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Brașov* 27 lanuariu st. v.
„Cei ce sunt chiămați a veghiâ asupra ese- 

cutărei fidele a legei, sunt tocmai aceia, cari o 
desconsideră și o calcă mai cumplită.66 Cându 
scrieamă aceste cuvinte în revista din numeral* 
trecută aveam* înaintea ochilor* nenumeratele 
cașuri de flagrantă călcare a legei, mai alesă a 
legei de naționalitate, întâmplate pană acum, 
der nu scieamu încă, nimic* de cutezătorul* 
atentată ce s’a comisă de cătră omulă de încre
dere ală d-lui Tisza, care conduce adi destinele 
județului Bistriță-Năseudu.

Hienele flamande sapă cu labele 1 oră pămân
tul ă, pe unde mirosă a mortăciune. Se pare că și 
la noi, în țera celor* îndelungă răbdători, începe 
a se semți ună asemenea mirosă, căci nesățiosele 
hiene ale sistemului de distrugere și anihilare 
națională devină totă mai cutezătore.

O adâncă durere și îngrijire ne cuprinde, 
cându vedem* cu ce ușurință își potă căștiga 
creaturele d-lui Tisza, mai pretutindeni între 
noi, triste merite pentru falsul* maghiarism* 
prin călcare de lege și prin desprețuirea intere
selor* de viață ale poporațiunei nostre numerose. 
Câte ună baronaș* scăpătată de Ungur*, ajunge 
din grația marelui vizirii la cârma celuia sân 
celuilalt* județ* locuită de Români și nu trecu 
nici luni la mijlocă și-’lă vedi dispuind* și 
„teremtett“-uind* ca pe unu pașă din fundul* 
Asiei. Toți își plecă capulă dinaintea lui. Po
porală, pe care terorea și despotismitlă Pa adusă 
la o stare de desperare, nu se așteptă decâtă 
totă la mai reu. Ear conducătorii lui ? Când* 
e primejdia mai marc ei nu se văd*, nu se 
arată nicăiri. Decă e vorba de vr’unft prânz* 
seu de vr’ună baiu se adună cu toții și atunci 
foile nostre sunt pline de laudele bravei „inte
ligențe66 de colo și de colo, cândîi înse se tracteză 
de a combate liberalii arbitriu ală vr’unui pașă 
dela comitată „inteligența66 dispare și bietul** 
popor* trebue se sufere cruntele loviri.

Așa au mersă lucrurile în comitatulă Sol- 
nocu-Dobâcei, de unde n’amă audită în anii din 
urmă de nici o faptă mai de domne ajută na
țională a „ inteligenței “. Cându alegătorii ro
mâni din Ardelu ’și-au rcdicată vocea în contra 
încercărei de a ni se maghiarisâ școlele „inte
ligența66 din „Solnocu-Dobeca66 a tăcută tăcerea 
pescelui. Nu puteamă se ne esplicămă acestă 
lucru. Intr’aceea sosescă alegerile municipale 
și unul* din corespondenții noștri ne spune, că 
voinicosulfl prefectă br. Banffy în câțiva ani a 
isbutită 1. a scote pe Români din consiliul* 
municipală și dela oficiele județene. 2. Ai de
părta din comissiunea administrativă. 3. A 
călca autonomia comunală introducând* i n 
contra legei limba maghiară în afacerile 
comunale.

Apetitulă vine mâncând*, dice Francesul*. 
Baronul* Banffy a devenită omulă dilei. Rapor
turile ce le-a primită d-lă Tisza erau așa de 
satisfăcătore încât* a trebuită se ’și dică : ceea 
ce a succesă lui Banffy în Deeș* de ce se nu-i 
succedă și în Bistriță, hai se ’lă facemă pre
fectă și peste comitatulă Bistriță-Naseud*. La 
faptul* că acestă Banffy a băgată județul* Sol- 
nocă-Dobeca în datorii așa că comunele nu mai 
potă suporta dările și aruncurile, d-lă Tisza nu 
s’a gândită. Afacerea acesta nu’lă privesce pe 
elă, ci pe colegul* seu Szapary dela finance.

Destulă că br. Banffy a devenită prefectă și 
în Bistriță și ne este cunoscută prima sa debu- 
tare la alegerile municipale, cândă a introdusă, 
în contra voinții esprese a poporațiunei române 
și săsesci, pe favoriții sei necualificațl în pos

turi, batândușî jocă astfelă de libertatea alege
rilor*. Românii și Sașii au protestată prin „tă
cere profundă61 spună cronicarii dilei. Ei bine, 
d. Banffy trebue că a crezută, căacestătacerealoră 
este mai multă o consemțire decâtă ună protestă, 
căci s’a semțitu încuragiată de a procede fără 
amânare la asaltă. Corespondența de mai la 
vale ne spune, că d-lă Banffy a făcută scurta 
socotelă și fără ași mai bate capulă cu dispo- 
sițiile legei de naționalitate, a dată ordină, ca 
de aici încolo în comunele din județulă Bistrița- 
Nased* tote afacerile oficiose se se porte în 
limba maghiară.

O foie din Clușă dicea, candă a fostă nu
mită br. Banffy prefectă Ia Bistriță, că în acestă 
județă nu pote fi vorbă de-o maghiarisare în sen
sul* gramaticală ală cuvântului, ci missiunea 
prefectului va fi de a face plăcuta la popora- 
țiune idea maghiarismului. Ei bine, d. Banffy 
pricepe minunată de a face plăcută maghiaris- 
mulă paciniciloru și circumspecților* Năsăudeni. 
Numai așa înainte, căci e speranță, că astfelă totuși 
se voră trezi odatâ din apatia Ioră și Năseudenii și 
vor* arăta baronului Banffy, că ulciorulu merge 
la fântână numai pănă'ce odată se sparge. Nu 
ne putem* închipui câ bravii grănițerî de odi- 
nioră se sufere o asemenea tiranisare tară de 
a se apăra cu tote mijlocele legale, ce le mai 
stau la disposițiune.

Prigonirea liinbei român* în comitatul* 
Bistrițâ-N asfcudiî.

Din pașalicul* lui Banffy, lanuariu 1884.
Domnule Redactorii! Fii bănă mai pune și 

aceste sciri la răvașul* necasurilor* românesc! 
și nu te supărâ, decă și de astădată îți voiu îm
părtăși lucruri, de cari ca Română și patriotă 
nu te poți bucura.

Abia a trecută o lună și cornițele Banffy, pe 
care părintesc* oblăduire ni l’a trămisă aici a 
și începută a ne freca hrean* pe sub nașă, ca 
nil cumva se mai avemiî nici atâta pace, câtă amu 
avătii pănă a nu-lft cunosce. Vei fi sciindă, că 
pe aici suntem* Români dea-rostulă ; nu scimă 
unguresce; ducem* în spate necasurile româ- 
nesce; rcpresentanțele comunale sunt în mare 
parte alcătuite din membri români, afară de 
puțini viriliștl mai cu semă jidani vîrîți ici și 
colea ; deregetorii locali comunali, primarii, no
tarii, colectorii, cassarii etc. au fostă și sunt 
pănă acuma Români.

Poporală de pe aici este harnică și destulă 
de pacinică, elă își face datoria, plătesce totă, 
ce i se cere cu drept* și cu nedrept* și niine 
n’a avută vr’odată lipsă a se plânge asupra 
lui, căci a moștenită dela strămoși năravul*: 
a dâ lui Ddeu, ce este a lui Ddeu și împăra
tului, ce este ală împăratului. De ună tâmpă 
lungă a mai avută și norocul*, că au fostă ani 
mănoși și ueavendă astfeliu a se luptă cu sărăcia 
a suferită starea lucrurilor* — croită dela dua- 
lismu înebee și încurcată din ce în ce mai 
tare — cu unu felin de nepăsare, despre care 
pote nici elă nu si-ar pote dâ sema. Din causă, 
că acasă, în comune, pre la deregetoriile, unde 
are cele mai multe afaceri s’a putută înțelege 
în liniște în limba loră propria, elă n’a mai 
căutată celealalte rele de sus*; deregetorii de 
prin comune erau din sinul* său, cunosceau 
necasurile și limba lui și nu-lu torturau cu 
altă străină, astfeliu și trebile administrative 
mergeau bine, deregetorii își făceau datoria 
atâtu față de poporă, câtu și față de mai mari, 
și pote sunt rari ținuturile, cari se fi avută 
deregetorl atât* de conșciențioși.

Der nu acesta place puterei de astădi. tre
bile potu merge și reu, numai se morgă 
unguresce, de aceea noulă comite, care nici 
ună bine nu ne-a făcută pănă acuma, a aflată 
totuși timpă a dâ ucasuri, în puterea cărora de 
aici încolo în comune tote afacerile oficiose se 
se porte numai în limba ungurescă. Așa fiindu 
va trebui să se dea în lături omeni câtă de 
harnici, decă nu șciu unguresce și în locul* 
loru se vor* importă străini.

în țări adevărată constituționale prefecții nu 
s’ar încumetă a dâ astfelă de ucasuri si decă 
s’ar încumetă acolo te-ai pute aperâ cu legea 
în mână. Cum te vei apărâ însă la noi, unde 
mai suut ațâți de aceia, cari potă călcâ legile 
și sunt încă premiați pentru acesta ? — Noi 
mojicii! noi, cari avem* numai datorințe nu și 
drepturi, noi trebue să purtăm * sarcinile și 
greutățile și se ne uităm* cu ochii, pănă cându 
unu pașă unguresc* ne smulge din mână cele mai 
sfinte drepturi căpătate, dela D-deu deodată cu 
viața și cu ochii din cap*.

Nu sciu, ce vor* face omenii de aici în 
fața acestor* nedreptăți. Ucasulu a ajuns* în 
scris* și prin viu graiu la notari și la primari; 
subprefecții, aceste slugi plecate l’au împărtă
șită cu acel* zel*, cu care l’au primită și li 
s’a trimisă de sus*, și decă și primarii și ceia- 
lalți deregetori îlu primesc* fără, oposițiă, atunci 
cei ce nu sciu unguresce potu se-și îea catra
fusele și se plece, ca să potă veni notari un
guri și primari jidani în locul* loru, ca să slu
găresc* după plăcu pe mai mari și poporului se-i 
tragă pielea preste urechi.

Una ar trebui să scie puternicii de astădi 
se nu se joce multă cu răbdarea poporului.

Așa-i, dle Redactorii, că este forte carac
teristică o astfel* de procedură din partea frați
lor* unguri tocmai în timpurile acestea, cândîi 
se vorbesce de o apropiarc între Unguri și 
Romani și cându „Viitoriul66 și-a luată de 
gând* se nc împace ! ?

Nu strică se-ți mai scriu una în trecătu. 
N’ai crede câtu-sii de practici Ungurii, cândîi 
le trebue bani românesci; în privința acăsta 
ei nu se deosibescii întru nimica de jidani. In 
astfeliu de împregiurări ei ne scriu frumoșii 
românesce.

In Deșiu să înciripâ unii teatru unguresc*, 
fetii al* lui Banffy și pentru a câștigă bani au 
croit* o loteriă, a cărei losuri au ajuns* și pe 
la noi, ca se se vândă și încă o parte din ele 
pre calea deregătoriilorii, er altă parte însoțite 
de apel* în limba românesc*. Aici le place 
și limba nostră, numai acolo se nu o audă unde 
ne este nuoe mai scumpă.

Toții pe astă cale au ajunsă aici mai multă 
o provocare, decât* învitătoriu ca să se cliiel- 
tuescă la comune și la particulari mai multe 
acții ă 500 fl. v. a. pentru clădirea unei căli 
ferate vicinale dela Desiu cătră Bistriță si fiindu 
că atâtu losurile cât* și acțiile vinu dela Banffy 
negreșit* impiegații slugarnici, cari sunt dedați 
a crede că trăesc* numai din grația comitelui, 
er nu din pânea și voința poporului, seu încă-i 
din meritele lor* proprii — se vor* sili a le 
acățâ de gâtul* comunelor*, cum s’a întâmplat* 
și în comit. Solnocului, unde sumele subscrise 
se scotă — ca dela comune — numai cu chiară 
și cu vai. eu.

Cronica evenemintelor* politice.
Discussiunea asupra n u n țiului camerei 

magnațiloru în cestiunea proiectului de lege 
pentru căsătoriile mixte a, culminată în discnr- 



sulă lui Istoczy.. „Acestă Istoczy — scrie 
„Wiener allg. Ztg.4—care a fostă până acuma 
luată în batjocură, pentru originalitatea sa, a 
esclamatu uitându-se dreptu în ochii d-lui Tisza, 
că acum i a v e n i t ă lui r e n d n 1 u case 
r î d ă. Istoczy rîde de d. Tisza — nu pote fi o 
critică mai drastică și nimicitore a politicei de 
cunctatorii, care a făcută unu fiasco așa de în
fricoșată, decâtă critica ce-o cuprinde acestu faptă. 
In acestă lumină se presentă forte nefavorabilă cu
vântarea, din urmă a d-lui T i s z a. Cu totă pu
terea sa oratorică d-lu ministru-președinte a voită 
se dovedescă, că elă crede posițiunea sa forte 
tare. Mărturisimu pe față că noi nu împărtășimu 
nicidecum acesta încredere, din causă că nu
mele lui Tisza a încetată de a însemna o sis
temă pronunțată și tare. O asemenea sistemă 
este inse astădl înainte de tote fbrte de lipsă în 
Ungaria...

Foia memorată este organulii conservativi- 
loră moderați din Austria și limbagiulă ei do- 
vedesce din nou că în Viena se crede sdrum 
cinată posițiunea d-lui Tisza.

„Românulă4 respunde aceloră diare, cari au 
întrebată și întrebă: — Ce face guvernulă cu 
cestiunea Dunării? Ce a făcută gu
vernulă se scie acum în modă positivă de totă 
țâra, și de totă Europa, dice „Roman ulii4. Se 
scie, că elă a dechiarată, că, In temeiulă drep
tului nostru de stată suverană, în virtutea tutu- 
roră tractateloră și conformii cu unanima vo
ință a națiunii, a respinsă și respinge cele sti
pulate în conferințele dela London în contra 
drepturiloru ndstre și fără participarea nostră 
Pacele conferințe.4 -- Mărturimă, adauge „Ro
man. “, că nici acum nu vedemă ce dibăcia ar 
fi putută întrebuința miniștrii noștri pentru ca 
se facă pe Francia, pe Italia, pe Anglia, pe 
Germania, pe Rusia și pe Turcia s& nu prii- 
mâscă nedreptele cerințe ale Austro-Ungariei ?

Veuindă la nedibăcia, de care este acusată 
c’a comis’o primulă ministru prin visitele ce-a 
făcută guverneloru Germaniei și Austro-Ungariei 
numita foie ilice : „Să scie, că ’n tomna tre
cută t6tă Europa se temea forte, că va fi nă
pădită d’unu mare resbelă. Se scie, că Austro- 
Ungaria este vecina nostră. Dâcă der s’ar fi 
deschisă sân s’ar deschide ună resbelă în Ori- 
inte, este de celă mai mare interesă pentru noi 
d’a lupta pentru ca s6 ni s’asicure neutralitatea. 
Nu scimă, negreșitu, dâcă, în asemene casă 
vomă ave fericirea s6 dobendimă acestă neu
tralitate a cărei respectare ni s’a retușată la 
1876. Scimă înse, că guvernulă nostru este 
datoră se lupte pentru a-o dobândi. Dovedă 
și mai pipăită că guvernulă nostru bine 
a făcută, ni se dete acum de cătră cealaltă pu
ternică a nostră vecină. Rusia trămise pe d. 
de Giers spre a se înțelege cu Germănia și cu 
Austro-Ungaria. Diarele rusesci spună, că în
țelegerea s’a făcută și că astfelă pacea s’a asi- 
curată. Se sperămii c’așa va fi. Credemă înse 
că suntem datori cu toții se profitămă de pacea 
presentă pentru a ne face din ce în ce mai 
cunoscuțl Europei, pentru a dobândi opiniunea 
publică în favorea drepturiloru n6stre.“

Numele principelui Bismark a fostă nu 
numai odată amintită în cursulă desbaterei asupra 
propunere! Wurmbrand în c a m e r a a u s t r i- 
acă. Dr. Sturm a disă, că Bismark a dojenită 
pe Nemții austriac! pentru liberalismulă lorii, 
nu pentru atitudinea loră față de Slavi. La 
acâsta respunde organulă cancelarului „Nordd. 
allg. Ztgri, vrendă a contestă cele dise de Sturm, 
dice, că Nemții din Austria au greșită, căci în 
locă se lucrc pentru întărirea monarchiei, au 
lucrată numai pentru ca se aibă maioritatea în 
parlamentă. Acestă respunsă nu elice nici da, 
nici ba, lasă lucrulă încurcată, ceea ce nu ne 
pote pune în mirare.

Cu pompa obicinuită a deschisă Regina 
Victoria parlamentulă anglesă Marția tre
cută. In discursulă ei, pe lângă asigurările de 
pace dice, că învingerea Egipteniloră în Sudan 
obligă pe guvernulă anglesă de a reveni la ces
tiunea deșertării Egipetului. Totodată cu depeșa, 
care transmite acesta scire sosi și o depeșă dela 
Cairo de următorul ă cuprinsă: Chedivulă a pri
mită dela Baker-pașa o depeșă prin care îi 
anunță că a fostă bătută aprope de Tokar 
de trupele grozavului M a h d i, că a perdută 
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și că a trebuită se se întorcă (vrea se dică: se 
fugă) la Suakim cu restulă trupeloră sale.

Cestiunea limbiloră în Austria.
(Continuare.)

Dep. Dr. Hausner (Polonii din Galăția). Gestiunea 
limbei statului s’a discutată de mulțl oratori și în șe
dința din urmă de unfl escelentu oratorii, care a esa- 
minat’o din punctii de vedere liberala cu argumente 
puternice și convinggtbre așa, că mie nu mi-a mai re- 
masă decâtu rolulii modestă de a completă cele des- 
voltate de acesta oratorii. Cine a observată cu aten
țiune lupta și armele, cu care s’a purtată acea luptă, a 
trebuita să se convingă, câtă de anevoie păte s6-și facă 
cale progresulu socială, care într’o sută de ani de 
abia, a făcută ună pasă înainte. Libertatea confessio- 
nală astășli nu se mai dispută de nimeni. In secululu 
acesta libertatea a încercata a face câ ori ce limbă 
să fie scutită. Si aceia, cari necurmata sciu sC pună 
în contradicere cu predilecțiune năsuințele naționale 
și liberale, se dau de liberali. Acela, care dice, 
că apără celelalte năsuințe liberale 
și tăgădnesce libertatea naționalității 
și a limbii este unfl farisGu (aplause în 
drepta) căci tdte celelalte libertăți, protecțiunea 
libertății presei, a reuniloră și a adunăriloră, devină 
neadevfira, cânda se tăgăduesce libertatea naționali
tății și a limbei. în secululu 19 n’ar trebui sG mai 
fie problema limbiloră culturale, de a cuceri cu forța 
limbile mai mici, ci ar trebui s6 dea hrană limbiloră 
mai mici. Binecuvântările limbiloră celoră mari pentru 
naționalitățile mai mici le recunoscă, der ele sunt le
gate de-o mare condițiune, de condițiunea bunei vo
ințe. Unde înceteză acesta și începe sîla, acolo nu 
păte Ii prosperate. Din nenorocire cestiunea naționa- 
litățiloră este departe de deslegarea ei și cele mai 
multe dintre națiunile mai mari se află încă totă în 
acea posițiune, de a consideră tătă cestiunea națio- 
nalitățiloru și a limbiloră ca o luptă pentru putere și 
domnia, de a privi negațiunea principiului libertății de 
pace adevărată. (Aprobări în drepta.) în acesta po
sițiune vă aflațl D-v, carii vă considerați ca repre- 
sentanții esclusivl ai Nemțiloru din Austria. Cer- 
cula sentimenteloru Dv. este tota asa de mărginită 
ca și ală Catoliciloru și ală Protestanțiloră în suta a 
16-a si a 17-a, cândă cei mai buni dintre unii si din- 
tre alții nu cugetau de câtă la putere, domnia și la 
asuprirea celorlalți, și priveau paclnica viețuire împre
ună a mărturisitoriloră de diverse confesiuni lângă 
olaltă că imposibilă. Și aceia, cari astădl în privința 
naționalității și a limbii resonăză astfeliu n’au chiară 
nici scusă, că egala îndreptățire a limbiloră nu s’ar 
fi esecutata și pănă acuma așa încâtă se-o poți 
cunăsce după fructele ei. Căci problema este resolvata 
într’o țâră și aduce fructe de aură, în vecina Elvețiă. 
Pentru ce să nu se pătă aplică aceea ce să aplică 
pentru 2’/s miliăne cetățeni și pentru 20 miliăne. Pen
tru ce să nu pătă esecută monarebia, ce a putută 
esecută republica? Tocmai forma statului, în care 
capuhl statului nu este supusă la nici o schimbare, 
păte lăsă naționalității ună cercă mai mare de liberă 
mișcare.

Pentru ce să interpreteză Ia noi în Austria ces
tiunea naționalității atâta de falsă și atâta de răstrfinsă ? 
Precum nu potă înțelege, că ună deputata să p6te 
supăra, că invitațiunile pentru participare la o loteriă 
de binefacere părtă adrese în limbile celoră provo- 
cațl, de asemenea nu potă încuviință, cânda ună diartt 
polonesu privesce într’o adresă germană ună pericula 
de germanisare. înțelegă, că națiuni, cari au fostă 
amenințate cu apăsarea loru, să n’aibă încredere chiara 
nici în legi liberale, der nu înțelegă, cum represen- 
tanții unei națiuni, care mai de multă a domnită ab
solută și acuma încă totă doinnesce, care prin cultura 
sa, prin averea sa, prin tradițiunile sale politice și 
prin trebuințele limbei sale este de totă asigurată, să 
fie atâta de egoistă și atăta de îngrijată și spăriată. 
(Fbrte bine.) Cine nu înțelege nu merită numele de 
liberală.

Câtă de greu este, a constată faptele învederate 
față de preocupare, se vede din aceea, că încă totă 
se mai dispută, că codificarea unei limbi de stata în 
codificațiunile europene ar fi o escepțiune isolată. Sta
tele cu limbă omogenă n’au aflată necesară a stabili limba 
statului printr’o lege de stată. în Elveția fiecare dintre 
cele trei limbi este limbă de stata. în Belgia după 
constituțiune amăndouă limbile să privcscU ca limbi 
facultative. Chiara Rusia, care apasă cu forța națio
nalitățile și înterdice personeloru de origine polonă 
de a-’șl procură proprietate imobilă, spre a-și spri
jini tendințele sale n’a stabilită o limbă de stătu. Fi- 

reșce dep. Wurmbrand are ciudata idea, de a pune 
după Austria pe Rusia ca pe acela stată, care pur
cede în contra naționalitățiloru mai liberala, și anume 
pentru aceea, că în Finlanda este Introdusă limba 
finică în oficiu, în școlă și la tribunala. Nu scie bre 
contele Wurmbrand, că Finlanda este unu stată Inde
pendentă, care e legata cu Rusia numai prin uniune 
personală? Ex ungue leonem. Și din acesta afirmare 
puteți să conchidețl la tote celelalte. (Aprobări în 
dreptă.)

Așader rămâne numai una singură stată cu limbă 
ee stată, anume Ungaria. Acesta stată a decretata 
limba de stată în favorea unei minori
tăți, pentru că limba acestei minorități nu este limbă 
universală și de aceea fără d i s p o s i ț i u n I le
gislative nu ș’a r fi putută susține pre- 
p o n d e r a n ț a sa. Nu voiă să discutezft, că acesta 
disposițiune eBte bună. Mă provoca numai 1a. sen
tința unei autorități, a profesorului B i e d e r m a n n, 
care s’a pronunțată în „Revue des Droits Internațio- 
nales“. în pre multe cașuri limba maghiară devine 
o condițiune și unu abusa nejustificat a, 
din care s’au născută antipathiile celorlalte na
ționalități în contra legii națio nulități
lor uri Dăcă ar întreprinde în filele nbstre vr’unft 
guvernă de a restabili unitatea rassei ce nu esistă 
printr’o lege de limbă, asta ar fi ună a n a c r o n i s m u. 
Recomându acbstă judecata a unui cunoscută profe
sori germană altui cunoscuta profesorii, dlui Tomas- 
czuk. (Ilaritate.) Și pe lângă acesta în Ungaria este 
aplicarea acestora mijlbce multă mai ușdră, pentru că 
în Ungaria idea limbei și idea de stătu coincideză 
cu noțiunea statului. (Destulă de rău!) Legea de 
naționalitate ungurescă dîce: „După ce toți ce- 
tățanii Ungariei formeză o națiune politică, să Intro
duce limba ungurescă ca limbă de stată.“ D6că voițl 
D-v6stră la noi să trageți acestă consecență, ea nime- 
resce, deorece cetățenii provinciiloră sunt Austriacă, 
limba austriacă, ear nu limba germană.

(Va urmă.)

Societate pentru ajutorarea robitorii.A
In anulă trecută s’a înființată aici în Brașovii 

o societate pentru ajutorarea robitorii din peni- 
tenciarulă din Brașovă, după ce și-au luatu 
pedepsa. Acestă societate și-a făcută statute, 
pe cari în. Ministeriu le-a și întărită. Pe basa 
acestoră statute societatea în 16 Decembre 1883 
și-a alesă ună comitetti executivă punândă în 
fruntea acestuia de președinte pe prefectulă 
comitatului, pe ilustrulă domnii conte Andreiu 
Bethlen.

Gomitetulă a țînutu o ședință la finea Iun ei 
lui Decembre anulă trecută și a decisă a încassâ 
tac.sele dela membrii, cari deja se înscriseseră 
înainte de întărirea statutcloră ; totdeodată înse 
s’a aflată cu cale a aduce la cunoștința on. 
publică scopulă acestei societăți și a apela la 
densulă, ca se sprijinescă acestă causă, fiindu 
ea de înteresă comună pentru întregă societate.

Faptele rele îșl esprimă influința in doue 
direcțiuni, adecă și asupra făptuitoriului și asupra 
păgubașului.

Scopulă societății este a contribui la împuținarea 
făcătoriloră de rele. Spre acestă scopă servescu 
organele de polițiă, a carii chemare principală, 
este îngrijirea, ca s6 taie firulă țesută pe sub 
ascunsă de ce-i ce stau se facă rele și astfelă 
se-i impedece de a comite fapte rele. Ddcă cugetă 
omulu, câtă este de nemărginită felulă și numă- 
ruliî fapteloră oprite, ce se pofu comite ; decă 
ieai în vedere imensulă numeru ală âmeniloră 
și tote slăbiciunile și nevoile loru, mai departe 
decă mai adaugi și aceea, că organele poliție- 
nesci, fie ele ori câtă de numerose si ori 
câtă de dibace, nu potă cunbsce nici societatea 
întregă, adecă pe fiecare individă cu tote scăde
rile și aplecările sale, nici tote modalitățile sub 
cari se potu comite faptele oprite : atunci fie
care ușorii va judecă, că nici cele mai bune 
organe polițienesc! nu sunt în stare ele singure 
de a pune stavilă comiterii de fapte rele cu 
deosebire într’ună stătu constituțională, unde 
nici organulă oficioșii nu se pote atinge de in
dividă fără a ave celă puțină prepusă temeinicii 
asupra lui. De aci urmeză, că întregă socie
tate trebue se i-a asupră-și a dâ mână de aju- 
toriu organeloru polițienesc! celă puțină întru 
atâta, ca ea — societatea — se nu sufere îm- 
pregiurulă său ocrotirea seu ascunderea celoră 
r6i. Cu acestă ajutoriu din partea societății 
s’ar face oreși-care servicii pentru împedecarea 



reului, der nici atunci elă nu pote fi delăturatu 
de totă. Societatea constituită din cestiune nu 
va înființâ organe polițienesc!, der indirectă va 
face de natură polițienescă după cum vomă 
aretâ mai josu.

Ală doilea mijlocă, ce stă la disposițiune 
în contra făcetoriloră de rele sunt mesurile 
coercitive seu legile penale. Cu totă. esprimea 
draconică a acestoră legi, resultatulă totu nu 
se arată destulă de favorabilii, căci numerulă 
făcetoriloră de rele este înspăimântătorii de mare. 
Deci atâtu statele ca atari câtă și societăți pri
vate își dau totă. silința a îmblândi sâmtemintele 
aplecate spre ren ale făcetoriloră de rele pe 
calea culturii și a umanității. Spre acestă scopă 
societatea nostră din cestiune năsuesce, ca robii 
pănă cându se află în robiă se capete instruc
țiune nu numai în cele religiose, ci și în cunoș
tințele elementare cele mai necesare în societatea 
omenescă, pentru ca astfeliu celă scăpată din 
robiă să-și potă câștiga pe cale onestă pânea 
de tote (Jilele.

Altă mijlocu totă atâtă de puternică spre 
împuținarea făcetoriloră de rele este îngrijirea., 
ca celă ce scapă din robiă să aibă 6reși care 
mijlâce materiale, fie câtă de puține de o parte, 
puiau ca să aibă cu ce plecâ și ajunge acasă, 
căci ncUipunândă de aceste mijlâce, lipsa loră 
de nou îlă va sili a și le apropriâ erăși în 
modă oprită ; de altă parte se aibă cu ce în
cepe o lucrare oreș-care, cu care să se pbtă 
hrăni în modă onestă. Spre ajungerea acestui 
scopu societatea constituită își va dâ totă. oste- 
nela ca din mijlocele adunate dela membrii 
societății, dela alți binefăcători și chiară și dela 
stată — încâtă va fi cu putință în înțelesulu 
legiloru esistente — să formeze lină capitală 
din care se dea ajutoră celoru deja eliberați 
din carceră și puși în libertate.

Aceste mijloce nu numai că caracterisâză 
semțulă de umanitate, der ele sunt totdeodată 
celă mai eficace mijlocă polițianu adecă de a 
preveni pe celă rătăcită, ca se nu mai facă 
fapte oprite. Prin instruirea arestațiloru — ab- 
străgendă dela nobilitarea semțeminteloru loră 
și dela luminarea vederiloră loră pentru cele 
de lipsă în societate, der prin instruire i se în- 
mulțescă. mijlocele cu cari își-pote câștigă pânea 
de tâte dilele; iară prin darea unui ajutoră 
materială îi iai din cale materia crimei, fiindu 
că are din ce-și acoperi cele mai necesarie 
trebuințe pănă să ajungă a se apucă de altă 
muncă onestă.

Societatea din cestiune mai are în vedere 
a îngriji, ca cei eliberați din robiă fiecare în 
feliulă său să p6tă fi aplicați în serviciu fie în 
Brașovă fie împrejură. Chiară îngrijirea în 
modurile aretate va avâ — judecându pe oină 
după, legile naturale — cea mai bună influință 
asupra celoră ce sunt obiectulă îngrijirii.

Ca se potă societatea ajunge scopulă pro
pusă este necesară, ca publiculă se dea mână 
de ajutoră la acestă întreprindere umană, de 
aceea apelămă la onor, publică din Brașovă 
și comitată precum și din comitatele vecine ca 
să se înscrie câtă se pote mai numerosă ca 
membri ai acestei societăți, ceea ce se pote face 
la D-lă David înspectorulă penitenciarului de 
pe lângă tribunalulu regescă în Brașovă, strada 
funariloru.

Domnii, caii dispună de cunoștințele nece
sarii și de timpă liberă mai cu samă Domnii 
profesor! să binevoiescă a-ș! oferi gratis serviciile 
d-loră întru instruirea celoră încarcerați, pentru 
care scopu se potă anunță la Dlu procurorii de 
stată Adolf Kenyeres. I. L.

Adunarea generală a „Asociațiunei pentru 
sprijinirea învețăceilorrîî dela meserii44.

Brasovii 25 Ianuariu v. 1884.

Stimate d-le Redactoră! Dați’m! voia să 
facă o mică dare de semă asupra celoru ce s’au 
petrecută în adunarea generală a „Aso
ciațiunei pentru sprijinirea învețăceiloru și soda- 
liloră meseriași români44 de aici din Brașovă, 
ținută în 8 și 22 ale lunei curente în edificiulu 
șcâleloră medii române. „Asociațiunca“, despre 
care e vorba, este una din instituțiunile națio
nale cele mai salutare și prin urmare nu potă 
presupune, că puc,inele informațiunl, ce voiescii 

a le presenta ou. publică cetitorii, voru fi con
siderate de superflue.

Adunarea din 8 Ianuariu, destulă de slabă 
cercetată, o deschise multă meritatulă conduce- 
toră ală „Asociațiunei44, părintele Bartolomeiu 
Baiulescu printr’o vorbire, în care pe de o 
parte accentuă în scurte cuvinte, cari sunt sco
purile urmărite de societate, despre care amu 
începută a vorbi, eră pe de altă parte arătă în 
ce stare se află de presentu acestă folositdre in- 
stitutiune.

„Scopulă principală, pe care-lu urmăresce 
„Asociațiunea pentru sprijinirea învățăceiloră și 
sodaliloră meseriași “ — (lise părintele Baiu- 
lescu — este acela, de a face din copii lipsiți 
de ori ce sprijină și ajutoră âmeni, cari prin 
învățarea unei meserii se-și potă câștiga pânea 
de tote dilele într’unu modă onestă, mai ușoră 
decâtă moșii și părinții loră... „Durere însă
— continuă mai departe demnulă conducetoră,
— că, cu tote că poporulă dela țeră este ame
nințată de teribila plagă a proletariatului, totuși 
elă nu voiesce încă a se pătrunde de însemnă
tatea meseriiloră, singurulă mijlocă ce-lă mai 
pote scăpă de peire, procurând!! ocupațiune bra- 
țeloră, ce nu mai potă fi întrebuințate la țâră. 
Cu tote acestea nu trebue să ne mirămu de 
atitudinea omului nostru din poporă față de 
acestă nou isvoră de câștigă, de vreme ce nici 
cliiaru cărturarii poporului: preoții, învățătorii 
și alți inteligențl n’au ajunsă încă pănă acolo, 
să aprecieze însemnătatea meseriiloră după ade
vărata ei valore. Ei nu voru să vedă încă, că 
poporulă este astădi redusă la critica situațiune, 
că seu să se aplice la meserii, seu să ia lumea ’n 
capă, seu să devină proletară/4

Trecendă mai departe la starea actuală a 
„Asociațiunei44, conducetorulu constată cu părere 
de rău, că în ceea-ce privesce numerulă mem- 
briloră, se pote afirmă, că societatea stă astădi 
mai rău, decâtă în 1869, la înființarea ei.

„Decă noi Românii — încheia cu totă serio- 
sitatea bărbatulă, căruia i se datoresce în prima 
liniă esistența instituțiunei, despre care e vorba
— în presența marelui periculu ce ne amenință, 
nu ne vomă deșteptă și nu ne vomă strădui din 
tote puterile, ca să ne ridicămă, în ceea-ce pri
vesce facultatea de a câștigă cele de lipsă pen
tru viață, mai susu decâtă aceia, seu celă pu
țină totu pe o treptă cu aceia, ■ cari vină 
preste noi, atunci putemu fi siguri, că 6rele 
vieții nostre economice sunt numărate!“ 
Aceste cuvinte făcură o adâncă impresiune 
asupra tuturoră celoră de față. In mij- 
loculă unei vădite îngrijiri se trecîi la resolvarea 
agendeloră puse la ordinea dilei. Se alese o 
comisiune pentru cercetarea conturiloră cassei, 
una pentru înscrierea membriloră noul, una 
pentru esaminarea obiecteloră espuse de cătră 
învățăcei pentru a se premiă, și se dete cetire 
raportului despre activitatea comitetului în dc- 
cursulu anului espirată, din care raportă se 
vede, că comitetulu a îndeplinită tote obligă- 
mintele ce i le-a impusă adunarea generală 
trecută.

Din propunerile presentate de cătră comitetu 
și primite de adunare însemnămu numai pe 
aceea, de a se mulțămi societăței „Transilvania44 
din București și comitetului bisericei s-tului 
Nicolae din locă pentru ajutârele, cu cari au 
binevoită a sprijini „Asociațiunea44 în îndeplinirea 
scopuriloru ei.

Relativă la starea cassei, ale cărei socoteli 
s’au aflată în ordinea cea mâi bună, însem
nămu, că averea actuală a „Asociațiunei44 este 
de 3366 fl. și 7 cr. Cheltuielile din anulă es- 
piratu sunt 313 fl. 44 cr., eră intrările 1176 fl. 
77 cr. La începutulu anului adm. 1883 „Aso
ciațiunea44 dispunea de o avere de 2502 fl. 74 cr.

Comisiunea însărcinată cu esaminarea obiec
teloră espuse de cătră învățăcei propuse, se se 
confere 6 premii, și anume 2 de clasa primă, 
3 de clasa a doua și 1 de clasa a treia. Toto
dată se decise, ca de aici înainte se se îndemne 
toți ucenicii dela meserii, se espună cu prilejulu 
adunărei generale câte unu lucru făcută de ei.

Cu mâhnire i-au la cunoștință cei adunați * 1 
hotărîrea. vrednicului conducetoră de pănă acum 
și după cum amu amintită mai susu — a în- 
temeiătorulă acestei societăți, de a se retrage 
dela preșidența „Asociațiunei44 și de a funcționâ 
de aici înainte numai ca membru în comitetu. 

Totodată declarațiunea d-lui secretară I. Bozo- 
cenu, că și densulu- are de gându a-și părăsi 
postulă din motive, asupra cărora nu se esplică 
mai de aprope, produce o durerosă impresiune.

Se discută mai ântâiu dimisiunea presiden- 
tului. Tote rugămințile remânu zadarnice. Pă
rintele Baiulescu persistă pe lângă hotărîrea 
sa. Adunarea se vede silită a-i primi dimisiunea.

Pentru întregirea postului rămasă vacantă 
în urma retragerei d-niei sale și pentru discutarea 
dimisiunei d-lui secretară se hotăresce a se 
amâna adunarea pănă peste două septemâni.

Duminecă în 22 ale 1. c. se continuă adu
narea din 8. D-lă secretară se îndu decă a ră
mâne la postulă ocupată pănă acum, eră în 
loculiî păr. Baiulescu se alege de conducetoră 
ală „Asociațiunei44 părintele Vasile Sfetea. 
Postulă de cassieră ocupată pănă acum de d-lă 
Sfetea se încredințeză d-lui V. B. Popovici, 
âră celă de controloră d-lui V. Antoniu.

Incheiă, esprimândă dorința, ca instituțiunea, 
despre a cărei adunare generală, mi-am luată 
voie a scrie aceste rânduri, să fie îmbrățișată 
din partea poporului nostru în modulă, în care 
merită în adevăru.

Nenio.

„Moda cea mai nouă politică.44
Sub acestă titlu a apărută de curândă în 

Budapesta o broșură, care ilustreză viu anta- 
gonismulă ce esistă de faptă între Tiszaiști și 
conservativi, între cei ce se află încă de pre
sentu la eârmă și cei ce voiescă se-i restârne 
și se-i înlocuiască. Anonimulu care a scrisă 
acesta broșură, se dice că este unu deputată ; 
elă se silesce a presenta pe Tiszaiști ca pe 
adeverații representanțl ai maghiarismului. Fan
faronadele despre „aspirațiunile naționale44 false 
și esagerate înse s’au dcochiată de multă. Ca
racteristică este partea broșurei din care resultă 
importanța Româniloră și a Slovaciloru față de 
Unguri. Broșura a apărută în editura librarului 
Zilaky, în Pesta.

Anonimulu autoră critică într’unu limbagiă 
aspru clerulu înaltă și aristocrația Ungariei. 
Elă aperă idea aceea, că domnia ultramontani- 
loră și a feudaliloru în Ungaria a fostă în de- 
cursulă istoriei stricăcidsă ideii naționale. Amân
doi au representatu totdeuna numai Interesele 
loră particulare și niciodată nu s’au Interesată 
de interesele țerii. Elă produce date istorice 
și o listă lungă din acele legi, car! le-au pu
blicată regii în contra abusuriloră, ce le-a fă
cută aristocrația oligarcliică. Incâtu privesce 
atitudinea clerului (se înțelege celu romano-ca- 
tolică) față de aspirați unile naționale, arată cu 
cifre, că episcopii cei bogați catolici, cândă s’a 
fundații Academia de șciinte, museulii națională 
și alte institute au contribuită forte puțină. Mai 
încolo discutâză cestiunea bunuriloră bisericesc!, 
și arată, că preoțimea dispune astădi de peste 
d 6 u e m i 1i 6 n e j u g h e r e de p ă m e n t u 
și că acestă posesiune pentru interesele culturale 
ale țerii este mai de totă perdută. Autorulu 
desfășură icona atitudinei clerului sub absolu
tismul și spune, că în anulă 1860 secretarulă 
scaunului papală Antonelli, adresă o scrisore 
cătră episcopulu Lud. Haynald, care pe atunci 
eră episcopă în Ardelă, poruncindu acestuia în 
numele sântului părinte, ca se înceteze cu agi
tațiunile sale în contra protestanțiloră. Despre 
mișcarea actuală agrară arată auto
rulu, că acesta nu se face în interesulă țerăni- 
loră, ci în interesulu familieloru celoru mari 
aristocratice. Proprietarii mici și de mijlocu 
se lățescă neîncetată și anume pe conta lati- 
fundiiloră (moșiiloră întinse aristocratice și dela 
1848 au luată mai multă de 11. 4 percente din 
posesiunea aristocratică. Aristocrații vedă, că 
prin economia loră cea rea se prăpădescu și 
de aceea voră se se îngrădescă prin legi re
strictive, cari omoră pe țeranulu maghiară și 
germană și numai țeraniloră români, slovaci și 
croați le potu folosi (?) câ unora, cari au re- 
masu înapoi în cultură.

Autorulu critică apoi pe feudalii austriacl, 
cari au venită la Pesta, ca sâ voteje cu mag
nații contra d-lui Tisza și face următorele con- 
clusiuni: Precum domnirea clerului si a feuda- 
liloru a fostă întotdeuna fatală în trecută pen
tru idea maghiară, așa va duce acesta domnire
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și acuma sistemulu ungurescu la peire. Intr unu 
timpii cu acesta direcțiune s’au sculată și Cro
ații în contra ideci dc stătu maghiară. Partidele 
conservative se sfiescă de a se alia cu elemen
tele slavice ale țerii spre a-și asigură domnirea 
lorii separată. Atunci pote se sosescă și pentru 
Maghiari o di, care se le creeze o situațiune 
asemenea aceleia a Germaniloru în Austria; și 
ar pute se ajungă și în Ungaria unu guvernă 
la cârmă, care ar străformâ parlamentulu și ar 
lua domnirea din manile maghiarismului. Decă 
conservativii ar ave numai ceva sensă pentru 
Ungaria, ar trebui se recunoscu, că politica 
lorii este antinațională și provocă descompune
rea Ungariei. Se nu uitămă, că gintea maghiară 
domnesce absolută numai în 29 comitate (județe) 
pre cândă în 19 comitate dispună Românii er 
în 9 comitate Slovacii de majoritatea absolută. 
Cu privire la Slovaci mai este a se observă, că 
în 4 comitate facă aprope 100 percente din 
poporațiune (Românii în județulu Făgărașului, 
ală Huniadorei și Carașu-Severinului nu sunt 
totă în acestă proporțiune ? — Red. G. Tr.) așa 
că R o m â n i i și Slovacii singuri 
ocup ă ,u n ă teritoriu totă așa d c 
ra a r e, c a gintea m a g li i a r ă. Ei bine 
gândiți-ve numai cum ar deveni parlamentulă 
față de-o asemenea constelațiă, decă alegătorii 
ar fi ațîțați prin agitatori naționali în contra 
statului ungurescu. Autorulă accentueză în fine 
responsabilitatea acelora, cari în favorulu unoră 
privilegii închipuite compromită pacea internă a 
țerii. Unitatea statului ungară — dice broșura 
în fine, — nu posede altă garanția decâtă direc
țiunea liberală maghiară.

Diverse.
(Reuniunea femeiloru române din Aradu) ne in

vită la baluliî ce-lă va aranja Marți în 26. Februariă 
nou 1884, în sala otelului „Crucea albă11, și a cărui 
venită c menită pentru fondulu Reuniunei, în scopă 
de-a înființa unu inștitutu pentru educațiunea teteloră 
române. Pe a duoa față a acestei invitări ceti mă ur- 
mătorulu :

Apelu cătră Onoratulu Publicu românu!
Lipsa cea marc de institute pentru educațiunea 

leteloru române, precum reccrtl trebuințele nostre, este 
cunoscută tuturoră ; er în deosebi părinții de familiă, 
de prin tbtc părțile, o simțescu acesta mai tare. In 
vederea acestei lipse, femeile române din Aradu, s’au 
întrunită Joi în 31. Ianuariu nou 1884, spre a forma 
o Reuniune cu scopulă de a lucră pentru întemeerea 
unui fondu, din care în timpulă celu mai de aprope 
posibilă să se înființeze în Aradu unu inștitutu pentru 
educațiunea feteloră române. Avcndtl der plăcerea a 
înșeiințâ despre acesta acum prima bră pre onoratulă 
Publică românu — și până ce vomă pune în circulare 
listele pentru înscrierea de membri la Reuniunea nostră 
— îl ceremu sprijinulu binevoitorii, fiindu convinse, că 
nu pbte fi nici unu scopu mai sublimă decâtu acela 
de-a ne îngriji de educațiunea fiiceloră nostre și 
prin ea de viitoriulă națiunei românescl, scumpe și 
iubite deopotrivă tuturoru.

în numele Comitetului interimalu ală Reuniunei: 
Emilia P. Desseanu, Letiția Oncu,

presidentă. cassieră.
(.Statua lui Ovidiu.) Artistulă Ferrari din Roma, 

care a primită să tbrnc în bronză figura poetului 
Ovidiu a trimisă deja la prefectura de Constanța tab
loidă statuei, care este a se redicâ acolo, gata în 
gipsii. în primăvera acesta ea va fi terminată defini
tivă și se speră că, pănă în luna lui luniu viitoru, se 
va și aședa pe una din cele mai frumose piețe ale 
Constanței. Statua representă pe poetă în picibre, 
mărime naturală (23/.t metri înălțime afară de piedestală) 
îmbrăcată cil toga strînsă preste uraeru, ținendă con- 
deiulă în mâna dreptă. Se găsesce în momentulă 
unei concepțiunl poetice. Privirea i este tristă și se- 
ribsă, așa cum ne arată prin „Tristele11 sale, că a 
trăită plină de nemulțumiri, în acestă locă. Representă 
fidelă figura unui exilată.

(Concertă Unthan.) Astădl, Vineri în 8 Febr. n. 
va dâ virtuosulu tară mâni Untban, împreună cil d-șb- 
rele Meii și Antonia Besclita (cântărețe) mul concertă 
de adio în sala redatului orășănescă. începutulă la 8 
bre sera.

(D-șora Bârsescu) despre a căreia primă debutare 
strălucită în teatrulu Curții din Viena amu vorbită, a 
mai jucată de atunci încă de trei ori cu asemenea 
succesă. Este frumosu a vede, cu câtă energiă sc luptă 
Komânea nostră spre a fi la înălțime și a justifică 

marile așteptări ale publicului capitalei austriace. 
Foile vienese cu „N. fr. Presse11 în frunte au adusă 
chiară foiletbne lungi spre lauda și încuragiarea tinerei 
artiste. „N. fr. Presse11 scrie relativă la joculu d-șbrei 
Bârsescu în piesa „Romeo și Iulia11 de Shakspeare: 
„D-ra Bârsescu și-a jucată acum ală patrulea rolă în 
Burgteatru, pe I u 1 i a din tragedia lui Shakspeare. 
încercarea acesta din urmă a ei, pentru ca să câștige 
valbre talentului său, a costat’o multă trudă, și trebue 
s6-i admirămu energia, cu care a înfruntată pede- 
cile și a învinsă. Publiculă nu i s’a arătată 
prevenitorii, ea a trebuită se cucerescă tbta palma de 
locu. Și sinceră vorbindu: joculu ei la începută nu 
eră calificată de a sterni aplause. Abia în scena de 
pe balconă se rupse gbiața, și aci nevinovăția, căldura 
și intimitatea ce o desvoltâ în joculu ei pe lângă 
nisce mișcări de o frumseță și de o grațiă sufletescă, 
au trebuită se-i căștige inimile privitoriloru. Ea cresea 
cu problema ei. în momentulă, cândă „Julia11 aude, 
că „Romeo11 e mortu, cine a. dată acestei actrițe 
mimica si acele accente, cari convinseră ochi și urechi, 
că și Julia e lovită în adenculu inimei ? Apoi în 
visiunea despre grbpa și pntrejune, ce o înfibră mai 
înainte de a se hotări să iea venină, îsl reculese încă- 
odată tote puterile trupesc! și sufletesc! spre a înfă- 
fățișâ ună tablou viu ală situațiunii. Acum publiculu 
a fostă câștigată și unu viscolă de aplause isbucni, 
precum numai arare-orl se aude în Burgteatru. 
Firesce, că pe lângă avantagele talentului și ale sur- 
prindetbrei desvoltărl de putere, se vediră din destulă 
și defectele unei debutante tinere. Lipsesce stăpâ
nirea uniformă a graiului, lipsesce egala putere a or
ganului, în accentuare bate la ochi adese-orl ună ce 
străină. Astea sunt defecte, cari numai cu timpulă 
se potă delăturâ, și energia tinerei dame ne garan- 
teză, că ele voru fi învinse. La totă întâmplarea d-ra 
Bârsescu este „Julia11 Burgteatrului și a întrecută pe 
tenera și vestita actriță care a jucată păn’acumu 
acestă rolă.

(Esposițiunea artistică din Bucuresci) se va face 
în palatulu Academiei în sala unde se află actual
mente „Cloșca cu pui“ și colecțiunea Mavros, și în 
sălile, unde se află museulu eclesiasticu. Se crede, 
că se va adauge la aceste săli și spațibsa sală unde 
se află oficina de liirnie a d-lui professoră Marină. 
„Cooperatorulă română11 este informată, că acestă es- 
posițiune va fi pusă la disposițiune publicului în luna 
lui Marte viitoru. Ea va cuprinde tbtc fasele indus
triei și beleloru-arte aplicate industriei, plecându dela 
epoca cea mai primitivă pănă acll; chiară dela epoca 
uneltcloră dc petră numită : epoca p a l e o 1 i- 
t i c ă.

(Petrecere cu dansu în Făgărașii.) Despre petre
cerea arangiată în 26 Ianuariu a. c. în folosulă fon
dului de teatru diletantă romană „Progresulu,,11 ni se 
scrie din din Făgarșă următbrele: De multă ne amă. 
pregătită noi diletanții pentru o petrecere splendidă, în 
specială amabilele nostre Domnișbre, dînele Făgăra
șului. Acbsta petrecere română era. să se țină după 
usulu de mai înainte în ultima seră a anului trecută 
der atunci nu s’a putută, căci amă fostă împiedecați, 
în cele din urmă s’a dată petrecerea în 26 Ianuariu a. c. 
Sera pe la 8 bre vbdurămu întrunită în sală unu fru- 
mosă numără de Români din locă și puțini din alte 
părți ale comitatului, căci Neromanii, deși învitațl, au 
cam rămasă pe acasă, Eră o adevărată plăcere a privi 
seducătbrea ghirlandă de tinere dame române, cari 
dedeau ună aspectă feerică salei dela „Otclulă Parisă" 
unde se țină petrecerea. Dansulă se începu cu „Hora11, 
și apoi se continuă cu alte jocuri de salonă între cari 
și „Romana11; vioiciunea fu generală și ună animo plă
cută fu caracteristica petrecerei. Ună numără frumosă 
dintre dame s’au presentată în costumă națională în
tocmită cu atâta dibaciă, încâtă fie-care privitoră a 
remasă încântată de frumosulă aspectă ce-lă oferiau.

— C a t o. —

(Din Almanachulu) edată de societatea academică 
„R o m â n i a - J un ă“ se mai află esemplare de ven
dare. Doritorii se potă adrese cătră comitetulă socie
tății, Vicna, VIII Langegasse Nr. 4. Prețulă unui esem- 
plaru împreună cu porto 2 fl. 15 cr. v. a. Pentru Ro
mânia 5 lei 70 bani.

Nou abonainentu la

„Gazeta Transilvaniei."
Cu 1 Februariu st. v. sa începută ună nou 

abonamentă, la care învitămă pe onorații abonați, 
amici si sprijinitori ai foiei nostre, rugăndu-i ca să 
bincvoiescă a si-lu reînoi de cu vreme pentru ca dia- 
rulă să li se potă espedâ promptă și fără întrerupere.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tații costulii abonamentului sunt rugați a 

ne trimite banii seu direcții prin man- 
datu poștală, seu prin Domnii, la cari au 
subscrisă abonamentulă. I

Prețulă abonamentului, ce se pbte tramite mai 
ușoru prin mandate poștale, este :

pentru Austro-Ungaria cu posta : pe trei luni 
2 fl. 50 cr., pe șese luni 5 11.; pe anu 10 fl.

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 Transilvaniei^ în Brașovă.

De vendare.
Casa Nr. 73 din ulița Furcoii 

aparținătore minoreniloril reposatului Dimitrie 
Nicolau este de vendare, de voie liberă. Doritorii 
se se adreseze:

2—3 Tergulu Straeloru 149.

Esploatare de pădure.
Subsemnatulă conposesorată ală moșiei foste a 

contelui Franciscă Haller din comuna Zoltană (lângă 
Sighișbra) voesce a dâ în esploatare prin tăiere pă
durea s’a ce se țîne de numita moșie în comuna Zoltană 
într’ună areală de 495 jughere 1408 stănjinl □; 
anume :

A. seu în întregulă pe lengă ună prețu totală.
B. seu după stânjinî, luandu-să de basă a pre

țului, prețulă unui stânjină de lemne tăiate.
Condițiunile ambeloră modalități se potă vede ia 

comitetulă composcsoratului în Zoltană, la „Albina11 in- 
stitută de credită și de economii in Sibiiu, și la filiala 
acelui institutți în Brașovu.

Spre scopulu acesta se publică concursă cu oferte.
Doritorii, de a luâ în esploatare pădurea întregă 

după una ori alta din modalitățile indicate, au a-și 
trimite ofertele loră în scrisă și sigilate la Direcțiunea 
institutului de credită și de economii „Albina11 în Si
biiu pănă celă multă în 1 Marte a. c. cal. nou.

Pe cuverta ofertului din afară este a se însemna. 
„Ofertă pentru pădurea din Z ol ta n.11 
Ofertulu are. a conține în cifre și cu litere, la moda
litatea A. prețulă totală oferită pentru csploatarea în- 
tregei păduri, la modalitatea B. prețuia oferită pentru 
ună stânjină metrică de lemne tăiate; în line la 
ofertă este a se aclude nnu vadiu de 200 florini 
în bani.

Zoltană în 1 Februariu 1884.
Conposesoratulii moșiei foste a contelui 

f—2 Franciscu Haller.

Prin flBsflințarua fillaleliirii 
s t r e

ill PARIStî, LONDRA, BRMELA și ROMA 
sunt acuma de vendare — conformă 
desemnului 16.307’ cesornice re- 
montoir (le auru veritabile de 
Geneva pentru dame, cari mai 
înainte au costată 75 fl. acum numai 
cu 30 fl., aceleași ceasornice pentru

b ă r b a ț I, cari mai înainte costaă 90 fl., acum numai 
cu 35 fl., și 8720 de ce’sornice remontoir de aurii 
verit. Washington, cu câte 9 fl. 75 cr., în locă de 

mai încolo 40Q3 câsornice anghiră (ancre) 
de Geneva, cu 17 rubine, numai cu 8 11..

36 fl., 
verit.
în locă de 18 fl., și 2223 de cesornice de Elveția, 
de totă bune si sigure, durabile și esacte cu câte 4’ tl. 
75 cr., în locu de 15 fl.

Cine voesce să cumpere din aceste va căpăta o 
garanțiă reală în scrisă pe 3 ani, că voru merge esactu 
și că nu voru stâ niciodată, și afară de acesta se 
află împachetată alăturea cu orologiulă — gratis ca 
daru — : 1. părechiă cercei de aură de 14 carate, 
probate de oficiulă c. r. din Viena, cu buchete de măr- 
genă și emailate; ună lanță aurită de dame cu ciu
cure, cu medalionă în patru, colturi, cu 12 fotografii 
picante de Parisă ; o cruce aurită’cu chipulă lui Chris- 
tosă ; 1. părechiă de nasturi pentru manșete, gravați- 
cu mașină; 1. aninară, ce lucescc nbptea’; 1 țigaretă 
sculptată de spumă, cu rose seu figuri, cai etc. ’ cu 234 
de articule diferite de luesă din aură și argintă,

20 de florini dămă îndăreptu, decă numitele obi
ecte nu sunt nouă și nu după cum amă arătată, prin 
urmare nici o comandă nu e riscată,

Se espedeză în fiăcare (li afară fle sărbătorile 
creștine: Pascl, Rosalii si Crăciună.
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