
Moreurea, Vinerea si Dumineca.
Prețul»! abonamentului :

Pe unu anii 10 fi., pe șese luni 5 fi., pe 
trei luni 2 fl. 50 er. Țerl esterne pe șese 

luni 14 t'r.1, pe anii 28 franci.

Auunciurile ;
una serie garmondu 6 cr. și timbru de 80 
er. v. a. pentru fiăcare publicare. — Scri
sori nefrancate nu se prlinescii. — Manu

scripte nu se retrăinitu,

ZSZLZV-II.

Vineri 6 (18) Ianuariu. 1SS4.
Din causa sânteloru serbători nu- 
merulu viitorii va apare Miercuri.

Nou abonamentft la

„Gazeta Transilvaniei."
Cu l-a Ianuariu st. v. 1884 se începe ună nou 

abonamentă, Ia care învitămU pe onorații abonați, 
amici și sprijinitori ai fOiei nâstre, rugănaii-i ca se 
binevoiescă a si-lti reînoi de cu vreme pentru ca (Ha
rul u se li se pătă espeda promptă și tară. întrerupere.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tații costulu abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu direcții prin man
dată poștalii, seu prin Domnii, la cari au 
snbscrisu abonamentul^.

Prcțulfl abonamentului, ce se prtte tramite mai 
ușorii prin mandate poBtale, este:

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

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

Scrisorile sunt a se adresa la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvaniei“ în Brașovti.

Brașovti (> Ianuariu st. v.
Putinii timpii a durată armistițiulă dintre 

Croația și guvern ulii inigurescu. Pasiunile pro
fundă agitate și nemulțumirea cea mare ce 
domnesce în poporală croată au isbucnitu din 
nou, deocamdată numai în Agram. Earăși 
sunt traversate stradele capitalei croate de pa
trule militare; earăși este încungiurată parla
mentul ă croată de gcndarmi și polițisțl cu ba
ionetele in pusei; earăși stau gata batalione de 
infanteria așteptândă ordinulă de ă interveni 
cu puterea la celă d’ântaiă semnă de turbura re a 
liniștei publice.

Omulă celă mai populară în Agram, idolulu 
junimei, ală femeiloră și ală mulțimei iritate 
este adi fără indoielă deputatulă Starcevicl. 
Scimă de ce limbagiu violentă ' se folosesce 
ucestă tribună ală poporului în parlamentulă 
croată ; scimă ce acusațiunl teribile a îndrep
tată în contra celoră din maioritate; ne este 
cunoscută că pentru acâstă purtare Starcevicl a 
fostă chiar eschisă pe optă dile din dietă și că 
după aceea, luândă parte din nou la ședințe a 
înt.impinată pe cei din maioritate cu insulte și 
mai grave ca înainte, fiindă secundată de ade
renții sei. In urma acesta preotulă Lonciaricl 
a propusă în ședință secretă să se escludă din 
dietă pe timpă de optă (Iile șepte Starceviciani. 
Propunerea acesta nu s’a primită înse, căci le-a 
fostă frică celoră din maioritate de urmările 
unei asemenea hotărîri. Cu tote astea în dina 
următore s’a votată escludarea din cameră a 
deputatului Starcevicl, fiindă-că a declarată în 
plină adunare, că decisiunile luate în ședința 
secretă, cu privire la mănținerea ordinei în dis
ensiuni, nu’lă privescă.

Acestu condușii a produsă o iritațiune ne
spusă în orașă. Cei ce sunt contra lui Starce- 
vici fură insultați pe stradă, de cătră studenți 
cu cuvintele: „Maghiaroni afurisiți!" ear 
popa Lonciaricl-, care tăcuse propunerea de es- 
cludere, cândă mergea Miercuri pe la orele 3 
p. m. din dietă la otelu, a fostă atacată de o 
cetă de tineri, cari l’au bombardată teribilii cu 
oue. de găină stricate lovindu’lu în ochi, în 
dinți, în capii și causându-i mari dureri. Lon
ciaricl a luat’o la fugă cu capulă golii. D’intre 
atentatori numai unulă fii singură prinsă. întâm
plarea acesta a produsă mare consternare între 

deputați și între omenii dela guvernă și dela 
primăria. Banulă pretinde dela primăria ca se 
iea măsurile cele mai rigorose și intre deputați 
se ventileză chiar Gestiunea strămutărei parla
mentului dela Agram l i Essegg.

întâmplările aceste dovedescă, mai multă 
câ ori ce împărtășiri ale diarelorii, că nemulțumirea 
în Croația a ajunsă la culme. Idea ca Croații se 
se rumpă cu totulîi de cătră Ungaria, pentru 
ca să aibă pace și se p6tă progresa în liniște, se 
pote dîce că adi este cea mai poporală în Cro
ația. Partidele moderate din dietă nu sunt în 
clară cu ceea ce voiescă, tote semtă înse că nu 
s’a făcută destulă spre a câștigă garanții pen
tru viitorii ca se nu mai potă fi călcată consti
tuția croată. Estremii pară a voi se provoce 
earași tulburări și măsuri estraordinare spre a 
impedeca o înțelegere a majorității croate cu 
Ungurii.

Acuma să discută asupra unei adrese cătră 
tronă în acestă cestiune. Voinovicl a presentată 
ună proiectă în numele partidei naționale inde
pendente în care se cere ca Croația se fiă de 
sine stătătâre. Guvernulă din Cislatania — dise 
Voinovicl — a recunoscută drepturile Slavilorft 
din Austria ; și Ungaria trebue se facă astfelu 
în locă de a asupri naționalitățile și a produce 
nemulțumire în Croația.

Critica, situațiune din Croația impune și Ro- 
mâniloră de a veghiâ cu mai mare atențiune 
asupra intereseloru loru.

Prigonirea Românilor!!.
T e r o r i s m u 1 ft în culme!

Din Munții apusanl ne sosesce tocmai înainte 
de încheierea foii o corespondință importantă, 
pe care ne grăbimă a o aduce la cunoscința 
cetitoriloră noștri. Eată-o :

întregalde (Munții apusam) în 5 (17) Ianuariu.
Stimate Dlc Redactară !... Stăpânii noștri au 

ajunsă a se teme și de frunză și de erbă din 
pricina nedreptățiloră, ce le făcu necontenită 
biețiloră Români, cari nu ceră decâtă dreptate 
și egală îndreptățire, de care înse vrăjmășii noș
tri nici nu voiescă se audă. Următdrea tristă 
întâmplare ne arată câtă de mare frică ducă ei 
de noi.

Unu elevă după ce a terminată scdla din 
întregalde, a fostă dusă de părinții sei la scola 
normală (primară) din Alba-Iulia ; din întâmplare 
baiatulă a dusă cu sine și unele poesii națiunale 
scrise, pe cari vedendu-le alțl conscolarl de ai sei 
de naționalitate maghiară numai decâtă l’au pîrîtă 
profesoriloră de acolo. Profesorii luândă pe 
băiatu cu scrisorile l’au dusă îndată la direc- 
torulă gimnasiului, care c’unu tonă aspru i-a 
poruncită și l’a silită se spună de unde a scrisă 
acele poesii. Elevulă a respunsu. că le-a scrisă 
de pe-o carte dela învețătorulă, der nu le-a 
scrisă în scolă, ci acasă. Directorulă fără amâ
nare s’a dusă la tribunalulă reg. din Alba-Julia 
și a pîrîtă pe învețătorulă din întregalde ca pe 
„ună trădătorii de naționalitatea maghiară". 
Tribunalulă numai decâtă a citată pe băiată și 
j udecătorulu l’a provocată seriosă se spună, ce 
feliu de poesii s’au învățată în scolă, apoi nu
mele conscolariloru sei, în urmă ameiiințându’lă: 
„de nu vei spune, că s’au invețatu in scolă te 
închidă."

a.

In diua următore, în 20 Decembre spre 
seră ne pomenirămă cu judele Lâszlo J6zsef 
și c’unu cancelistiî, cari fură trămiși din partea 
tribunalului din Alba-Julia. Insă în acea (Jiuă 
nu putură lucra nimica din causa nopții; ddr 

în diua următore, 21 Decembre, desu de dimi- 
neță se duseră în scolă provocândă acolo pe 
învețătoru se le de tote cărțile și scrisorile dân
sului. învețătorulă voiosu le arăta tote cărțile 
și scrisorile, ba încă și obiectele de învețământă 
aprobate de autoritatea superioră confesiunală. 
După aceea au controlată șl lădile și tote pul
pitele ce se aflară în odaia învcțătorului, însâ 
în deșertă, căci nu aflară cartea, după care 
căutau. Elevii au fostă provocațl se ’șl arate 
și ei scrisorile și cărțile, der nici la ei nu aflară 
astfelă de poesii. După ce au căutată t6te uu- 
ghiulețele încheiară protocolă investigatori! cu 
învețătorulă și cu elevii în presența judelui co
munală și a unui jurată.

De aici s’au dusă la părinții băiatului din 
vorbă, controlândă și acolo t6te cărțile și scri
sorile. „Spuneți dreptu — ’i diceau ei — unde 
e cartea, căci copilulu D-vostre a spusă că aici 
e cartea din care a scrisă acele poesii." In 
urmă încheiândă și aici procesu-verbalii plecară 
din întregalde. îndată ce porniră de aici le 
sosi o scrisdre dela procurorii, în care le elice 
că pană ce nu voră afla cartea sâ nu se misce 
de aici. Insă înzădaru, scrisorca nu i-a mai 
ajunsă până în Galda superioră, depărtare de 
vre-o 20 chilometri de aici, și deorece călătoria 
prin aceste locuri e fârte pericnldsă nu s’au 
mai întorși! îndereptă.

S’ar miră ori-care oină dâcă ar vedâ ce 
stânci, ce drumă devastată, și năpăstuită de 
omenii administrației, se află pe unde a. venită 
acea coinisiune pe ună timpă atâtă de frigurosă. 
Pentru alte cause, dela cari ar fi atârnată p6te 
binele poporației, nu ar fi călătorită, înse pentru 
a esercitâ terorismă națională, spre a băgâ 
frică în inima Românului, ca se nu mai cuteze 
a dice nici ună cuvântă, străbată pănă unde potă.

D6r ii asigurămă că cu de aceste nu voră 
băgâ frică în Români, ci ii voră întărîtâ numai 
și< mai tare în contră-le și voră aprinde și mai 
multă în pepturile loră iubirea de naționalitate.

Unii proprietarii.
P. S. Ordinulă ce i s’a înmânată d-lui luonă 

Domșa este următoriulă :
ad 5778,1883 bfta.

Ordină de perebisițiă domicilarfi.
Facendu-se arătare in contra D-tale la tribuna- 

lulfi reg. eâ judecătoria criminală pentru agitațiune în 
contra națiunei (!) judecătorul!! de instrucția a ordo
nata, în înțelegere cu procurorulft, a se face în contra 
D-tale perchisițiă domicilară, prin urmare ești provo
cata ca înaintea judecătorului de instrucția să des
chizi t6te dulapurile, scrinele și lădile d-tale din 
casă, și mai vertosti cărțile și scrisorile D-tale se le 
predai spre cercetare.

Judecătoria învestigatbre a tribunalului reg. 
Alba-Julia 20 Decembre 1883.

I o s i f u Lâszlo, 
jude instructorfl.*)  

D-lui luonă Domșa, întregalde.

*) în originalul^ ungurescă : 
ad 5778—1883 bftii.

Hâzkutatâsi rendelet.
On ellen a gyulafejârvâri kir. tiirvânyszek, mint, 

bllnfenyitii birăsâghoz nemzet elleni izgatâsert bllnvâdi 
jelentes tâtetvân, a vizsgâlă birăsâg âltal a kir. ligyâsz- 
seggel egyetdrtoleg a hâzkutatâs elrendeltetett, ininel- 
fogva felhivatik, hogy a vizsgâk') bnăsâg elott hâzi 
butorait, szekrenyeit nyissa fel es ktilbnosen kbnyveit 
es iromânyait bocsâssa megvizsgâlâș alâ.

A kir. tdrvenyszek vizsgâlb birosâga.
Gyulafebervârt 1883 Deceinber 20.

Lâszlb J 6 z 8 e f, 
vizsgâlă bir6.

Domșa Georg urnak, lutregaldon.



Cronica evenemintelorti politice.
Marți au tînută miniștrii unguri 

mare consiliu spre a se sfătui asupra, ati- 
tudinei viitore față de situațiunea creată prin 
votulu niagnațiloru. Organele d-lui Tisza susțină, 
că acelă votiî negativa n’a adusă nici o contur
bară în constelațiunile din cameră si că în vii
tură totă voința d-lui Tisza va fi busola acestei 
camere. „P. Lloyd“ spereză chiar că elementele 
liberale din „oposițiunea moderată“ se voră de
mite earăși la vre-o f u s i u n e cu partida gu
vernului, în fața curentului r e a c ț i- 
unară. Limbagiulu foiloru oposițiunale nu jus
tifică însă nicidecum aceste speranțe, debrece 
ele atacă tocmai acum cu mare înverșunare ca
binetul u Tisza.

Foia principală a Kossuthianiloră „Egyet- 
ertes“ scrie urmatorele :

„Se vede că domnirea lui Koloman Tisza a cati- 
sattt deja disolvarea. ori cărei conduceri spirituale și 
desorganisarea completă morală. Ea a adusu pe 
rtmenl încetulti cu încetulti la desperare, căci ei vedti, 
eă se întăresce necurmată una sistemă de guvernă- 
rnântil, pre cândfl țera se prăpădescc și serăcesce. 
Grabnica cădere a sistemului lui este prima condițiune 
a mântuirei și țera ar și vedâ bucurosQ căderea lui, 
chiar și atunci, căndu pentru momentu situația ar 
deveni mai rea, căci astfelă trebue sC ajungemă la 
drumulfi mântuirei.11

.,Pești Naplow scrie următbrele :
,,Decă Tisza înainte de votare ’și-a luată audiență 

la regele și decă a cerută și a primită consămțemen- 
tulă lui cu politica s’a, cu câtă mai necesară este 
acuma, ca ministrulă-președinte constituțiunalu să In
formeze corona si s6-i de sfatulu său, ca. nu cumva 
să urmeze una rău si o confusiune și mai mare. Gu- 
vernulu se raporteze der corbnei și camera deputați- 
loru se ’și suspendeze sfatuirile pănă ce corăna va fi 
luată decisiunile ei. Acesta e datoria cabinetului Tisza.u

Pănă acuma organele lui Rieger din B o e- 
m i a se foloseau de unii liinbagiu forte reservată 
față de 17 n g a r i a, ba într’ună timpă se vorbea 
chiar de-o alianță ungaro-boemă*.  Astadi nu mai 
pbte fi vorba de acesta, căci organulu de frunte, 
boemă, „Politik11 din Praga, se declară pentru 
politica conservativii oră din Ungaria și dice, 
câ .plecă le-ar suocede a pune pe o basă popo
rală acestă politică — și magnații păru a fi 
apucată pe cărarea adeverată — atunci posi
bilitatea nu este eschisă ca pănă la alegerile 
viitore să se hotărască asupra csistenții seu 
ncesistciiții cabinetului Tisza. “

„Românul!!11 esplică în tar di ar ea, ce o 
pună corpurile legiuitore pentru a se pronunța 
asupra revisuirei constituțiunei. ,,L e g ea elec
torală — dîce elu, — fiindu cea mai mare 
din tbte legile, deca ea s’ar’ ti făcută mai re
pede — s’ar’ ti (lisă — și d’astă dată cu dreptu 
cuvântă, —- că ea s’a ticluită între guvernă și 
amicii sei. Prin urmare cei, cari critică prelun
girea studiului, multele proiecte, ce s’au pro
pusă și desele întruniri ale membriloriî parla
mentului sunt, după noi, cu totulă nedrepți.11

„Monit. otic, alu României publică urmato- 
rulă înaltă ordină de di:

,,Ostași! Dintr’unU ană în altuia instituțiele ndstre 
militare mergu desvoltându-se și cu ele virtutea mili
tară prinde adencl rădăcini în pămentulă României. 
Alulțuinindu-vC pentru serviciele aduse în anulă înce
tată, v6 urcau să mergeți pe aceeași cale în anulă ce 
începe, ca s6 fiți în totdeuna fala Patriei și a Tronu
lui, ce v6 privesee cu iubire și încredere. Oficerl, sub- 
oficerl și soldați, v6 uredu ani inulțiA Dată în Bucu- 
resel, la 1 lanuariu 1884. — Ca rol ti.

La felicitările de anulă nou ce I le-a adre
sată Mitropolitulu Primată și d. D. Sturdza, 
ministru de estonie, Regele Garolă a răspunsă:

„Țâra întrâgă mi arată în tbte ocasiunile sîmțe- 
mintele sale de iubire si devotainentă. Vedeniă în 
cuvintele ce ni se adresezi o nouă piobă a acestei 
simpatii atâtă de scumpe inimei nostre. VO adresăm!! 
urările ndstre cele mai eăldurbse cu ocasiunea înce
putului acestui ană, pe care îlă privimă cu o deplină, 
încredere. Rugăintl pe.a. Totti-puterniculu s6 facă, ca 
acestă anu să fie plină de binc-facerl pentru scumpa 
nbstră România.

Ministrulă domcnieloră O â m p i n e a n u a 
întreprinsă o călătoria prin unele orașe ale 
Europei. A petrecută câteva dile în Pesta, de 
aci s’a dusă la Hamburg și va mai visitâ și 
orașele London, Liverpool și Marsilia. Minis
trulu este acompaniată de unu ingineră, care va 

studia. în porturile numite planurile detailate și 
celelalte așezăminte ale docuriloru și întreposi- 
teloru de acolo, spre a folosi esperiințele câști
gate la stabilimentele de feliulu acesta, ce se 
voră înființa în Galați și în Brăila.

Se scrie diarului .,N. fr. Presse11 din Bucii- 
rescl, că de astădată r e cruț a. rea î n R o- 
m â n i a se face cu mare rigorositate. Ministrulă 
de resbelu a dată ordină comissiuniloră de re
crutare ca se asenteze chiar și juni de aceia, 
cari nu sunt apțl pentru serviciulă militară, 
pentru ca se fia întrebuințat! la alte ocupațiuni 
pentru armată. De altă parte ministrulă de in
terne a dată o circulară cătră toți primarii co- 
inuneloriî, provocându-1, ca se nu ierte nimenui 
de a petrece în comunele respective, deca nu 
potc dovedi că a satisfăcută obligământului seu 
militară. Scopulă acestora ordonanțe este de a 
se împedecâ liberarea mnltoră de serviciulă mi
litară prin mijloce de corupțiune.

Generalulă B r i a 1 m o n t, după cum se 
scrie din Bruxela, va fi reactivată în curendă. 
Scimă, că B r i a 1 m o n t a fostă pusă în dis
ponibilitate de multa timpă, pentru că elă fără 
concesiunea guvernului belgiană se dusese în 
România și a lăcratu ună plană pentru apă
rarea țării. Atunci relațiunile dintre România 
și Austro-Ungaria. erau încordate și în nesub- 
ordinațiunea lui B r i a 1 m o n t se pută cu dreptu 
privi o tendință îndreptată în contra Austro-Un- 
gariei, de atunc! s’a. săvârșită apropriarea Ro
mâniei la alianța gerinano-austriacă.

Unii ală duoilea pelerinagiă la mormântulu 
lui \ i c t o r u E m a n u e 1 s’a făcută în 15 
lanuariu ; numerulu personeloră cari au luată 
parte era. f6rte însemnată; au fost multe ste
gari și mai multe corpuri de musică. Cortegiulă 
a sosită Ia Pantheon cătră amedl ; defileulă s’a 
făcută cu același ceremonială ca la 9 lanuariu. 
O mulțime însemnată se îmbulzea în trecerea 
cortegiului.

Este ună faptă ce nu se pbte tăgădui, că 
G e r m a n i i cari petrecă și trăiescu în F r a n- 
ț i a sunt râu veduțl, sunt suspițiunațl și espușl 
la cele mai mari neplăceri în societate. Situația 
loră se pote asemenâ numai cu aceea a Austri- 
aciloru clin Lombardo-Veneția pe timpulu cândă 
acestă țdră era sub stăpânirea Habsburgiloră. 
Intr’o corespondență din Paris a „Gazetei de 
Francfurt“ se scrie între altele : „In clilele aceste 
am vedută din balconă, cum ună Germană cu 
socia sa erau urmați de-o mulțime furibsă, pes
căresc și alte precupețe, cari sbierau, înjurau și 
amenințau. Sărmana damă era mai morta de g’roză. 
— Ună preotă germană, care a petrecută mai multă 
timpă în Franțjia spune, că acum e periculosă 
pentru Germani de a călători in Franpia. Stă- 
pîna casei unde mâneamă, ne-a rugată se nu 
spunemu, că suntemft Germani, căci va fi pă
răsită de toți Francesii, aceștia i-ar fi declarată 
deja, că nu voră șede la masă cu Nemții. — 
în vagonulu drumului de ferft (lela Lyon pănă 
aici am sămțită și noi ura „marei națiuni11 căndă 
din nebăgare de sdmă amu vorbită in limba 
germană. Bine, că amu scapată fără să firaă 
însultațl in față de cătră domnii din cupeu!“

Din Odesa se anunță, că în 10 lanuariu a 
murită acolo generalulă F a d e j e v, celu mai 
mare inimică ală Austriei acela, care a dîsă 
că: „DrumulU la Constantinopole merge prin 
Vicna.11 Generalulă era în verstă de cinci
zeci ani.

Se telegrafeză din Petersburg diarului 
„Daily News“ că toți asasinii loco t.- 
colonelă S u d e i k i n au fostă arestați. 
Poliția a răușită să pună mâna pe biijarulă 
care a condusă pe doui din omorîtori după ce 
crima a fostă consumată și acestă birjară a 
arătată casa unde ei a,u descinsă.

Situațiunea în Ungaria.
Intr’o singură 6ră — scrie „N. Fr. Pressc11 

cu data de 14 Ian. st. n. -— aă isprăvită depu
tății din camera Ungariei desbaterea asupra bud
getului. O discutare, care altă dată dură săp
tămâni întregi, cu prilejulă căreia se făcea o 
revistă amănunțită a politicei guvernului și la 
care luau parte matadorii tuturoru partideloru 
pentru de a clarifica posițiunea loră față de cei 
dela cârmă și pentru de a arăta din care causă 
sprijinescu, sdu suntă în potriva proiectului de 

budgetu —- acestă discutare, abia începută, se. 
și încheia. Casulă acesta este singură in ana
lele parlamentului ungurescu. Nu numai partida 
guvernamentală, observă de astă dată o reservă 
așa de mare. Nici unulă din conducătorii oposi- 
țiunei moderate nu se insinua la cuvăntă și 
stânga estremă se mulțămf cu câte-va cuvinte, 
prin care ’și marcă în cătă-va atitudinea sa 
contrară proiectului presentatu de guvernn.

Se pbte afirmă așa-dară, că în realitate, bud- 
gctulu nu s’a desbă.tut.ă de locă în generală, și 
lucrulă acesta ne arată situațiunea din Pesta 
mai lămurită decâtu rapbrtele cele mai ample.

Cu tbte că foile guvernamentale nuinescă 
votulă de alaltăerl din casa rnagnațiloră o epi- 
sodă neînsemnată, cu tbte că se susține că acestă 
votă nu va ave nici o consecință în ceea-ce se 
atinge de ministeriulă actuală și de partida sa, 
faptele înse-șl desmințescă aceste aserțiuni în 
modulă celă mai eclatantă.

Să nu mai ti avută în adevără afară de 
d-nii Mocsâry și Gruber nici unulă dintre membri 
camerei ungurescl vre-o câte-va cuvinte de (lisă, 
în care să atingă întregulă organismu ală sta
tului și modulă, în care se guverneză acesta ? 
Nu cum-va constcrnațiunea generală și presim
țirea, că mâne chiară se va. pută, schimba situ
ațiunea cn totului totă, le-a închisă Ia toți 
gurile ?

O mișcare seriosă a începută a se mani
festa în Ungaria; acbsta nu se mai pbte negă. 
Frivolitatea, cu care de obiceifl se. întâmpină 
deosebitele întâmplări, a dispărută cu totulu, și 
cu toții simtă, că acum nu mai pbte fi vorba 
numai despre legea de căsătoria între Creștini 
și Evrei. Coalițiunea din Sâmbăta trecută n’arc 
de gândă a se disolvâ așa de curându. Ca și 
individulă, partidele crescă cu aspirațiunile loră. 
Organele coalițiunei vestescă, că primulă suc- 
cesă este punctulă de plecare alu năsuințeloru 
bine formulate ulteribre, și se vorbesce, că în 
conferențele țînute sub presidiulă contelui Czi- 
râky s’ară fi decisă, ca să se continue cu tbtă 
energia lupta împotriva cabinetului Tisza, îm
potriva „întregului sistemă11, după cum se es- 
primă aliații austriac! ai elericaliloră și antise- 
semițiloră ungurescl.

Pe cândă în Pesta coalițiunea reacționari loră 
a pregătită o perdere cabinetului Tisza, în 
Agram relațiunile se făcu din di în di totă mai 
acute. Ceea-ce se petrece aici, este sabatulu 
celă mai înfernală, ce s’a petrecută vre-o-dată 
în vre-o cameră. O mare selbătaciă și lipsă 
de cultură ese la ivblă și mai pre susă de tbte 
se manifestâză cu tbtă puterea posibilă o ură 
neîmpăcată față de . statulă ungurescă și față 
de națiunea maghiară. Cu-o astfelu de repre- 
sentanță ori și ce guvernare și ori și ce admi
nistrare este imposibilă. A dovedi acbstă, se 
pare că este scopulu Starcevicianiloră. Metodică 
caută aceștia să proybce o disolvare a dietei 
loră. Ei voiescă, să-lă constrîngă pe ministrulă 
presidentă ungurescă a efectul acestă disolvare, 
ca astfel!! sbu să escrie alegeri nouă, seu să 
încredă comisariului regescă guvernarea, fără 
concursulă dietei. Socotela loru este făcută cu 
multă șiretenia. Ei sciu câtă de grea și câtă 
de amară este pentru d-lă Tisza decisiunea 
pentru una din aceste două, modalități ; sciu în 
ce perplecsitate va ti adusă prin' aedstă alter
nativă.

Simultaneitatea celoră întâmplate. în sala mu- 
seului din Pesta și în dieta din Agram se fie 
numai o întâmplare '? înt.rbbă mai departe dia- 
rulu vienesu.

Răspunsulu este : Numele Windischgrătz și 
Jellacic sântă earașl presemnele unoră partide 
politice. Este alianța tuturoră acelora cari ur- 
gisescă liberalismulă și cari de ună deceniu și 
jumătate nutrescă în pepturile loră o ură ne
îmblânzită împotriva dualismului. Consternați- 
unea ce se pare că domnesce în Pesta, docu- 
mentbză, că în fine și cei din capitală începă a 
înțelege coincidența lucruriloră. Lupta împotriva 
sistemului liberală și dualistică este ală duoilea 
capitulă ală marei peripeții, la care asistămă.

Visitele de principi și cancelari.
86 admitemu pentru unfi momentu că aceste visite 

necontenite de principi și cancelari tindti a pune pacea. 
Europei pe o teineliă. durabilă, că liniștea popbreloru 
a dobândita garanții noul la Berlintl. Viena si Roma. 



în Friedrichsruhe si în Gastein. Cu t<)te acestea în 
fondulii astoru convorbiri sC află ceva, care ar trebui 
sC neliniștescil pe toți amicii libertății. Pe cându 
împâratulă vVilhelm adună împrejurulă sân 1a. Homburg 
„unii parterre de principi", sâ vorbea de o alianță a 
monarchilora, de o apropiere a dinastiiloru contra 
mișcăriloră revoluționare ale poptireloră, și aceeași 
vorbă se respîndl în publică, cândii principele moș
tenitorii ala Coronei germane se duse la Madrid și 
cândii la înttircere visită pe supremulîl Pontifice în 
Vaticanu. Vecliia oposițiune dintre poporu și dinastie, 
dintre poporîi și guvernă înviâ earășl și organele prin
cipelui Bismark precum și ale lui Leon XIII priimiră 
misiunea de a face cunoscută lumii conjurația 
capeteloru încoronate contra libertății popti- 
reloru. în Germania miniștrii cortinei au începută 
deja lupta contra representanțiloru poporului, cărora 
li se pune înainte prerogativele împăratului, de câte- 
orl membrii Reichsrathuhii încercă a reclama pentru 
denșii drepturile parlamentare, de cari se bucură adu
nările representative în cele-l’alte țerl constituționale, 
în Rusia nu numai nu s’a realisatu păna acum nici una 
din numertisele speranțe ce se puseseră în ceremonia 
încoronării Tarului, der încă se accentueză din ce în 
ce mal tare domnia absolută, căreia nihilismulă, după 
o pausă lungă, ’i opune tirășl fiortisele Iui atentate. în 
Serbia resistența legală a poporului contra transgresi- 
uniloril guvernului este înăbușită în sânge. în Spania, 
conservatorii, cari se silescă să tragă ttite puterile 
statului la dânșii, se bucură de simpatiile întreitei ali
anțe. în Daniinarca ună ministeru reacționarii este
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țintită de rege la cârma statului, cu ttite manifestările 
voinței poporului și a representanțilorfl săi. In fine în 
Norvegia întinderea neconstituționala a dreptului de 
veto ală cortinei formâză obiectulă unui procesă inten
tată ministriloră de cătră adunarea națională."

„Și putemă noi tire închide ochii în fața unoră. 
doveșll atâtă de plansibile ? Trebue tire sâ vedemu 
în aceste vizite și contra-visite ale celoră mari numai 
ună semnă de politeță, seu, din contra, o pressiune 
făcută cu conștiință de cătră guvernă asupra parla- 
menteloru, de cătră autoritate asupra alegâtorilora ? 
Este ore o simplă coincidență, că torii englezi, pentru 
ea s6 împiedice urmările unei întinderi a dreptului 
electorală, au începută să strige ca și d. Bisinarck 
în Germania după reforme sociale ’? Decă întreita 
alianță ’și-a propusă numai înănținerca păcii cu pre
țuia sugrumării poptireloră, apoi vieața ei nu va fi de 
lungă durată. Poptirele, este adevărată, sunt settise 
de linișce; însă pacea, nu este scopulă finală, ci 
numai ună mijlocă de a ajunge Ia idealuri de ordine 
mai înaltă. Viitorulă va fi cu aceia cari luptă pentru 
adevăratulă bine ală națiuniloru, pentru desvoltarea 
loră în libertate. („Națiunea".)

Alegerile municipale în comitatulil 
Ciucului.

Onorate D-le Redactore! De vreme ce în prețuita 
D-Vostre ftiie încă pănă adl nu s’a publicată niinică 
despre alegerile amploiațiloră municipali din comitatulă 
Ciucului (Csik) în care în totală locuescă aprtipe 
18,000 de suflete Români, și în care se află situată 
cerculă Tulgheșului, numita și „cereală munteană", ce 
constă din 7 comune locuite aprtipe cil desăvârșire 
numai de Români, a căroră numără se urcă preste 
10,000 suflete, și cari nu vorbescă altă limbă de câtă 
cea românâscă, deși cam târdiu totuși în interesuliî 
causei ntistre comune îmi ieau voie a aduce la cunoș
tința publică următtirele:

Cerculă Tulgheșului s’a înființată încă după înce
tarea absolutismului, și — fie disă spre lauda Săcui- 
loril din acestă comitată — de atunci pănă la ultima 
restaurare s’a administrată totu de pretori (BubprefecțI) 
români. Celă din urmă a fostă D-lă Ioană Urziceană 
născută și crescută din sînulă acestui cercă, care din 
anulă 1862 pănă în lunile prime ale anului 1871 a 
funcționată ca ajutoră de pretore, din Aprilc 1871 pănă 
la finea acelui ană ca pretore substitută, er’ din 1 
lanuariu 1872 pănă în 31 Decembre 1883 a funcționată 
ca pretorii. în acestă restimpă de serviciu D-lă 
Ioană Urziceană prin purtarea s’a loială, amicabilă, 
prin punctualitatea și sîrguința s’a, prin iubirea de 
dreptate prin năsuința de a promova între inarginele 
legei causa învețămentului și bisericescă fără ca să 
jicnescă dreptulă unuia și sâ suprime pe ală altuia, 
și prin ținerea de bună armoniă între diferitele națio
nalități — căci afară de Români mai locuescă în 
acestă cercă, Unguri, Nemți, Armeni, Greci și chiară 
Turci — în așa. mare mâsură și-a câștigată încrederea, 
simpatia și amtirea întregei poporațiunl din cercă, 
încâtă înainte de alegere cu vre-o 3 sfiptCmânl s’a în
aintată ună momerandit la D-lă comite supremă Mikti 
Bâlint subscrisă de toți amploiații diferiteloră ofieie 

de stată reg. dela oficiurile vamale, contumațiale și 
financialc, de toți comcrcianții, de totă preoțimea și 
învățătorii, de inteligența tuturoru naționalitățiloră din 
cerca, prin care s’au descrisă ttite jurstările cercului 
si a locuitoriloră, si s’a arătată, că de tirece D-lui 
Ioană Urziceanu ’i sunt cunoscute cu de a mâruntulă 
ttite împrejurările cercului și starea poporului, cuntisce 
natura lui, și după esperiența, ce și-a câștigată mai 
lesne va pute susțîne buna armoniă între diferitele 
rasse, — dorința întregului poporă din cercă este, ca 
totu densulă sC fie realesă, cerendu-se totodată, că de 
vreme ce cerculă Tulgheșului din causa măiestritei 
legi electorale posede numai 3 membri municipali, 
pentru alegătorii celorlalte cercuri, înainte de în
ceperea actului de alegere să se cetescă acela memo- 
randă, ca alegatorii s6 fie orientați despre dorința lo
cuitoriloră cercului Tulgheșă.

Pănă înaintea alegerei cu vre-o 2 săptămâni 
din ttite semnele se putea presupune, că dorința cer
cului va fi realisată. D. Ioană Urziceană la ttite con
sultările preliminare a fostă numai singură candidată 
pentru postulă de pretore din Tulgheșă, cu care ocasiă 
unii dintre Ungurii alegători se esprimau cam în urmă- 
torulă modă: „nem, hogy Urziceană el mellăzfik, 
hanem ha 6 nem volna egy olyant a flildfenekebâl 
is elokellene teremteni, mert Fălgyesbe csak egy olyan 
ember âlhat meg mint szolgabirti". *)

*) Pe românesce : Atâta marii de Români merită, 
ca din naționalitatea loră sâ aibă măe.ară unii singură 
lunctiunară.$

în dilele d’antăi ale Iunei Decembre venindă la 
d. Urziceană Armenulu născută în Tulgheșă Dr. Lâzâr 

, Jânos, fostă scriitorii onorară la careva ministeriu în 
societatea altoră trei Armeni se dechiarâ, că densulă 
încă voiesce a concura la postulă de pretore în Tul- 
glieșu și propune d-lui Urziceanu să nu concnre 
ci să se îndestultiscă cu postulă de adjunctă promi- 
țindu-i, că-lă va mai remunera cu ceva pe lângă 
salariuhl de adjunctă. D. Urziceană însă indignându-se 
de acestă cutezanță nerușinată l’a îndrumată se-șl 
cerce noroculă pe altă cale. Din acesta minută Ar
menii, cari ca comercianțl sunt în ună mai mare 
numără membri decâtă Săcuii în representanta 
municipală. — au începută lupta în contra lui Urzi
ceană folosindu-se de ttite apucăturile, ce le ptite in
venta o minte de Armenii speculantă, respândindă 
vestea, că Urziceană nutresce idei duco-românescl, 
cochettiză cu cei din România ș. a. adecă s’au folo
sită de arme, cu cari în era fericittire de astadl potil 
lupta eu succesă sigură în contra ori și cărui Ro
mână, mai cu semă într’unu comitată, unde toți Ncro- 
mânii fără a mai cerceta încâtil sunt adevărate scor
niturile — vădu în fiecare Română câte unu vcnijă- 
toră de patriă.

întru asemenea împrejurări ne-a găsită diua de 
27 Decembre adecă (Jiua alegerei funcționariloril, în 
care după formalitățile îndatinate de deschidere și 
după alegerea și designarca membriloră comisiunei 
candidătore și a celei pentru culegerea voturiloră, în- 
cependu-se votisarea, s’a pusă în mișcare în contra 
partidei d-lui Urziceană o armadă întregă de Armeni 
în frunte cu advocații loră Lâzâr Menyhârt, Csiki Dtincs, 
Dr. Fejer, precum și toți amploiații din gremiu, cu 
doi deputațl dietall și cu viee-comitele Becze Antal, 
fostu advocată și prea deoblegată advocatului Mcnyhert, 
unulă dintre cei mai înverșunați inimici ai elementului ? »
românescă; acesta câtă a începută în publică și fără, 
nici o sfielă cu totă soiulă de calumnii și apucă
turi diavolescl a agita în contra D-lui Urziceanu 
și a intimida partida săcuiâscă, care era de par
tea lui, ca să nu cumva să-lă alâgă, căci den- 
sulu cu cea d’ântăiă ocasiune „unindu-se cu cei din 
România le va deschide calea ca să între în țeră;" 
deca nu-l putea seduce cu scornituri, îșl luau refu- 
giulă la corumpere cu bani, eră pe alții, cari nu se 
lăsară nici în acestă modă a fi seduși îi chemară la 
sine inai marii comitatului și le porunciră, că nu pe 
valachu ci pe Lâzâr să-lii altigă, și pe lângă ttite 
aceste cândă s’a dechiarată votarea de finită, D. Ur
ziceană era în avantagiu cu 5 voturi: veșlândă însă 
acâsta puternicii comitatului au făcuta presiune asu
pra membriloră comisiunei de strîngerea voturiloră, 
încâtă din 7 inși 6 și-au data votulă pentru Lâzâr, 
er ală 71ea, subinspectorele de dare Molnâr Lajos, 
omil mai de conștiință pre lângă ttite inpintenările 
din partea colegiloră săi nu s’a lăsată a fi sedusă dî- 
cendă : nu voescu, ca să me mustre conștiința, că eu 
amă decisă asupra sortei unui oină spre a-lă nenoroci 
și a votată pentru D. Urziceanu, încâtă ambii candi
dați au obținută voturi egali. Cetirea resultatului vo
tării o a îndeplinită membrulă comitetului Csâszâr 
Jtizsef într’ună tonă atâtă de slabii și nesigura, încâtă

*) Pe românesce: Nu numai că nu vomă depărta 
pe Urziceană, dor decă nu l’amă avă ară trebui să-lă 
setitemă din fundulă pământului, pentru că în Tul- 
gheșă numai unu asemenea omu ptite să esiste ca 
subprefectft.

se vedea din ttite mișcările lui, că cele ce s’au făcută 
nu s’au făcută pe calea prescrisă de lege și onestitate: 
la audulu neașteptată alii acestui resultată și-au ma
nifestată indignațiunea mai mulțl' alegători de posițiă 
mai însemnată și nepreocupați.

După cetirea resultatului alegerei, Cornițele su
premă în locă să decidă prin votulă lui seu prin tra
gerea de sorți, căci votisarea s’a întâmplată numai 
între duoi, a enunciată, că de vreme ce Urziceanu și 
Lâzâr au căpătată voturi egale, între denșii în diua 
urinattire se va face din nou alegere; actista a fostă 
apă pe mtira contrarilor^, căci în decursulu nopții pe 
o parte din alegătorii săcui țărani ai D-lui Urziceanu, 
carr locuiau mai departe, amăgindu-l, că nu va mai fi 
alegere i-au făcută să mtirgă acasă, eră pe o parte 
prin promisiuni, Intimidări și corupțiunl seducendu-i 
alegerea a 2-a avă de resultată 61 de voturi pentru 
Urziceanu și 91 pentru candidatulă arinenu Lâzâr.

In acestă modă a căluții candidatulă nostru Ur
ziceanu, care în restempă de 13 ani ne-a condușii 
destinulă acestui cercă, și prin silință nemărginită, iu
bire de dreptate, năsuință de a promova causa învăță
mântului si bisericâscă, semtă curată de Română si 
adevărată cetațană, maniere blânde, însă în afacerile 
oficitise strictă și energicii, s’a făcută pentru totdeuna 
neuitata nu numai la Români ci fără cscepțlune la 
toți locuitorii acestui cercii fie ori de ce naționalitate, 
Românii în ttită privința atâtă de apăsațî au pierdută 
în D-lă Urziceanu ună povățiuitoră ca și care cu greu 
voră mai afla. Numai una Juda s’a aflată între noi 
care a lucrată în contra D-lui Urziceanu, și acesta nu 
este altulă decâtă Dumitru Drăgană alias Druga, de 
presente învățătoră substitută într’o comună; densulă 
a scrisă o mulțime de epistole pe la alegătorii săcui 
din comitată, ca nu cumva să alâgă pe Urziceanu 
căcr este contrariu lu celă maiînver- 
ș u n a t ă ală U n g u r i 1 o r ă, acelă Drăgană, pe 
care, l’a îndemnulu D-lui Urziceanu, l’a dată părintele 
său la șctilă, pe care D. Urziceanu l’a primită în can
celaria s’a și l’a oerotită optă ani de dile.

Din cele (jise se ptite vede, că nu Săcuii din co
mitatulă Ciucului au causată căderea candidatului no
stru, căci laudă simțului de dreptate, ce l’au arătată 
pănă acuma Săcuii față de Românii din acestă cercă. 
Alai mulțl s’au esprimată cam așa: „auyiromân meg- 
erdemli, hogy sajât nemzetebdl bâr egy tisztviseltije 
legyen" *),  ci Vicecomitele Becze Antal și consoșii lui 
(de multe afaceri) Armenii, cari îmbogățindu-se mai 
mare parte din sudtirea Româniloră începă acum a se 
amesteca și în conducerea afaceriloră comitatului și 
a’șl redicâ nasulă prea susă, pănă va fi dăbălăzată 
odata cu rușine.

în fine ml-iau voie a vă mai aduce la cunoștința 
D-le Redactară, că dintre funcționarii aleși din nou 
dela pretura Tulgheșului nici unulă nu ș c i e r o- 
m â n e s c e, ba. chiară și servitorulă de oficiu, care 
sciea românesce, a fostă înlocuită prin altulă, care nu 
scie nicr o btibă românesce așa dâră Românii d e c ă 
voescu a fi înțeleși de noii funcționari 
se învețe un g u r e s c e!!

Ună Română din cercii.

Conierciulft exteriorii alft României1 
în 1882.

ț)ilele aceste a apărută, o broșură oficială 
întitulată: „Tablofi generală indicându conier- 
ciulă României cu statele străine în anulu 1882." 
Eată cifrele de căpiteniă din acestă lucrare :

In anulu 1882 cantitatea importului Româ
niei s6 urca la 407,703 tone, er a exportului 
la 1,809,542 tone ; în ceea ce privesce valdrca 
țera a iraportatu în acestu anii mărfuri de 
268,851,921 lei și a exportată de 244,730,199 
lei. Dela importă fisculu a percepută 13,259,734 
lei și dela exportă 2,340,670. Din cifrele de 
mai susă resultă, că importulu coverșesce ex- 
portulu României cu 24,121,722 lei. Comparândă 
acum cifrele anului 1882 cu cele ale anului 
1881, vedemă în adeverii, că importulu s’a mic
șorată în anulă trecută cu 5,905,537 lei și 
exportulă a sporită cu respectabila sumă de 
38,211,882, ceea ce e ună 1 faptă înveselitoră • 
totuși nu-I mai puțină adevărată că defi- i 
citulă anului trecută e încă mare. Diferența 
în plus ce se vede la cantitatea exportului 
nu provine de aiurea, decâtă că România 
exportă materii prime și grele, în deosebi 
cereale, pe cândă din contră importă obiecte 
fabricate și în comparațiă ușore.



Cu privire la statele, cu cari România, se 
află în cele mai multe și mai importante legături 
comerciale, Austro-Ungaria este aceea care stă în 
fruntea tuturoru. Mărfurile ce importă din acesta 
monarchiă se urcă la 134,514,529 leî, er cele 
exportate d’abia ajungă cifra de 74.706,217. 
După Austro-Ungaria vine Anglia cu 35,430,204 
leî importă și 97,669,276 leî exportă; apoi Ger
mania cu 30,291,315 lei importă și 5,506,936 
exportă; Francia cu 23,089,684 importă și 
26,744,978 exportă; Turcia cu 10,352,425 
importă și 12,599,971 exportă; Rusia cu 
8,969,133’importă și 7, 744,318 exportă; Bul
garia cu 4,033,429 importă și 4,619,786 ex
portă; Grecia cu 4,145,198 importă și 1,913,817 
exportă; în urmă vină Belgia, Italia, Elveția 
și alte state. Statulă acela, dela care importă 
România mai puțină e Spania (4,104 lei) și 
acelă unde exportă mai puțină e Egiptulă 
(84,375 lei.)

Anulti bisecstilft.
piarulu L’Italie din 10 Ianuariu publică ur- 

matorele :
Noulft am!, care se apropie c’nnti pași! de sfîrși- 

tiilă vbciilui alu noue-spre-decelea, este biseestilu. 
Câte-va cuvinte asupra acestei bisectilitățl sunt deci 
la locuiți lorii.

Anulu școlari! ne coincidăndft c’unu nuineru esactft 
de evoliițiunl ale lunii, a resultati!, pentru tbte po- 
pbrele, cari au adoptata ună calendan! lunară, nea- 
junsulu de a vedă aceleași epoce ale anului, aceleași 
serbatorl, de csemplu, cădendu succesivă în toți ano- 
timpii; acești! faptă se întemplă astădl la Turci.

Pentru a îndrepta acestă neajunsu și acesta con
fesiune, luliu Cesare, patrudecl și șese de ani înainte 
de era creștină, a însărcinată pe Sosigen, filosofii și 
astronomi! din Alexandria, să reformeze calendarulă 
romană; acesta adoptă ună ană de 365 dile și

Dbr, fiindii că anulă civilă treime neapărată să 
fie eompusu dintr’unft nuineru întregi! de dile s’a con
venită să se adaugă la fiecare alu patrulea ană erbrea 
de o di resultându din cele patru pârțl neglijate și 
de a socoti la fiecare patru ani unii ană de 366 
de dile.

Din cause religiose, acestă <Ji intercalară fu așe
zată după a șesea di înainte de calendele lui Marte, 
adică înainte de J Marte (Romanii numeau „calendae11 
prima di a fiecărei luni); și fiindii că acestă a șesea 
ții, în modulă dc a socoti alu Româniloru, era. desig
nată prin cuvintele s e x t o ante c a 1 e n d a s (a 
șbsea înainte de calende), dina intercalară luă numele 
de b i s - s e x t o c a 1 e n d a s (di dublă).

Dându denumirii latine o formă francesă nu e 
deeâtft unu paști pentru a ajunge la bisextilii, nume 
dată fiecărui anii de 366 dile.

Eacă calendarulă iuliană, în care fiecare ană a 
căruia milesimft este divisibilă prin 4, e ună ană bi- 
se ostili!.

Astfelă anulă 1884 este bisecstilft, fiindu-că 84 
este divisibilă prin 4.

Der blândă anulă de 365 dile 25, se comite o 
erbre în plus, care acumiilându-se trebuie să aducă 
din nou desordinea în evaluarea timpului.

în adevăru 1257 ani după acbstă primă reformă, 
erdrea, devenise de dece dile și ecbinocțiulă de primă
vară avu locă la 11 în locă de 21 Marte.

La 1570 ună celebru medică din Calabria, numită 
Silio, presintă papei Gregoriu XIII ună proiectă de 
reformă care deveni basa calendarului gregoriană.

Gregoriu XIII decise mai ântăiu că a duba dî 
după 4 Octombre 1582 va ti 15, scoțendă astă-felft 
dubă dîle din anulă curintc; pentru a împedeca apoi 
ca erbrea să se reproducă, s’a convenită să se suprime 
trei bisecstill la fia-care patru sute de ani, nefăcendă 
bisecstill, pentru anii seculari, de cătu aceia a cărora 
sutimi a milesimei ară ii divisibile prin 4. Astă-felă 
1600 a fostă biseestilu, 2000 va fi asemene.

Cu tbte aceste mai esistă încă o erbre anuală în 
călindarulu Gregoriană : der pentru ca acestă erbre 
acnmulândii-se, să fiă dc o di, voru trebui 4,237 ani.

Deci, astă-felă cum este, călindarulă Gregoriană 
corespunde tutuo'ru trebuințelor^ actuale și este adop
tată astă-dl mal de tbte popbrele civilisate.

Numai creștinii de ritu grecesctl au conservată 
calendarulă Iuliană ; datele loră suntft în întărdiere cu 
12 dile după datele celoru-lalte popbre ale Euro
pei, fiindu că la cele 10 dîle suprimate în 1.582 s’au 
adăugată 2 (Iile bisccstile în 1700 și 1800. ., Rom.“

Divers e.
(Botezulu Domnului) s’a serbată adl cu. mare 

pompă la biserica dela Sf. Nicolae din Scheiu. înaintea 
bisericeiîn piața din Prundu a fostă aședată o compa
nia de soldați cu musică din regimentulft c. r. dc in- 
fanteriă nr. 2 de aici sub comanda d-lui căpitanii 
Cvianovicl (Serbii), cu locotenenții : Bârseanu, Lite
rată și Hălmagyi și sublocotenentul!! Negrea (toți 
patru Români). Compania era compusă totă din feciori 
Români. La sânțirea apei miliția a dată trei salve. 
După aceea îngenunchiându cu toții au fostă botezați 
dc cătră. părintele protopopu Petrică.

(Concertă.) Orchestra d i 1 e t a n ț i I o r u din Bra- 
șovil va arangia Marțr în 8 (22) Ianuariu sera în lo
calitățile redutului orăsănescă linii concertă cu 
dansă cu concursulu musicei orașului. • Bilete se potu 
căpetâ în librăria Zeidner și la ceasornicarulu Biro.

(Direcțiunea postelorii) din Sibiiu a luată o mă
sură salutară. Din caiisa inulteloru plângeri, că unele 
oficii poștale nu predau abonențiloru țliarele îndată 
ce sosescă, ci le rețină, ca să le cetescă amploiații 
seu alții, direcțiunea posteloră reg. ung. din Sibiiu 
provbcă tbte oficiele poștale de a observă cu stricteță 
disposițiunile existente și amenință pe toți impiegații 
dela postă, cari nu voră înmâna neamânată abonenți
loru fiarele, că voră fi demisionați.

(Invitare.) Onor. D. D. membri ai societății ro
mâne de lectură din Caransobesă interur și esternl 
suntă poftiți la adunarea generală, ordinară pe 14 la- 
niiariu 1884 st. v. la 4 bre d. a. în localitatea so
cietății.

Caransebeș)! în 26 Decembre 1883 st. v.
Arone Damascliin,

Președ. societății

(Evreii in Ungaria.) Generalulă Klapka publică*  
în „P. Llovd“ o scrisbre cătră ună amică ală său 
magnatu, pe care ’lă dojenesce, pentru că a votata 
în contra, guvernului. „Așader și tu escl unu membru 
ală ligei sânte ? nu te temi, că vertejulă, în care te-ai 
aruncată, te va înghiți Cu asemeni cuvinte apos- 
trofbza pe prietenulă seu și apoi se încercă ai esplica 
câtă de înțelepți! a fostă d. Tisza cându a compusă 
proiectulă dc lege pentru căsătoriile mixte între Un
guri și .Jidani. Pe timpulu primei numărări de po- 
poră sub losifiî 11 traieau în Ungaria, dîce elă, 25,000 
Evrei. La. începutul!! veacului acestuia numerulă loră 
se urcă la. 50,000 suflete; pe la 1829 erau 100,000: 
în anulu 1847 numărulu Jidaniloril era 270,000: la 1870 
s’au numerată 500,000 Evrei în Ungaria și astadl nu
merulă loră este aprbpe la 700,000. Va se ilică po- 
porațiunea evreiescă în timpu de 25— 30 de ani se 
duplifică. în 1910, decă voră prog'ressă totu așa, voră ii 
în Ungaria 1.500,000 și încă înainte de anulu 1950 
voru fi 3.000,000 Evrei. „înmulțirea acesta rapidă 
de-o parte și scăderea poporațiunei creștine, mai alesă 
a celei maghiare, de altă parte, ne împune datoria 
— dîce Klapka — de a ne îngriji ca Evreii să nu 
devină unu clementă contrară maghiarismului, ci Evre- 
ismulă să servescă spre întărirea puteriloră nbstre 
naționale. “ De aceea trebue să se căsătorescă pa- 
trioții seracl unguri cu fete bogate de .Jidovi! și de 
aceea Klapka compătimesce pe aceia, cari s’au aliata 
cu popii ultramontanl și cu rabinii ortodocși în contra 
„înțeleptului și liberalului“ proiectă ală guvernului.

Editorii; lacobă Mureșianu. Redactori! responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.
Tipografia: Ioană Giitt și fiiă Henrică.

(Tesaurulă de resboiu alu imperiului germanii.) 
Tumulii .Iuliană din Spandau cu prcțibselc sale provisi- 
unl va fi visitatu peste câteva dile dc doi membri 
din comissiunea pentru datoriile imperiului germană, 
intrarea în acestă fesa ură de resboiu este forte bine- 
păzîtă și numai atunci pote fi posibilă, căndu vom 
întră cei doi membri ai comisiunei deodată, pentru 
că. numai ei au cheile dela acelă tesaură și Meatul u 
celu artificială nu se pbte descuia, deeâtft uumai cândiî 
amendoue cheile deodată se bagă într’insulă. Mai 
ântăiă întră omulu în rotundă, unde ,se păstreză cele 
120 de milibne de mărci pentru cașuri de nevoie ale 
imperiului. Colosala sumă este împărțită în 10 des- 
părțăminte, dintre cari fiecare eră se împarte în 12 suli- 
despărțăminte, așa, că, în fiecare despărțămentă din 
aceste 12 se află câte unu milionu de mărci în ar
gintă. Eiăcare milionti să află în 10 pungi de câte 
dece mărci. îndată ce se începe revisiunea, se numesc,e 
lină despărțămentă brecare, din care se indică unii 
subdespărțămentft spre a numera banii dintr’însuiu. 
Pentru lucrulu acesta este designată o comandă mili
tară, așa, că numărarea cea migălbsă să săverșesce 
istr’unu timpft fbrte scurtă. Decă s’au revidatu două 
seu trei pungi de câte 100,000 mărci din diversele 
despărțăminte și s’au aflată suma din ele esactă, atunci 
acăsta parte a. revisiunii s’a terminată. După aceea, 
să revideza si celelalte trei fonduri ale imperiului, 
celu pentru învalidl, celă pentru construcțiunea fort.ă.- 
rețeloră și celu pentru clădirea edificiului pentru par
lamentă, numai câtă la revisiunea acestora fonduri se 
procede cu mai multă minuțiositate revidendu-se mai 
ântăiă singuraticele valori și căutândtt cupbnele, nn- 
merile, scriele și alte particularități asămănându-le cu 
registrele.

(0 îndrăsneală rară) a avută unii soldată rusă 
din Tarskoe-Selo. Elu era în concediu la Petersburg. 
Ca să sosescă la timpft în Țarskoe-Selo, trebuia să 
plece cu trenuki dela 7 bre. sera. Sciindă că trenulu 
plecase deja, elft apucă, fuga pe o calc mai scurtă, 
ajunse la unu podii înaintea trenului si, pe cândiî 
acestă trecea iute, soldatulft să aruncă pe tampbnele 
dintre două vagbne de marfă. Astfelă călare pe tam- 
pbne merse până la o stația unde din nenorocirea lui 
să opri trenulil, debrc-cc îlft zărise șefulii stației, care 
îlli dete pe măna conductorului, ordonându’i să-lu 
predea poliției din Țarskoc-Selo. Ca să scape acum 
de acestă perspectivă puținii măgulitbre, soldatulă 
sare din vagonti aprbpe de Țarskoe-Selo și p’acl i-a 
fostă drumiilii. Omenii I’au vădutil cădendtl peste 
capii în zăpadă : apoi s’a sculată și a f'ugitil spre 
casarmă.

Nr. 180,884.
Publicațiune !

In urma conclusului rep re Antantei comunale 
din 19 Novembre 1883, aprobată dc congre- 
gațiunea comitatensă în ședința estraordinarâ. 
din 10 Decembre 1883, se aduce la cunoscința 
publică, că spre acoperirea deficitului budgetului 
pe anulu 1884 s’a stabilită pentru anulu curentu 
unu aruncă comunală de 18 percente (18°/0) și 
se va încassa pe basa §-lui 43 alu art. de lege 
XLIV din 1883.

Brașovu în 12 Ianuariu 1884.
2—3 Magistratul^, orășâneseft.


