcută u n anim ă. Noi scimfi că în 
representanța Clușiului se află și Români, deși 
sunt în mare minoritate. Intrebămă, fost’au 
Români de fată si decă au fostă vr’umilii afară 
de .funcțiiinari, cari trebue se jdee cum le cântă 
șefii loru, ce l’a îndemnată de a se alătură la 
votulfi Unguriloru, care aprdbă politica d-lui 
Tisza fată de Croat! ?1 5

Cornițele T a a f f e s’a esprimată cătră co- 
respondentulă farului „Standard11 despre m fi
surile e s c e p ț i o n a 1 e în modulă urmă
torii! : „Mesurile nostre sunt îndreptate numai 
și numai în contra acelora, cari pericliteză 
vieta si averea si turbură liniștea si ordinea 
publică. Nici prin visă nu-mi trece a folosi 
aceste mesuri și în sensfi politică; cu deosebire 
nu-mi trece prin gândi! a comite lină ătentată 
asupra liberalismului. A folosi mesuri escep- 
tionale seu mai bine a abusâ de ele ca de unu 
părete mobilă, acesta e sub demnitatea mea; 
pentru așa ceva suin pre mândru. Noi vomă 
îngriji în sensuliî celă mai strîtisă de liniștea 
și ordinea publică; der nu ne vomă.atinge nici
decum nici de 1 i b e r a 1 i s m ă nici de 
p r e s s a liberală întru câtă acesta ne spri- 
jinesce în aperarea vieții și a proprietății.“

In „Monit. ofic. ală României “ cetimă urmă- 
țorulfi comunicată : „Diarulă „Timpulă w ca și 

mai multe diare se ostenescii a da incidentului 
întâmplată cu ocasiunea congresului eco
nomică din i a ș I proporțiuni însemnate. 
Adeverulă este, că incideirtulu dela Iași nu. a 
dată locu la nicl-o reclamațiune diplomatică?4

Sâmbătă sera camera francesă a fostă sur
prinsă de soirea, că E u g e n i u R o u li e r, 
unulfi din cei mai de frunte miniștri sub Na
poleonii III și talentatul^ conducătorii ală par
tidei bonapartiste, a reposatu. Roulier a fostă 
născută la 30 Novembre 1814 în Riom ; ca de
putată în adunarea națională dela 1848 s’a ală
turată la partida lui Louis Napoleon și la 31 
Octobre 1849 a fostă numită ministru de justi
ția și președinte ală cabinetului și cu puțină 
întrerumpere a fostă mai în totă timpulă dom
niei lui Napoleonu ministru. înfluința lui era 
așa de mare în Tuilerii, încâtu i s’a dat.u nu
mele de „vice-împeratu“. Se dice că în certele 
interiore ale partidei bonapartiste Roulier ar fi 
fostă mijlocitorul u și că chiar în timpulă din 
urmă a sciutu se apropie pe Jeromiști de Vic- 
toriști.

Așa numitulă rainisteru spaniolă „liberalu“- 
conservatoră ală d-lui C a n o v a s, după ce a 
datu tote posturile de prin provincii numai la 
omenii sei, dă acum nuoe dovedi despre libe- 
ralismulă seu; elă confiscă diare și înterdice 
toaste. Diarulă „el Globo“, ală d-lui Caste- 
1 a r fi, este ântâia jertfă a presei. De altmintrelea 
republicanii moderați nu s’au otărîtii încă ca se 
ie parte la alegerile pentru Corteși, după cum 
se anunțase din erore. El, după cum spune 
diarulă „el Globo“, vom luâ o otărîre după ce 
voră cundsce intențiunile guvernului și voru fi 
convinși despre sinceritatea viitoreloră alegeri. 
Centraliștii, sub d. Martinez Campos, și liberalii 
moderați, sub d. Sagasta, se dice că înclină 
spre abținere.

Amă avută ocasiunc, scrie „Telegraphulă“, 
să vorbimă adl cu uni! o fi c e r ă rus ă, care 
demisionândă din serviciulfi bulgari! plecă mâne 
la Rusia. D-sa ne a declarată că peste 37 
oficeri ruși au părăsită serv ici ulă 
b u 1 g a r ă, acești militari sunt în momentulă 
de față înlocuiți cu oficeri bulgari. Generalulu 
rusă Cantacuzino, actuală ministru de resbelă 
alu Bulgariei a adusă cu sine 17 căpitani ruși, 
5 maiori și unu colonelă. S’a luată disposiția, 
ca termenulă de servicii! ală oficerului rusă în 
armata bulgară se nu fie mai lungă de trei ani; 
așa fiindil, o remanciare generală se va efectua 
în corpulă oficerescă ală Bulgariei. în mornen- 
tulu de față armata bulgară numeră peste 206 
oficeri ruși si 18 doctori militari.

1 1

Din Scutari se scrie diarului „Narodni Listy“ 
din Praga : Triburile de munte, Hotti, Grudi, 
Castrați și Clementi s’au resculată sub condu
cerea lui Aii pașa dela Gusinje. Liga alba- 
n e s ă a începută din nou se predomnescă în 
Albania de susii și a pusu mâna pe guvernă. 
Capii Ligci aă ținută la 15 Ianuariu o întrunire 
și au hotărîtă se se opună la cedarea teritorie- 
loră Gusinje și Krajina cătră M u n t e n e g r u. 
Se presupune, că consululu austriacă și Porta 
susțină resistința și de aceea principele Nichita 
și-a rechemată pe delegații sei din comisiunea 
de fruntarii. Afară de acestea principele Nichita 
a interdisă Albanesiloru de a mai visitâ tergulfi 
dela Podgorița și a și a aședatu unu cordonu 
pe fruntaria albanesă. La, 19 ale curintei Alba- 
nesii năvăliră pe teritorialii muntenegreni! de 
lângă Podgorița, der, după o luptă de dube ore, 
fură respinși cu 50 morțl și răniți. Muntene- 
grinii avură 10 morți și 25 răniți. Din astă 
causă principele Nichița ordonă întărirea cordo
nului și încheia cu Miridiții uni! tractată, care 
va fl semnată dilele acestea de fratele lui Prenc 
Doda, care se află acum ca ospe în Cetinje.

Cestiunea limbilorti în Austria.
(Continuare.)

Dr. Gregr (continuându): Minoritatea mai dice 
că t6te decisiunile acestei camere sunt îniluințate și 
dominate de cestiunea nationalitătilorii si a limbei. 
Concedii, este adevărată, că totă viața nâstră publică, 
ba în parte și cea privată este chiar înveninată de 
cestiunea de naționalitate și de limbă. Nimeni nu 
doresce mai multă de câtă mine, ca în line acestă 
cestiune să fie resolvată într’ună modă fericită,. Der 
propunerea lui Wurmbrand târnă numai oleu pe focu. 

Decă s’ar primi acestă propunere tocmai naționalitățile 
negermane ale imperiului ar trebui să fie cuprinse de 
cea mai mare amărăciune contra poporului germană, 
vădendă că voiescă a le impune o limbă cu forța. 
Sunt orenduiell în viața de stată, cari deși învolvă 
o nedreptate, totuși sunt raportate în tăcere, cari însă 
provâcă la momentă resistința în contră-le, decă se 
înalță la valbre de drepții prin legi imperative; căci 
semțuhl omului dreptă se revoltă, cândă e vorba ca, 
ceea ce este nedreptă să devină drepții (Bravo repe- 
țite în drepta). IJnă lantă ce-lă pdrtă oinulu de bună 
voie nu este lanțil; der decă acestă lanțil hi se împune 
cu forța, elă este ună jugă nesuferită ahl sclăviei 
(Fărte bine! Bravo!). picețl, că ordonanța pentru 
limbi, cave nu conține nimică nou, a neliniștită în 
gradulă celă mai mare poporală germană. Cu câtă 
mai multă nu s’ar turbură poporele negermane, decă. 
ar deveni lege propunerea lui Wurmbrand. (Așa e, în 
drepta.) Este ore înțeleptă acela guvernă, care ar voi 
să liniștescă o parte o poporațiunei printr’aceea, că 
turbură cumplită partea cea mai mare a acestei popo- 
rațiunl? Firc-ar înțeleptă de a stinge focalii, ce s’a 
iscată într’o parte a unei case și a aprinde apoi partea 
cea mai mare a casei ? (Forte bine! în drepta). Se 
mai elice, că Austria se federaliseză și că țările cordnei 
boeme tindă a formă ună grupă independentă. Ei 
bine decă așa ceva ar fi înscrisă în cartea, istoriei 
acestă procesă puternică nu s’ar pute opri cu nisce 
mijlâce așa de mici ca propunerea lui Wurmbrand 
Profes. Tomasczuk ne-a provocată pe noi Boemii să 
învățămă nemțesce, ca să nu remânemă îndărătă în 
cultură. Hară d-lui avemă în istoria nostră o periddă, 
cândă poporulă boemă a ajunsă la ună gradă de 
cultură fără limba germană și fără grațiosulă sfatu 
alu profesorului Tomasczuk (ilasitate).

Mai înainte Austria trebuiea să porte o haină 
germană, dăr dela 186(5 este avisată la poporele sale 
(Bravo! în drepta) și nu mai este legată de Germania. 
A iace ună stată germană din Austria ar însemnă, 
adl a amenință chiar esistența ci (Bravo în drepta). 
Nemții voră să-și recâștige din nou egemonia. D6r 
pe calea ideei esclusive de naționalitate nu voră mai 
ajunge la domniă, acestă cale este greșită. Causa 
pentru care ați perdutil puterea nu este aceea, că ați fostă 
buni naționaliști germani, ci ați perdută domnia pentru 
că ați părăsită cu necredință s te g u1u 
libertății. (F6rte bine! în drăpta.) Ați pâșitu 
pe scenă că partidă liberală. Cum ați justificată în
crederea omeniloră liberali ? Să luăniă legea de 
alegere, care e opera d-v6stre. Este asta o lege 
liberală, cândă l.ucrătornlă n’are nici unu drepții, 
cândă țăranulă are de o sută de ori mai puțină dreptă 
ca orășanulă și orășanulu de o sută de orr mai pu
țină dreptă ca marele proprietară, cândă drepturile 
politice se împartă după cărticica de dare și după, 
diplomele de nobilime ? Nu stămu mai bine nici cu 
legea de presă și cea de întruniri. Adl și cea mai 
neînsemnată scriere precum și adunare depinde dela 
grația autoritățiloră polițiane. Și acum voițl să faceți 
și din art. 19 ală constituției o caricatură acățându 
de elă propunerea lui Wurmbrand. Așa stămă cu liber
tatea, ce ați adus’o poporeloră Austriei. Și încâtii 
privesce libertatea pe tăremulă economică calea, pe 
care au mersă guvernele vbstre este și adl udată de 
lacrimile văduveloră și a orfaniloră, cari în timpulă 
așanumitului „aventă economică“ și au perdută tbtă 
averea. Ați păcătuită greu în contra libertății, ați 
perdută totă, libertate și domnirc. (F6rte bine, în 
drepta.) Der prin acăsta ați perdută totodată îndrep
tățirea de a ne face imputări de a mai conduce în 
viitoră elementele liberale în Austria (bravo.)

Va veni o di, și ea trebue să viă pentru binele 
popbreloră Austriei, cândă rolulă conducetoră îlă va 
avă erășl partida liberală. Dera acesta partidă va fi 
compusă din alțl (nnenl și se ya îndreptă după alte 
principii, nu după ale partidei actuale liberale. Ea va 
fi compusă din bărbați de tote națonalitățile și limbile, 
cari voră scrie pe stindartulă loră d'evisa egalei în
dreptățiri pentru tâte popdrele; ea va constă din băr
bați,, cari voru venera principialii de naționalitate, det
ună principiu de naționalitate în sensulă nobilă și 
măreță alu cuventului; ună principiu de naționalitate, 
care v o i e s c e binele propriului p o p o r ă, 
fără de a î m p i n g e pe altuia în m i s e r i ă • 
ună principiu de naționalitate, careînveță pe propriulii 
poporă să iubescă, fără de a urî pe altuia; ună prin
cipiu de naționalitate, care năsuiesce spre libertatea 
propriului poporă, fără a voi să ferece în lanțurile 
sclaviei pe altă poporă (Bravo repețite). Și acestă 
principiu de naționalitate este marea ideă, este a d e- 
vărata ideă de stătu a acestui imperiu și 
fiindă-că acestă ideă nu e idea propunerei Iui Wurm
brand, fiindă-că drumulă, pe care merge Wurmbrand 



nu duce la pace și la bine, ci la luptă veclnică și la 
distrugerea statului, de aceea votezu contra propune- 
rei lui (Aplause sgomotdsc și îndelungate în drepta.) 

(Va urmă.)

Făgărașă în 28 Ianuariu 1884. 
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

în colonele prețuitului diarfl „Gaz. Trans." Nr. 2 
a. c. firiii atâtu de fericitei de a ceti o corespondință 
sinceră dela Făgărașă, unde între altele se caracte- 
riseză pactulu încheiată între conducătorii români, și 
partida prefectului, privitorii la alegerile funcționari- 
lorîi din 19 Decembre a tr. din acestu județu, de fu
nestă si fatală.

Parările corespondentului din cestiune, cari diferă 
de părerile optimiste ale altoru corespondenți ai „Ga
zetei Trans." din Tera Făgărașului să justifică și printr’o 
corespondință apărută în diuaruiă guvernamentală 
„Magyâr Polgâr" Nr. 296 a, tr. unde cu referire la 
alegerile din acestu județă se dice între altele:

„De altă parte minoritatea maghiară din împă
ciuirea încheiată în asemănare cu perioda celoră 6 
„aniitrecuțl are acum și acelu folosit, ce nu e de des- 
„prețuitu, că în centru pănă acuma (socotindă aci ș1 
„funcționari, de presente în centru sunt șepte funcțio
nari unguri aplicați. în județă (aci socotindă și pe 
„snbmediculu cercualu) avurămu pănă acuma trei, er 
„de presente sunt cinci funcționari unguri aplicați. 
„Prin urmare noi Uugurii, în urma împăciuirii amu 
„câștigată patru posturi, pre cându, decă în lipsa în- 
„păciuirii ne măsurămtt puterile, tote interesele nostre 
„erau puse în jocu, și era îndoiosu, că vomu pute reeși.

Nu este acesta o probă destulă de evidentă, că 
pactulă încheiată la alegerile funcționariloră din ju- 
dețulu Făgărașului nu numai, că este funestă și 
fatală, der va lăsă pbte încă și urmări fbrte 
triste după sine. — Nu este probată îndestulă 
că conducătorii noștri măcaril pe departe și-au împli
nită chemarea, loră față de alegători, de a cărorfi în
credere s’au bucurată. Decă urmărimu cu atențiune 
mersulă lucrăriloră dela începută pănă în dine, trebue 
să mărturisesc^, că câștigămU chiar convicțiunea con
trară. Spre chiarificarea adevărului, cu permisiunea 
D-Vostre, D-le Redactoră, voiu descrie în scurtă pre
gătirile și decurgerea alegeriloră din acestă județu.

în 5 Decembre a. tr. după ședința adunărei estra- 
ordinare județene au convocată d-nii advocațl Romann, 
Duvlea și vicariulă Micu o mică întrunire la 3 ore 
p. in. în casa proprietarului românii Toma Nicolae 
din Făgărașă spre a se consultă alegătorii între sine 
asupra viitbreloru alegeri. Aci s’au înfățoșată la 
ora destinată unu numără însemnată de alegători. în
trunirea s’a constituită la propunerea dlui Romann, 
alegendu-se de președinte ad hoc vicariulă Ioană Micu, 
cu aclamațiune. După acesta s’au începută disensiunile. 
Vorbitorii ma toți afară de unulă, au fostă de părere, 
ca să nu pacteze, că de și maioritatea membrilorft ro
mâni verificat! sunt 79 fata de 75 neromâni, totuși 
decă se voră înfățișă Românii toți, resultatulă va fi 
sigură pe partea loră. Der acelu unulă mai șiretă 
decâtă toți cerendu-șl cuventă, a (lisă cam aceste: 
„Domnii mei să nu vă pară lucrulu de glumă, ces- 
tiunea acesta este multă mai importantă decâtă, ca 
să trecemă așa ușoră peste ea. Să punemu casulă 
că alegătorii nu se voră înfățișă toți, ce daună inse
parabilă ar resultă într’unu asemenea casă, dreptă 
aceea eu aș propune: ca să se alegă o comisiune de 
trei, seu cinci, din sinulă acestei întruniri, cari să luere 
în interesulă maiorității poporațiunei acestui județă 
după cum voră află de bine.‘£

Acestă propunere după mai multe vorbiri pro, și 
contra s’a primită, și s’au alesu cinci membrii în co
misiune, Vicariulă Micu, advocații Romann și Duvlea 
ca interni, și dintre esternl Chiorniță și Stanciu, acești 
duoi din urmă nu au participată însă de loca la pac- 
tare. Dupa-ce vădii propunătorulă, că cu acesta pro
punere a reeșită, a făcută alta și adecă : „Domnii mei 
înainte de tote vă mulțămimă pentru încrederea, cu 
care ne-ațl onorata der totodată, ca să fimu și spriji
niți de D-Vbstră, căci la casă contrariu tote lucrările 
nostre voră fi zădărnicite/' Ca se fimă pentru tbte 
eventualitățile bine pregătiți aș afla de bine, ca să 
contribuimă fie-care dintre cei presențl după puteri, 
spre ajutorarea alegătoriloră, cari sunt mai în depăr
tare, pentru-că nu poți pretinde, ca unu alegătora sîr- 
mană se petrecă timpă de 2—3 (Iile prin Făgărașă 
fără puțină rebonificare din partea nostră, și la casă 
de lipsă să trimiteam și trăsuri după dânșii; pentru-că 
numai dela o deplină solidaritate, împreunată cu ener
gia, și disciplină, va fi opulu nostru încoronată cu 
succesă."

Propunerea acesta încă a fostă primită, și la mo- 
mentă s’au adunată 80 ii. dela cei de față. Neliindu 

alte objecte de pcrtractată ședința s’a ridicată cu acea 
observare; că comisiunea alesă va fi îndatorată a’sl 
da socotela despre lucrările sale în ajunulu dilci de 
alegere, adecă: în 18. Decembre a. tr. sera în Făgă
rașă, la care să învită toți alegetoril. Pe câtă suntă 
bine informată conducătorii români și maghiari înainte 
de alegere au avută trei întruniri, resultatulă finală l’a 
avută însă numai' întrunirea a treia. Maghiarii prin 
propunerile condițiuniloru preliminarie și-au asigurată 
personele favorite loră, și adecă: pe Nagy Sândor 
președinte, pe Herszenyi Bâlint asesoră la sedria or- 
fanală, pe Kapocsânyi Mor fiscală (advocatulă jude- 
țenă), pe Pânczcl Zsigmond vice notariu secund., pe 
Herszenyi Imre subprefectă în Făgărașă, dintre earl 
unii erau nesiguri de neeșire și pentru acestă favoru 
atâta de Indulgentă, li s’a concesu conducătoriloră ro
mâni postula de vice-comite ală notariului primă, ală 
unui asesoră la sedria orfanală ală vice notariului 
primă, ală revisorului, ală perceptorului, și ală contro
lorului gremială, postulă de medică primară, și ală 
duoilea submedică comitatensă. Toți aceștia au fostă 
cu aclamațiune aleși. — Posturile de subprefecțl la 
Branu, Șercaia, și Arpașulă inferioră le-au lăsată sor
ții, pentru-că aci nu au avută nici una nici altă par
tidă așa multă interesă. — Posturile de adjuncțl de 
subprefecturi, cari conformă legei sunt a se alege, 
le-au lăsată la libera disposițiunc a prefectului. — 
Oficialii manipulanțl încă s’au denumita de prefectală, 
fără cea mai mică intervențiune, seu ajutoră din par
tea conducătoriloră români, și așa prin pactulu acesta 
atâtu de măiestrită încheiată între Români si maghiari 
avemu în centru cu practicantulă denumită 8 Maghiari 
și 7 Români, și în județă 5 Români si 5 Maghiari 
funcționari aleși și denumiți, pentru că cum disei 
lupta în sine din partea conducătoriloră nu a fostă 
atâtă o luptă de interesă generală, câtă mai multă o 
luptă restrînsă la persbne particulare, rudite seu 
amice s. a.

După alegere conducătorii noștri atâtă au fostă 
de entusiasmați de resultatulă alegeriloră, de au căpă
tată poftă de arangiarea unui banchetă, care s’a dată 
în diua de 20 Decembre a. tr. în hotelulă cetatea 
„Paris" și în alte trei ospStării care au costată 147 
fl. v. a. Anticipațiunea de 80 fl. v. a. adunată în con
ferința din 5 Decembre a tr., în urma acestei dispo- 
sițiunl nu ajungea spre acoperirea speseloră făcute. 
Der unulă din cei trei puternici patroni, curendă a 
venită la acea ideă practică, ca fiecare funcționară 
alesă cu 1. Ianuariu a. c. să.. plătescă.. a. conto .spese
loră făcute cu ocasiunca alegeriloru 1 °/0 din lefă, și 
cu modulă acesta, li-a succesă marinimosiloră condu- 
cctorl a mai adăuga lângă anticipațiunea de 80 fl. 
încă 150 fl. cu totalii 220 fl., subtragendă spesele 
făcute de 147 fl. mai reinânc și pentru fondulă, de 
reservă unu plus de 73 fl. 73 fl. v. a.

Am alergată și cu ca representante municipală 
din depărtare, ca sS dau și eu mână de ajutoră, la 
aetulă alegerei atâtu de importantă, der cândă ahiti 
sosită la Făgărașă pe spesele mele, și Iară celă mai 
mică ajutoră, a fostă totală gata.

Am avută ocasiune a mc convinge iu persbnă că 
județulă Făgărașului este asțădl condușii de nișce 
parvenițl, și că prin lâimosulă pactă alegătorii români 
din acestă țînută au fostă rău amăgiți.

Beica Română 28 Ianuariu 1884.
(Absolutismu constituționalii.) După ce 

alegerea d-lui Gfeorge Ternoveanu, notară cen
trală, membru în comitetulă municipală din cer- 
culă Beicii maghiare făcută în tomna anului 
espirată a fostă cassată din causă, că respec- 
tivulu nu avii dreptulă de alegere, și prin ur
mare nici alesă n’a potută fi, s’a destinată dina 
de 28 Ianuariu a. c. câ se șe alegă altă mem
bru în loculă densului. Alegerea s’a și ținută 
totă sub presidiulîî fostului solgăbireu d. Nagy 
Tamăs în Beica maghiara.

Aici la alegere nc-au onorată cu cinstita 
loră față dintre amploiații comitatensl d. Ferencz 
Albert advocatulă (fiscalulă) substituții ală acestui 
comitatu ca pretendentă la demnitatea de ală 
3-lea membru comitatensă și d. Farkas Kâlmân 
adjutantele solgăbireului Reginului inferioră.

Ori-ce omă cu adevărată cultură a inimei și 
cu deosebire Românulu con sein de chiămarea 
sa, a trebuită se se înfiore de pretensiunile ab
surde și absolutistice, cu cari acești 2 amploiați 
au pâșitu pe față la acesta alegere. Mai ân- 
taiu d. Farkas Kâlmân a recomendată pe favo- 
ritulă seu F. Albert alegetoriloru și cu deose
bire inteliginței românesci. După aceea a cliiă- 
inatu la o parte pe fie-care notară de cercă și 

după câte o catichisare grosolană, se încercă a 
le impune chiară și prin amenințări, ca se in- 
strueze pe alegători și se lucre pentru ca se fie 
alesă susă numitulă pretendentă. Poftimă preten- 
siune ungurescă. 9 comune curată românesci și 
numai una ungurescă, și încă nici aceea pură ungu
rescă se mai alegă si între acești 3 membri 
comitatensl pe ună ungură, ca și cându nu ne 
ar fi pre mulți 2 de mai înainte ?

După ce s’a începută alegerea vedendă sus- 
numiții domni, că alegătorii românesci deși în 
ora a 11-a totuși au învățată a urmâ pastoriloră 
săi sufletesc! și inteligenței în astfelă de afa
ceri, și că în loculă d-lui Ferencz Albert, de 
care nici că se mai audise ceva pănă acum 
voteză pentru M. O. D. Alesandru Ternoveanu 
coadjutoru protopopcscă în Regină, se turburară, 
și cu deosebire d. Farkas Kâlmân îucepîi a 
înjurâ pe preoții românesci de câți sânți sunt 
în lume și a se esprimâ în tote dialectele tri
viale câte nămai se potă aflâ în o limbă cultă 
ca cea maghiară, așa încâtă mă geneză a mânji 
ună diară atâtă de respectată, ca „Grazeta“ cu 
astfeliă de espresiuni „culturale". Alegerea 
firesce s’a finită in triumful ă R o m â n i 1 o r ă. 
Ccriulă insultată (nu înțelegă) pe nedreptulă, care 
a adusă și pe poporulă românescă din aceste ți
nuturi la cunoscința de sine, și-a stempărată 
mânia printr’o ninsore abundantă și alegătorii 
s’au depărtată pe la ale sale în cea mai bună 
ordine și pre îndestuliți, căci au vădută, că 
sânții înjurați au rădicată causă românâscă.

Regretămă, că guvernulă ce se dice „con- 
stituțonală" sub masca fericirei poporeloru prin 
astfelă de ăpucături absolutistice voiesce să 
vine unde numai pote omeni de ai sei. Nu 
înțelegemu de locă cum de nu se gândesce, că 
tote aceste machinatiuni nu numai că nu-i căs- 
tigă atragerea poporeloru ci , dincontra producă 
cea mai violentă reacțiune și nemulțumire în 
pieptulă flăcărui Română binesemțitoră. Au nu 
ne ajunge, că cu alegerea amploiațiloru comi- 
tatensi, afară de unu bietă medică de română, 
n’amă căpătată nici măcară ună mătiiratoră de 
cancelariă română ? Erte-ne ori si ce Ungură 
căci astfelă de prctensiuni absurde ca cele ce 
ni s’au făcută cu ocasiunea acestei alegeri pănă 
vomă pute nu vomă împlini nimănui. —-w—-

Tohanulu vechili 22 Ianuariu v. a. c.
(O mobilișare fără de veste.) Domnule 

Redactoră ! Dilele aceste a fostă mare fierbere 
în comuna nostră și jură. Se părea că suntemă 
în ajunulă unui mare resboiă. Și într’adeveră 
flăcăii noștri reserviști și conccdiați căpătaseră 
ordină de concentrare. Mulți flâcăi sosiră și din 
străinătate. Domne ajută, diceau unii, dor se-o 
mai schimbâ vremurile decă vomă ave o mare 
bătăliă. Mamele începură să plângă pe fii Ioni, 
pe cari îi credeau deja în gura tunului.

Cine a provocată aedsta mișcare și tulbu
rare ? Deslegarea. acestei întrebări este co
mică. La subprefectura din Branu, unde este 
vestitulă Csia Elek ca ajutoră, s’a întemplată 
că elă, seu ună scriitorii de sub dănsulă, au 
schimbată blanchetele ce trebuiea să le alăture 
la o circulară privitore la unele măsuri ce 
ce le reclama legea de venată și în locă de 
blancheta pentru venată a adausă blancheta 
pentru mobilișare. Notarulu diiî Tohană vă- 
dăndă blancheta nu s’a mai uitată dâcă e sub
scrisă ori ba în regulă — pbte că este și cam 
scurtă de vedere — și așa a trăroisă biletele 
de conchiamare la toti conccdiatii si reservistii.’ 11 ’ Babele de prin satil, vedendil încurcătura ce a 
prodns’o acesta neînțelegere, diceau, că „nu e 
semnă bună" și trebue că se apropia vre-o 
răsmirită. . .

Isvbrele istoriei Româniloru.
Ântâia conferință ținută la Atenett de d. Gr. G. Toci- 
lescu. Dare de seină datorită d-lui C. C. Dobrescu.

în sera de 6 Ianuariu, d. Gr. G. T o c i 1 e s c u, 
profesorii la facultatea nostră de litere, a ținută o 
conferință la Ateneu despre „I s v 6 r 6 1 e Istoriei 
R o m â n i 1 o r u.

Dela începută d-sa face declarațiunea, că apar, 
ține acelora, cari consideră istoria ca o s c i i n ț ă, a 
cării ființă să recunosce în metodulă criticei 
cil ajutorulii căreia restabiliniu „f aptele reale"; 



er nu o a r t ă, în care ar predomni retorica, es- 
punerea artistică, tablourile vii și mișcătbre, discur
surile plăsmuite, cu unu cuventă imaginațiunea înflă
cărată a celui, care scrie ori vorbesce despre unu 
evenimentu istoricii. După ce arată, că atâtu la 
Greci, câta și la Romani cu mici escepțiunl, precum 
și în evulă mediu, istoria a fostă mai multă o gim
nastică de cuvinte cu scopă de petrecere, d. Toci- 
lescu ne spune, că scbla istorică dela Gotting, Nie- 
buhr și alții, au pusă bascle metodului istorică, cari 
să rdzimă pe studiulă critică ală isvdreloră. Acesta 
este metodulă germană cu totulă deosebită de celă 
care mai domnesce încă în Francia, Italia și Spania.

în adevără arta istorică mișcă inimile, în- 
flăcăreză mințile, aprinde fantasia mulțimii, deșteptă 
entusiasmulă momentană în sufletele amorțite, rătă- 
cesce o p i n i u n e a p u b 1 i c ă, a carii putere e imensă 
și astfelă cere ca ad e v 6r u 1 ă reală s4 s e în
chin e ideiloră artistului, în locă ca 
artistulă se -șl modifice ideile după re
alitatea faptelor ă.

Decă prin noi înșine nu putemă cerceta trecu- 
tulii, apoi prin studiulă critică ală isvdreloră ne apro- 
piăraă de densulfi, îlă pricepemă, așa cum reese din 
mărturirile istoriografiloră. Prin urmare cestiunea de 
a se sci, decă noi avemă seu nu o adevărată i s t o r i ă 
națională, depinde în mare parte de studiulă apro
fundată ală isvdreloră istorice, adecă de valdrea ce 
au ele în lămurirea fapteloru.

Der în ce constă metodulă critică 1 Metodulă 
critică cerne cu d’antaruntulă tote fântânele istorice. 
Cu ajutorulă lui trebuie să aflămă mai dinainte pe 
autorulă documentului, să-i fixămă data-, să ne asicu- 
rămfi de autenticitatea lui, să cundscemă gradulă de 
autoritate ală mărturiei, în fine s6 facemă o analisă 
filologico-literară, pentru a ne convinge pe deplină de 
însemnătatea documentului.

în ântâiă conferință d. Tocilescu s’a ocupată nu
mai cu Cronicele. După ce face o enumfirare 
destulă de completă a croniceloră pănă acum publi
cate distinsulă conferențiară adauge, că fără o compa
rare critică a codiceloră unui manuscriptă o confrun
tare făcută cuventu cu cuventu, cu observațiunea ce- 
loră mai mici puncte de diferință, chiară de orto
grafia, fără determinarea verstei, patriei și gradu
lui de credință a fie-cănii codice, edițiunca manus
criptului nu pdte fi critică, er fără edițiunea critică a 
analeloră nu este uimică de începută în istoriă. D- 
Tocilescu iea apoi în cercetare cronicele publicate 
pănă acum pentru a ne convinge, decă tipărirea loră 
a fostă făcută cu acea fidelitate critică și delicateță de 
consciință, care reclamă une-orl atențiunea asupra 
unui cuventă, ori unei litere. Analisându și dându 
mereu esemple, d-sa dovedesce, că în tipărirea cro
niceloră d. Cogălniceanu n’a urmată nicidecum pove
țele metodului critică, deși a întrebuințată 40 manus
cripte la publicarea a 11 cronice, câte au apărută 
pănă acum. Erori de date, de multe ori de fapte, 
strămutări de domnii, lipsuri de evenimente, fapte cu 
totulă întortochiate se vfidu lă totă pasulă în Letopi-. 
sițele Țerei Moldovei, provenite negreșită din causa 
inulteloră variante, și de aceea e absolută necesară o 
nouă grupare a materialului acestoră cronice pentru a 
se putd completă testurile originale. D-lui Cogălni- 
ceană însă, care încă de pe la 1833 a adunată ma
nuscripte și a lucrată asupra loră nu i se pdte Im
pută lipsa de metodă, de dre-ce d-sa, fără a ambițio- 
nă s6 ne dea o edițiune critică, a scăpată dc uitare și 
peire scrierile vechiloră cronicari ai Moldovei, cu- cari 
totdeauna se p6te mândri literatura năstră istorică.

Despre cronicele publicate în M a g a s i n u 1 fi 
istorică pentru Dacia se pdte (jice, că au 
aceleași păcate, adecă lipsa de metodă, erori însem
nate de lectură, omisiuni de rânduri întregi, estropierl 
de frase, cari facă utilisarea loră imposibilă, une-orl 
chiară periculdsă.

Totă aceleași observațiunl face și celoră publicate 
de librarulu George Idnid. D. Tocilescu ilustreză 
aserțiunile sale cu esemple — de multe ori hăslii 
— și în privința croniceloră publicate prin reviste 
si diare.

în fine ne vorbesce de ună manuscriptă seu codice 
istorică dela biblioteca centrală din BucurescI, care 
completeză cele publicate în Magasinulă istorică de 
Cronica lui M u r g u 1 ă, despre care vorbesce 
Ragusanulă Luccari pe la 1600 și d’o altă cronică 
scrisă în limba slavdnă bisericescă, care face parte 
din colecțiunea patriarchului Nicon și publicată în 
Rusia pe la 1793. D. Tocilescu terminândă, elice că: 
necesitatea unei edițiunl critice a cro
nic e 1 o r fi nostreecu tot u lu imperiosă, 
pentru că pănă cândă isvorele nu se 
v o r fi culege, compară, critică s t u d i ă și 
scdte la lumină, nu vomfi ave o adevărată 

istoriă națională. Și fără istoriă națională 
unu poporu nu va ave nici odată consciință tre
cutului său, care — după (lisa unui istorică rusă 
— s6 serve de tălmăcire timpului de față și pove- 
țuire timpului viitoră.

într’unulfi din numerile viitdre voiu face darea de 
semă și a celei de a duoa conferință asupra părții 
documentate a isvdreloră istorice.

(„Românulă14.)

Diverse.
(Cărăbuși în Ianuarîu.) Asdră ună amică și con

frate ne făcu o neașteptată surprisă trămițendu-ne 
într’o cuvertă unu cărăbușiă (gândacii de Maiu) viu, 
veselă și frumoșii c’ună mică biletă de cuprinsulu 
următorii: „Domnule Redactorii! Semne bune! . . . 
Ori că se scurteză drna cu 8—9 săptămâni, ori că 
Ardealulfi nostru are de gândii a se preface într’unfi 
alfi doilea sînfi ală lui Avramă. Altfclă alăturatulfi 
însectfi nu s’ar fi pututfi ivi într’unfi timpii atâtfi de 
neobiclnitu. Ti ’lă trămitepifi, ca ser ’țl țină de urîtfiP

(Statua lui Lazaru.) Prin o favdre specială, 
amfi fostă si noi admiși a admiră, într’una din sălile 
Museului naționale din palatulfi Academiei, superbulfi 
modelă de Iutii, în mărime naturală, alti marelui în
vățătorii Lazaru. Modelfi, după care în mărime îndoită 
(spre a face păreche cu a lui Heliade Radulescu), va 
fi sculptată în marmoră de Massa-Carrara, statua 
acestui luptătoră ală renasccrei române. Suntemă 
datori a mărturisi că privirafi deja c’o mândriă națio
nală, acestă lucru săverșitfi, datorită d-lui Georgescfi, 
primulfi adevărată artistă ală daltei române. La pi- 
cidrele acestui modelfi chiară, te simți agitată și in
suflată de nisce sentimente noi, de patriotismă, națio
nalitate, progresii și cultură, pe care cu cartea în 
mână și cu fulgerii speranțeloru viitorului în ochi, 
acestă ântâiu dascălu română, lumina deșteptă și 
avântă o generațiă născută în putreziciunea domniei 
fanariote, cătră ună viitoră ce nu multl ani a mai 
trebuită spre a se adeveri și în privința sufleteloru și 
în privința valdrei națiunei sale, care sciâ bine elă 
că nu era de câtă adormită. Multă se va datoră dlui 
Georgescu, că ne-a reamintită, fie și în marmoră, în- 
vățămentulă pe care ni-lfi va inspira fruntea, ochii, 
gura, care pare că stă să ne vorbescă încă, energia 
în fine a întregului chipă alu lui Lazafă în petră. 
Decă esecutarea ei în marmoră va fi credincidsă 
modelului, apoi repetămă că ne vomă pute felicita 
noi toți Românii, de admirația ce va provocâ inspira- 
țiunea și talentulu d-lui Georgescu. Michel-Angelo 
isprăvindă pe colosalulu său Moise (statua, care se 
află astă-dl în Roma în basilica „San Paolo fuori di 
inurra“), transportată elă însuși îlă lovi cu ciocanulă 
(semnulă se vede și astă-dl), strigendu-l: „perche non 
parii ?! — de ce nu vorbescl ?“ Noi vomă pută întrebă 
pe învățătorulu Lazară reînviată de pâtră: „de ce 
n’ai sufletfi să ne înveți și pe noi ?“

(„Telegraphulfi“.)
(Baiu în Timișora.) Din partea înteliginței ro

mâne din Timișdra se va arangiâ Sâmbătă în 18 
Februariu (1 Marte) 1884 în sala cea mare a redutei 
(otelulă principele de coronă Rudolfă din cetate) ună 
bală pentru ajutorarea scdleloră gr. or. române din 
Timișdra și a studențiloră săraci din institutulă alum- 
neală. în decursulfi balului se voru produce și 13 ca- 
lușerl îmbrăcațl în costume naționale. în numele co
mitetului arangiatoră: Petru Oprișfi președinte. 
N i c o 1 a e C o ș a r i u, vice-președinte.

Nou abonament* la

„Gazeta Transilvaniei/*
Cu l-a Ianuariu st. v. 1884 sa începută unu nou 

abonamentă, la care învitămă pe onorații abonați, 
amici si sprijinitori ai fbiei nostre, rugăndu-i ca să 
binevoidscă a si-lă reînoi de cu vreme pentru ca dia- 
rulu să li se pdtă espedâ promptă și fără întrerupere.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tate costule abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu directe prin man- 
datil poștale, seu prin Domnii, la cari au 
subscrise abonamentule.

Prețulu abonamentului, ce se pbte tramite mai 
ușoră prin mandate poștale, este:

pentru Austro-Ungaria cu posta : pe trei luni 
2 fi. 50 cr., pe șese luni 5 fl.; pe ană 10 fi.

pentru România și alte țări esterne: pe trei luni 
7 franci, pe șese luni 14 franci, pe ană 28 franci.

Scrisorile sunt a; se adresa la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvaniei4* în Brașov*.

De vendare.
Casa Nr. 73 din ulița Furcdii

♦

aparținătâre minoreniloru reposatului Dimitrie 
Nicolau este de vendare, de voie liberă. Doritorii 
se se adreseze:

1—3 Tergulu Straelor* 149.

Istoria Țîganiloru
ou ilustrațiunî comice în teztu, apoi:

Popa Colacii cu popa Pupăză, 
dialogă sensațională, voru începe a se pu

blica în numărulă din Faură ală

„CALICULUI44.
Calicul* iese Ia Sibiiu în prima fie-cărei luni 
st. v. broșnratii, 24 pag'ine, octavă mare, trece 
d’ună diară humoristico-satirică de primul* rangă, 
și deștdptă interesă la cetire în tdte părțile lo
cuite de Români.

P. T. Publică iubitor* d’o lectură picantă, 
și de rîsă cu hohote, binevoidscă a abonâ celă 
multă pănă ’n 1 Faură st. v., p e n t r u 
c ă n u tipărim* exemplare de r fi
se r vă. Prețulu pe ană 3 fl. sdu 7 franci, pe 
78 de ană 1 fl. 50 cr. s6u 3.50 fi*. Numeri 
singuratici se espeddză cu 30 cr.

3—3 Administrațiunea „Calicului44,

65 bucăți numai fi. 8.50. 

Tacâmuri le masa âa arginin 
BRITANNIA

cu marca brevet, a fabricei.

Auriți, vedeți și ve mirați!
Ună serviciu verit. englezescu. patent, durabilă 
pentru feliurl și dessertă din argintii de Bri- 
tannia solidă și massivă, care se pdte mai pune intr’o 
categoriă cu argintulfi verit. și pentru care garantez* 
in scrisă și după 25 de ani că fiindu întrebuințați» 
remâne albii. Acestă garnitură a costată mai înainte 
peste 30 fl. și se vinde acum c’ună pretii forte redusă.

Intrega garnitură constă din următdrele piese :
6 bucăți cuțite de argintii Britannia bună . . fl. 2.25
6 77 furculițe „ „ massive . fl. 1.20
6 77 linguri n „ massive . fl. 1.20
6 77 scăunele „ „ fine . . fl. 1.—
1 ti lingură de supă „ massivă. fl. 1.10
6 n linguri de cafea „ massive. fl. 0.70
1 77 lingură de lapte „ massivă. fl. 0.60
6 77 cuțite mici de deșertă si copii, solide . fl. 2.—
6 71 furculițe de deșertă „ massive . fl. 1.—
6 77 linguri de argintă-Britannia solide . fl. 1.—
6 77 păhare pentru oue fine . . fl. 1.20
6 77 lingurt » fine .. . fl.--.60
1 77 solniță pentru piperă fină . . fl.--.30
1 77 „ pentru sare frumdsă . fl.-—.15
1 71 tavă de 30 cm. lungime fină . . fl.--.60
65 bucăți - fl. 15._
Tdte 65 bucăți prov2dutu cu marca fabricei de susă, costă

î numai fl. 8.50.
Aceste obiecte se trămită și cu bucata pentru 

prețurile susă arătate, der celă ce comandă tote 65 
bucățile, le capetă în locă de a da fl. 15

tdte numai pentru 8 fl. 50 cr.
Prafă de curățită pentru argintulfi meuBrit. cutia cu 15 cr.

Admonițiune ! Argintulfi de Britania nu mai atunci 
este yeritabilă decă pdrtă marca de mai susă. 
Comandele se efectuescă numai după trămiterea pre
țului seu cu rembursă (Nachnahme) și sunt a se adresa la 

BERTHA ZUCKER’S Britaniiiasillier-HâWileiiot
Wien II., Pfeffergasse Nr. I.

3#W Decă nu convine garnitura se îutorcu paralele, 
dovadă că negoțulă e reală. — Catalogulu prețuri- 
loră gratis.
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