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Pre cândă scriemă aceste rânduri se discu- 

teză în parlamentul^ din Viena o cestiune de 
cea mai mare însemnătate principiară și reală 
pentru monarchia nostră. Este cestiuneâ limbei.

Pote nimeni nu e în stare adi de a aprețiâ 
mai bine decâtă noi ce tesaură neprețuită este 
pentr’unu poporfl limba sa și câtă de multă 
este condițiunată vieața, libertatea și desvol- 
tarea s’a națională prin dreptulă de limbă. 
Fără acestă dreptă, fără garanțiile necesare 
pentru apărarea si cultivarea limbei sale, nici 
o națiune nu pote esistâ, libertate si progresii 
nu pote fi pentru ea fără de limbă. Unu po- 
poră, care nu se pote folosi de limba sa în 
vieața privată și publică trebue să dea înde- 
răptă in tote și trebue să se slabâscă și se se 
veștedâscă cu încetulu ca o plantă, la care nu 
potă străbate radele sorelui.

Amu disă că adi pote nimeni nu scie se 
prețuiâscă mai bine de câtu noi valorea drep
tului de limbă în stătu, pentru că în tbtă mo
narchia austro-ungară nu esistă poporu, a că
ruia limbă să fiă mai multu nedreptățită, batjo- 
curită și prigonită, ca limba poporului românii. 
Cându amu disu „noi", n’amu înțeleșii pe toți 
Românii. Din nenorocire nu sunt încă toti des- 
tulii de pătrunși de marele prețu ce’Iu are limba 
pentru vieața unei națiuni, căci la dincontra nu 
s’ar afla între cărturarii noștri așa de mulțl. 
cari, dâcă sciu și o altă limbă străină, negligă 
limba mamei lorii în favorea acesteia. Despre 
străbunii noștri din Dacia spune istoriculu, că 
se luptau mai multu pentru limbă decâtu pentru 
vieața. Trebue să credemiî că amu începută a 
degenera cându vedemu adi în multe locuri cu 
ce servilismu dejositoră emulâza o parte din 
cărturarii români între sine în îmbrățișarea lim- 
beloră străine pe contulu dulcei limbe stră
moșesc!. ’

Se trecemu înse la obiectă. Voirnă se vor- 
bimă la cestiuneâ limbei în Cislaitania austri
acă. Cetitorii noștri își voră aduce aminte de 
sigură de vestita ordonanță, prin care cabine- 
tulă de „ împăcare“ a lui Taaffe s’a încercată 
se slabâscă supremația limbei germane in Bo- 
emia, în favorea Cehiloră, pe cale administra
tivă. Ordonanța acesta, deși nu conține vre-o 
dispoșitiune apăsătore pentru Nemți, a întâmpi
nată dela aparițiunea ei o crâncenă oposițiune 
din partea acestora.

Nemții nu voră ca limba germană se fia 
coordinată limbeloră naționalității oră celorlalte, ci 
voiescă ca aceste se fie subordinate idiomului 
germană, pentru care reclamă privilegiulă de 
„limbă a statului". Din contră Cehii și celelalte 
naționalități ceră coordinarea și încâtii privesce 
posițiunea mai înaltă a limbei germane ca una 
ce se întrebuințeză în afacerile statului o ac
ceptă de facto, nu înse și de jure. Decă limba 
germană s’ar decretă printr’o lege positivă de 
limbă a statului — cum sa făcută în Ungaria 
— urmarea ar fi că din posițiunea ei astfeliu 
privilegiată limba germană ar ave tendința de 
a copleși cu încetulă limbcle negermane și a le 
nimici autonomia loră.

Nemții centraliști s’au sfătuită multă vreme 
cum ar pute resturnâ ordonanța ministerială pri- 
vitore la egala îndreptățire a limbeloră în Boemia. 
Resultatulu sfătuiriloră loră culminâză în pro
punerea deputatului Wurmbrand, care cere dela 
guvernă, ca se presenteze ună proiectă de lege, 
care pe lângă decretarea limbei germane ca 
limbă a statului, se reguleze întrebuințarea lim
beloră din diferitele țeri în oficiu, școlă și în 
vieața publică.

Este caracteristică declararea ce a făcut’o 
cornițele Taaffe cu privire la acâstă propunere. 
Elă a disă, că guvernulă nu crede, că a so
sită timpulu pentru o lege de limbă, pentru că 
unei asemenea legi trebue se premergă mai 
ântăiă o înțelegere între diferitele naționalități. 
Adeverulu este, că cornițele Taaffe voiesce se 
cruțe pe Cehi, cari cir dreptă cuvântă vedă 
amenințată dreptulă loră de limbă prin pro
pusa decretare a limbei germane de limbă a 
statului.

Mai sunt afară de acesta și alte împrejurări 
cari complică cestiuneâ limbei în Austria. Cle
ricalii și conservativii nu’ voiescă ca se li se 
concâdă Cehiloră tote drepturile naționale și de 
limbă, căci atunci n’ar mai putâ se-i aibă la 
mână ca acum. De altă parte sunt considera- 
țiuni față de puterniculă elementu germană din 
întru și din afară cari împunu âmeniloră de 
stată austriac! mare băgare de sâmă.

Nu mai încape îndoiâlă că maioritatea camerei 
va respinge propunerea lui Wurmbrand, nu se 
scie înse decă se va primi o moțiune de trecere 
la ordinea dilei nemotivată seu motivată într’- 
ună modă, care se potă liniști pe Germani. In 
totă casulă disensiunea din Reiclisratli asupra 
cestiunei limbei de stată posede și pentru noi 
cești de dincâce de Laitha o mare importanță 
principiară.

Cronica evenemiiitelorft politice.
In Croația începe ă se stabili abso

lut i s m u 1 ă definitivii. Organulu d-lui Tisza, 
„Nemzet", elice că astăcli în Croația domnescă 
numai amenințările și. atacurile personale ale 
ultraiștiloră, cari voiescă se-și întărâscă dom- 
nirea prin turburarea elementeloră pacinice și 
periclitarea siguranței publice. „Față de asemeni 
aparițiuni — adauge „Nemzet" — nu mai e 
speranță că guvernulă croată va pute susținâ 
liniștea și ordinea în țâră cu mijloce ordinare ; 
nu-i mirare dâr decă se dîce, că sunt de lipsă 
în Agram măsuri estraordinare. Celă din urmă 
vorbitoră în desbaterea adresei, deputatulu Ivici, 
a caracterisată situația critică a Croației forte 
bine cândă a disă: „Câți ani, seu mai bine disu 
câte luni, credeți că va mai durâ pactulă nostru 
cu Ungaria, decă în ultimii 15 ani ne-a dusă 
pănă la desperare, miseriă și sărăcirea poporu
lui ? Pactulă nu se mai pote susține și nici nu 
mai esistă de dreptă, deorece se violâză necon
tenită ca contractă bilaterală de cătra unulă din 
cei duoi compaciscenți. Nu ne mai remâne der 
altă decâtu de a plânge înaintea trepteloră tro
nului regală și de a-lă ruga se ne dea scutulă 
seu puternică. Regele este în stată factorulu 
celu mai constituțiunală, nu detrage der nimică 
constituțiunei, decă vomă primi adresa lui Voi- 
novici."

„Coresp. polit.“ află din Agramă, că Banulă 
avea r e s c r i p t u 1 ă de amânare încă la finea 
lui Decembre 1883 în mână și totodată mai ave 
ună rescriptă pentru disolvarea dietei. Era 
lăsată la chibzuiâla Banului, de care din aceste 
duoe rescripte se se folosâscă. Acesta ilustrâză 
situațiunea și ne arată din nou că firele miș- 
cărei croate se întindă pănă la Viena.

Despre călătoria d-lui Tisza la curtea din 
Viena se scriu multe. Ună momentă s’a vor
bită chiar de-o crisă ministerială și de inten- 
țiunea dlui Tisza de a’și da demisiunea. Con- 
flictulă permanentă cu Croația apoi celă mai 
nou conflictu cu magnații erau eveneminte des
tulă de seriose pentru ca d. Tisza se semță 
necessitatea de a raporta monarchului asupra 
situațiunei. Acestă raportă l’a și făcută și „Coresp. 

de Budapesta" anunță că „tote propunerile minis- 
trului-președinte au fostă pe deplină aprobate de 
cătră coronă și că mai multe proiecte de lege 
ce voră fi presentate în curândă dietei au pri
mită aprobarea prealabilă." Ne putemă închipui 
cam ce feliu de surprise potu să conțină aceste 
proiecte decă cetimu urmatârele într’o corespon- 
dință din Pesta: „Este ca și sigură, că o crisă 
nu âsistă în acestă momentă și .că, decă și d. 
Tisza și-a oferită demissiunea, stadiulă acesta 
este deja învinsă și că d. Tisza se bucură de 
sprijinulă deplină ală coronei pentru acți
unea s’a v i i t 6 r e atâtă față de Croați, câtă 
și față de cei din Ungaria". . .

Crisa s’a amânată așadâr, momentulă hotări- 
toru încă n’a sosită, joculă se va continuă. Se 
priveghiămă!

Interesante detailuri publică „Westungarischer 
Grenzbote" asupra compunerei și activității bi- 
rolui de pressă din Budapesta. „Per- 
sonalulă acestui birou — dice numită foiă — 
se compune din membri jidovi, și directorulu 
este Jidovă. Biroulă de pressă din Pesta pro- 
vede foile guvernamentele din provincia cu ar- 
ticuli de unulă și acelașă cuprinsă, cari în aceeași 
dl se publică în totă țâra. La aceste sunt a se 
adauge foile litografate subvenționate cu mari sume, 
pe conta bunăstarei comune, precum e „Corespon- 
dința de Budapesta" redigeată de cătră Jidovulă 
Ioană Futaky, care face cunoscute celorlalte foi tote 
afacerile guvernului, desminte tote scirile nefa
vorabile guvernului și „Orszâg gyiilâsi ârtesito", 
redigeatu de Evreulu Egyesy, care lucră in 
acelașă modă pentru guvernă. Pentru aceste 
servicii guvernulă le împle Jidoviloră buzuna
rele cu aură. Jidovulă Futaky este mai bine 
dotată, decâtu ună ministru. Elă pote să tră- 
iâscă ca unu prințu și-’și pâte face tote plăce
rile. Elă are o locuință mobilată cu cehi măi 
mare luesă, o trăsură strălucită, trăiesce ca 
ună cavaleră. Elă pote se-o facă, căci veni
turile sale anuale sunt dela 20—25,000 florini. 
Afară de foile amintite mai sunt și foile semio
ficiale redigeate și servite numai de Jidovi și 
filosemiți, foile hahamilonî „Pester Lloyd" și 
„Nemzet", cari ’și-au câștigată prin schimono
sirea fapteloră ună tristă renume. Si aceste 
foi capătă subvențiunl însemnate dela guvernă. 
„Pester Lloyd" ca fâiă comercială n’ar’ ave 
lipsă de ele, pentru că și așa are destui abo- 
nenți, dâr „Nemzet“-ulii celu fără de abonați 
ar’ trebui se-’și închidă butica, dâcă guvernulă 
jidanofilă nu i-ar ajută cu sume însemnate."

Redactorulă-șefă ală diarului „N. fr. Presse" 
a avută o convorbire cu ministrulă de esterne 
ală Rusiei d-lă de G i e r s, pe timpulă câtă 
a petrecută acesta în Viena. Din împărtășirile 
ce le face în diarulă seu asupra acestei con
vorbiri aflămă, că Giers a fostă mulțumită cu 
primirea, ce i s’a făcută. Elă mai ântâiu a 
voită se visiteze numai pe fiia-sa la Montreux, 
dâr a căpătată o î n v i t a ț i ă dela principele 
B i s ni a r k la Friedrichsruhe si în Mnntreux

1

a primită o scrisore dela ambasadorulă rusă 
din Viena, care îi împărtăși, că este dorința 
împăratului F r a n c i s c ă I o s i f ă de ală 
vedâ și în Viena. Giers s’a grăbită a satisface 
acestei dorințe cu atâtă mai vârtosu cu câtă 
elă este ună amică personală ală comitelui 
Kalno k y. „Putemă dâr se privimă călătoria 
D-vostre ca o garanțiă de pace ?" întrebă redac- 
torulă. „Nu ca o garanțiă, ci ca o do
vadă a păcii" răspunse Giers. Acestă răs
punsă e caracteristică. Cum și cu ce ară și 
putea garanta d. Giers pacea ? Destulă, că vi- 
sita sa e o dovadă, că Rusia încă nu voiesce 
să se bată cu Austro-Ungaria. D. Giers a ac
centuată, că aceste două împerății n’au purtată 



pănă acum încă niciodată resboiu între sine, de 
ce nu se potă elă înțelege și în viitorii fără 
resboiu ? In sfârșită a făcută asigurările obi
cinuite despre înteiițiunile pacifice ale Suvera
nului seu, care dă direcțiunea politicei esteri- 
ore, elu (Giers) este numai „instrumentulă“ 
împăratului. Afacerea bulgară a numit’o Giers 
„locală1'. Rusia rcspecteză independența state- 
loră balcanice și starea ce a creat’o tractatul ă 
dela Berlină. Cestiunea patriarcbatului este 
gravă și scribsă earași înse numai locală și 
nici cestiunea Egipetulni nu va turbura pacea.

D. Samuelsonă, cunoscutulu autorii ală lu
crării : „România, trecutulă și presintele ei, a 
tînută dilele aceste la institutul ă mecanică din 
Bradfort, o conferință asupra Româ
niei. Asistința era din cele mai numerose. 
„Românulă“ publică după „The Liverpool Mer- 
cury“ din 16 Ianuariu, resumatulă acestei con
ferințe : „D. Samuelson, a făcută în puține
cuvinte istoriculă dcsvoltării României. Elu 
vorbi. despre bravura Româniloru în timpulă 
resboiului ruso-turcă, care a fostă urmată de 
tractatulă din San-Stefano. Cea mai mare parte 
a discursului d-lui Samuelson a avută de ob
iectă înse condițiuuea actuală a regatului, pe 
care l’a descrisă după date geografice și topo
grafice, facendă și o dcscripțiune a capitalei și 
a locuitoriloră ei, a diferiteloru clase, ce com
pună societatea română. Vorbi apoi de Con- 
stituțiune, care semenă cu acea a Franției, cu 
deosebire, că în România domnesce unii Rege 
în loculă unui Președinte. Vorbi de legile pe
nale și instituțiunile criminale ale țerei, s’a 
ocupată cu emanciparea țeraniloră, care s’a în
tâmplată în 1864. Conferențiarulă a atrasă lu
area aminte a auditorului seu asupra condiți- 
unei actuale a țeraniloră și a făcută bre care 
comparațiuni cu starea miciloră proprietari din 
Anglia și Irlanda. Cea din urmă parte a dis
cursului d-lui Samuelson a avută de obiectă 
societatea mai înaltă din România. Elă a fă
cută ore-care destăinuiri asupra relațiuniloră, ce 
a avută cu unii din omenii cei mai însemnnațl 
ai țerei și descrise cu d’ameniiniiilu visita ce 
facil la curie în urma linei invitați uni ce primi 
dela Rege. întrevederea ce a avută cu Regele 
și Regina a avută o strînsă legătură cu afaceri 
de unu interesu publică. Cu acestă ocasiunc 
Regina i-a arătată mai multe modele din țesu
turile de casă ale țeraniloră, precum și câteva 
costume naționale, cari sunt purtate acum de 
dbmnele din cea mai înaltă societate. Confe- 
rentarulă a aretată numerose ilustratiuni con-1 •> 
sistându în cea mai mare parte din fotografii 
d’ale locuitoriloră. A arătată apoi mai multe lucruri 
făcute de țerance-române, sub priveghiarea Re
ginei. Aceste țeseturi voră fi duse apoi la Li
verpool, pentru a fi espuse și acolo. Materialulă 
ca și lucrarea sunt opera țeranceloru. La sfâr- 
șitulă conferenței, Dr. F.iaser, președintele in
stitutului, a esprimată mulțămirile sale d-lui 
Samuelson, care a fostă aplaudată în modulă 
celă mai căldurosă.“

Se vede că începemă a ne apropia de primă
verii, căci cliarele din Viena debuteză cu-o scire 
picantă din Muntenegru. Duoi emis a r i m u n- 
t e n e g r e n i merseră la Misidiți în munți, spre 
a înscena o r e s c b 1 ă în favbrca unirei aces- 
toră ginți cu Munteiiegrulă. Miridiții i-au pri
mită cu totă onorea și au delegată din parte-le 
duoi representanțl spre a purta în viitorii nego- 
țiările cu principele Muntcnegrului.

Totodată, se anunță din C e t i n i e că prin
cipele Niehita a chiamatu 4000 de omeni sub 
stegă cu scopă de a ocupă cu puterea teri- 
toriuliî G u s i n i e i, care a fostă cedată Munte
negru ttii de înalta Portă.

Asupra terbrei ce domnesce adi în Șerbi a 
scrie diarulu francesu „La Bataille“ :

„Crudulă Milanu, despotulu Serbiei, a pri
mită dela servitorulă seă Cristici, președintele 
consiliului de miniștri, raportulă celei din urmă 
însurecțiuni socialiste republicane, provocată de 
multele abusuri de putere. 94 insurgenți au 
fostă condamnați la morte : 20 au fostă esecu- 
tați; la 63 li s’a schimbată pedepsa într’o în- 
cliisore mai multă seă mai puțină lungă ; 563 
au fostă condamnați la munca silnică pe timpă 
mărginită ; 73 la reclusiune. Dece revoluționari 
au isbutită se scape din ghiarele spioniloră 
tiranului. „Sângele face se nască resbunători, 
după cum apa face se înverzescă brazdele11, 

dice refrenulu din „Krakoviak", unu vechili 
cântecă revoluționară polonesă."

Numirea ministeriului conservativă C a n o- 
vas a produsă în Spania mari îngrijiri, Cu- 
rentulă opiniunei publice a silită acum pe Ca- 
novas de a face prin foi declarații liniștitbre 
asupra planuriloru și tendințeloră Iul. Înainte 
de tote se desminte, că Canovas ar ăoi se facă 
o calătoriă în Germania și că schimbarea cabi
netului ar fi ună resultatu ală călătoriei prin
țului de coronă germană. — C a s t e 1 a r a 
căpătată o mulțime de telegrame din Franța, 
cari îlu felicită pentru discursulă lui; elu este 
așteptată în Paris. Șefuliî republicaniloră ra
dicali Z o r i 11 a va publică ună manifestă cătră 
națiunea spaniolă.

O voce asupra situațiunei.
Din nordulu Ardeiului Ianuariu 1884.

E ceva greu în aeră. 'Toți așteptă o schim
bare. Cloțanii din naia lui Tisza făcu semne 
de a-o părăsi; dovadă că naia se află în peri- 
culă. Omenii se întrebă cu curiositate: bre pro
iectulă de căsătorii mestecate se fie aceea stâncă, 
de care se va frânge naia cea mândră a dini 
Tisza “? Politicii mai departe vâdetori sciu, că 
acestă proiectă e numai pretestă pentru de a 
se angagia lupta, care se pregătesce de multă.

Tîsza semte de multu, că în giurulă lui se 
mișcă ceva cu intențiuni ostile; vede nuorii 
grei, ce se redică pe orisonulă guvernării sale. 
Ca strategii bună n’a voită se de tâmpă inimi- 
ciloră sei, ca se se organiseze și alieze. Ve- 
dendă lupta neevitabilă a voită se-o lupte în 
deplina splcndbre a puterei sale și cu presti- 
giulu încă neperdută dc învingetoră. A anga- 
g'iată der lupta pentru vestitulu proiectă de lege 
făcută inadinsă așa, ca de-oparte se-lă pbta 
primi marea maioritate a camerei deputațiloră 
și în casă dc respingere din partea magnațiloră, 
pe cari ii scia, că se pregătescă în contra lui, 
pe aceștia se-i împingă a se arăta intoleranți și 
a-șl atrage suspițiunea de reacțiunări, ca se potă 
apoi scula în contra loru totă „nemzet“-ulu — 
de noi cestialalți fi reșce nu e vorba — cu ca
mera deputațiloră cu totă.

Precum vedemă Tisza s’a arătată beliduce 
desteră nu numai în alegerea tâmpului, ci și 
în compunerea planului bătăliei. Noroculă lui 
proverbială înse l’a părăsită în acestă luptă. La 
începută tote mergeau bine. Camera deputați- 
lom i-a primită cu mare maioritate și fără de
osebire de partidă proiectulă și după-ce l’au 
respinsă casa magnații lor ă a hotărîtă cu ore-și-care 
semne de indignațiune în unanimitate a li-se 
retramite fără esplicațiuni proiectulă spre pri
mire.

La a doua votare în camera magnațiloră 
înse proiectulă d-lui Tisza cădii peste aștep
tarea lui și a partidei sale. De atunci înebee 
totă lumea scie și vorbesce că lupta pentru pro
iectulu de lege, ci pentru domnirea absolută a 
d-lui Tisza. Lupta e câ și perdută din partea 
d-lui Tisza, prestigiulu de învingetoră iresisti- 
bilă sdruncinată, fricoșii începu a deveni curâ- 
gioșl, amicii lui fățarnici îneepă a-și depune 
masca.

Bărbații de influință și magnații țerei s’au 
săturată de donchișotăriile d-lui Tisza, de șar- 
latanăriele lui politice și nu mai voră sfi se 
uite cu mânile în sînu, cum aprinde dini flăcă
rile urei de rassă în tote unghiurile țerei, cum 
se calcă în pictore legile prin deregetorii dini 
ă la Tabajdy, cunr se duce țeracu pași răpedi 
spre bancherotă, cum dispare dc pretutindeni 
morală publică sub acestă domuire cu masca li
beralismului pe față și cu esistințele sale catili- 
nare în sînă. Ei vreau de acum înainte se se fo- 
losesca de drepturile loră și ca cei-ce au a per- 
de mai multă prin evenemintele pregătite de 
dlă Tisza se eserceze înfluința puternică asupra 
guvernărei țerei.

„Schimbarea domnitorii, bucuria nebuniloră.“ 
— Cunoscu bine acestă dicală românesca și 
totă trecutulă nemului nostru dovedesce adeve- 
rulă ei. Totuși legă speranțe de căderea cabi
netului Tisza și înlocuirea lui prin elemente 
conservative. Etă pentru ce :

Mai reu clecâtă sub domnirea d-lui Tisza 
nu ne pbte merge. N’avemu nimică de ti mai 
perde, prin urmare de acum înainte numai câș

tigă putemă. Tisza a folosită naționalitățile ca 
jertfe molcomitore față de maghiarismulă înfu
riată pentru mulțimele de sacrificie, ce i se 
cereau în libertate, principie și avere, ca se se 
pbtă susține la putere.

Tisza ne-a scosiî din tote oficiele țerei, ca se 
pbta împle gurile acelora, cari ’i serviau de 
instrumente, i cântau lauda și’i siisțîneu. popu
laritatea. Justiția e ncaccesibila pentru cei ce 
nu sunt Maghiari, pentru-că judecătoriele ’su 
pline cu omeni de aceia, cari nu se potu înțe
lege cu poporele, cărora sunt chiamați a le face 
dreptate, Iustiția d-lui Tisza n’are de scopă atâtă 
a face dreptate, câtă a sili pe omeni se învețe ungu- 
rcsce. Administrați unea c asilulă cortesiloru bine-* 1 
meritați, cari în gură porta totă idei none si devise 
salvatore de stată der’ — nu uită nici ună minutu 
de folosulă loră. Ideile cele salvatore de stătu 
sunt bune, ca se delăture prin ele pe pericu
loșii concurențî nemaghiari. De aci devisa lui 
Tabajdy : că cine nu dă garanțiă destulă dc 
credința sa cătră idea de stătu maghiară, nu 
pbte se fie, și decă este nu pbte se reraână 
deregătoriă. Firesce, că garanția de stată este — 
îndată-ce cineva e născută Maghiară și âmblă 
după deregătoriă. er dintre ai noștri nici Simo- 
nescu, ba nici Mihâlka Lâszlo nu dau destulă 
garanția, căci — simtă Români dc nascere.

Pentru greutățile țerei ni se trage pelea peste 
capă : der din inii ionele stbrse din sângele po- 
pbreloră nu se face nici măcarii o scoluță ne
maghiară— căci nu sunt bani. Banii trebuescă 
pentru demonstvațiuni domnesci. Seghedinulă — 
pentru că e unu ofașă ungurescu a renăs
cută ca fenicele din cenușă — strigă cu toții, 
der de cele 25 milione cheltuite pe bulevarde 
și edificie monumentale nu-și aducă aminte. 
Nu sciraă ce au obținută dreptă desdaunare din 
aceste milione cei-ce ’si-au perdută totă averea 
loră în viide. și mângăia-ce-voră bre denșii pen
tru perderea loru cu aceea, că acum potă cerși 
pe bulevarde, der aceea scimă, că d-lu Tisza 
’și redică monumente neperitbre chiaru și din 
desas-re etomeni?”e.

Ce ne pole ajunge mai reu decâtă o ase
mene gu vei nare și cine ne pbte apesâ mai cum
plită clecâtă Tisza ? Densulă, nici deca ar vre, 
nu ne mai pb e fi dreptă nu ne pbte aduce 
ușurare ; pentru-că, atunci ar ‘ '01)111' se-și renege 
totă trecutulă și se-și demisioneze lcgibnele de 
slugi flămânde, fără de ajutoriulă cărora nu se 
pbte susține nici 24 de ore. Unu guvenin basată 
totă pe ficțiuni nu pbte e >istâ decâtu prin fic
țiuni.

Din contră ună guvernă ieșită din sînulă 
clasei celei mai avute, mai culte, mai cu aucto- 
ritate și măi cu înfluință în stată, nu se pbte 
bas! pe dio'd.iele societății, nu sc pbte demite 
la lic umi ș. aventuri politice, au note se per- 
secuieze limbi si îmtiunalitătl nu nbm se atîte ț » 1 J. 1 ,
ura între popbre i se se jbee cu bună-starea 
țerei fără de a-și pune m jocu auctoritătea, lea
litatea cavatoresca, credibilă la tocurile mai 
înalte, averea, și siguranța propria. Vederile mai 
cosmonolitice ale acestei clase a societății voră 
face se încete celă puțină politica hidosă de 
rassă, seu de nu îndată Ia începută de totă, 
măcarii voru alină consecințele ei scârnave și 
periculbse statului.

Sciu bine, că nici guvernulu conservativă 
iesini din sînulă claseloră mai înalte ale socie- 
tații nu se va bate — mai alesă la începută — 
după aceea, ca se satisfacă pretensiunilorii juste 
ale nemaghiariloră din țeră și că vomă ave se 
suferimă câtă-va timpă și dela acesta nedreptăți; 
der este ună soiu de ușurare si într’aceea, că 
nu te bată totă în capă, ci mai dau și pe de 
laturi; apoi șî dela aceea depinde multă, câ 
cine te bate. De nu voră scăpă națiunalitațile 
sub unu guvernu conservativă de lovituri, de 
sigură voră scăpă de provocări injuriose și de 
insulte. Acesta încă va fi o mare ușurare pentru 
ele. Apoi se nu uitâmă, că d’incolo de Laith’a 
ună omă conservativă lucră pentru împăcarea 
și egala îndreptățire a poporeloru.

Sub unii guvernu ieși:ă din sînulu societății 
mai înalte apucăturile febrile și fără de plană 
iu politica de adi trebue sâ înceteze, ear mo
rala publică se se imbunătațesca.

Națiunalitațile din țâră, credu eu au der drep
tate a speră ceva mai bună din schimbările, ce 
bătu la ușa țerei, der și mai mare dreptate au 
a se bucură de clătinarea guvernul ni Tisza.



Ba amu pută dice, că este logică, dâr prin ea se 
taie orl-ce drumă la unu compromisă, fiindu-că Porta 
nu păte de feliu primi pretențiunile patriarchale, fără 
de a-șl jigni demnitatea sa. Patriarchulă arată dorință 
de a se retrage în muntele Ătos, ceea ce numai ar 
încurca lucrulă mai tare. Din tăte acestea resultă că 
situațiunea este astădl tare încordată între Părtă și 
între patriarchată. Legațiunea rusescă oferesce patri- 
archatului serviciile sale, der sub condițiune, ca ea să 
între cu totulă în posițiunea patriarchatului față de 
guvernulă turcescă. Acesta însă nu-o potă face Grecii, 
căci ară însemnă desnationalisarea bisericii celei mari■»
orientale în favărea Slavismului. Grecii sunt forte 
tare amăritl si turburat! si nu sciu ce să facă, că, decă 
se voril realisa planurile Russiei, atunci causa Elenis
mului este perdută. Greciloră nu le este atâtă' de pri
vilegii câtă de Elenismulă loru.

Certa bisericescă în Turcia.
De unu timpu orecare s’au născutu între 

patriarclmlu ecumenică din Constantinopolu 
Acliimu III și între înalta Portă otomană mari 
încordări și neînțelegeri pentru că Portă voiesce 
se reducă privelegiile, de cari s’au bucurată 
patriarchii ecumenici Constantinopolitani din 
di lele lui lMahometn II cuceritoriulii Constanti- 
nopolei. Mai cu semă voiesce se reducă sfera 
de activitate a jurisdicțiunii patriarchale în 
cestiuni juridice, în care se tracteză despre 
averea supușiloru otomani. Pănă aci patriar- 
chatulu, în basa privileg’iiloru sale asupra creș- 
tiniloru orientali, forma stată în stată. Acuma 
Turcia la apusulă imperiului seu voiesce se 
reducă drepturile patriarchale și se atragă la 
sine acele cestiuni de natură civilă și se le 
decidă deregătoriile otomane. Acesta a dată 
pricină la conflictulă memorată, din care causă 
patriarclmlu nevoindă se-și lase privelegiile ’și-a 
dată dimisiunea. Asupra acestui conflictu scrie 
din Constantinopole dela 10 Ianuariu st. n. unu 
corespondentă ală lui „N. fr. Presse“ următorele:

Sâmbătă în ajunulu Crăciunului grecescu trimise 
Sultanulu printr’uuă secretară dela palatulă său or
dinii la marele viziru, să iea măsuri, ca patriarclmlu 
ecumenicii, deși nu mai este în oficiu, să se demită 
a țîne la meijuhi nopții în biserica patriarchală litur- 
ffiă si în dina de crăciună să săversescă servitiulu o ț • ) 1
dumnedeescă și totdeodată să împuternicescă și pe 
Mitropoliți și pe EpiscopI din diferitele diecese, ca să 
facă asemenea. Se temeau, că cu acestă ocașiune 
ortodocșii cei fanatici voră face demonstrațiunl esce- 
sive și turbulente. Said-pașa îndată chemă pe unulă 
cei mai înfluenți membri ai consiliului națională din 
fanară la sine îi comunică în presința ablegatului îm- 
părătescă și a ministrului de justiția dorința Sultanului 
și rugă pe omulti influentă, ca să mergă la patriar- 
cliulu si dela elă să caute a obtîne, ca în înteresulă 
publică să de ascultare dorinții Sultanului. Acesta 
încercare nu reuși. Patriarchulu declară verde, că 
dimissiunea sa îlă pune în rangulă unui simplu pre
lată ală bisericii ortodocseșl, că nu se mai seinte 
autorisată de a face aceea, cc-i cere Sultanulă; ăsta 
a fostă cuventulă lui celu din urmă și guvernulă a 
trebuită să se mulțumescă cu acesta bine, rău. Fiindu- 
că scaunulă patriarchală este vacantă și Metropoliții 
și Episcopii nu erau autorisațl de a lua parte la ser- 
vițiile sânte, astfelă slujiră liturgia în serbatorile cră
ciunului în tbte bisericile numai preoți de rendtt. Po
liția a luată măsurile cele mai rigurose pentru ca să 
susțînă ordinea. Patrule numerose circulară prin stra
dele din Pera și din Galata și mai cu semă din păr
țile acelea, pe unde locuescu ortodocși, der nicăirea 
liniștea publică nu s’a turburată. Grecii pretutindeni 
observară o atitudine demnă și corectă în totă tim- 
pulă serbătoriloru. Poporulă grecescă, crede, că Rusia 
privegheză asupra lorii ca o mamă bună și mai cu- 
rendă va începe cu Turcia ună nou răsboiu decâtu 
să sufere ca guvernulă otomană, să atace privilegiile 
bisericii ortodocse.

Acesta este ună cerculă ală opiniunii publice, pe 
care a-lă înregistra, de sigură nu este ună lucru ne
însemnată. între Portă și petriarchată s’au întreprinsă 
și pănă acuma prin mijlocirea notabililoră comunei 
ortodocse negoțiațiunl, spre a îngheba, unii compro
misă între amândouă partidele, cari ar concede gu
vernului, ca să se retragă cu onore din acestă afacere 
spinbsă, der acuma nu se păte spune cu siguranță, că 
va ajunge la scopulă dorită. V’amă comunicată de 
multă cele două puncte, în privința cărora se pote 
efectui o înțelegere între amendbuă partidele. Unulă 
dintre acestea două puncte se re.feresce la dreptulă 
asupra școleloră .grdcescl celalaltă asupra jurisdicțiunei 
preoțiloră de rendu în cause juridice și civile. Der 
patriarcliulă pe lângă tăte ofertele acestea de împăcare 
stăruesce pe lângă aceea, că elă nu posede calitatea 
de a le primi și de a le discuta; deorece numai ocupă 
posițiunea recerută pentru acesta. Elă cere se-i dea 
și Iui guvernulă ună verată în forma aceeea cumă 
s’au dată la ceilalți patriarchl. Decă îșl păte ocupa 
scaunulă patriarchală între aceste împrejurări și decă 
într’adevără va fi capulu recunoscută alu bisericii orto
docse, atunci se va învoi de a luâ în considerâțiune 
propunerile de împăcare din partea Porții otomane, 
și se va. demite cu miniștrii într’o esaminare a acelora 
puncte, cari îșl cere astăcjl din partea guvernului se 
le schimbe. Acuma ocupă elu numai postulă unui 
simplu membru ală bisericii ortodocse, fără plenipo- 
tență și autoritate, de a tracta despre cause biseri
cești. Acesta tactică din partea patriarchului este 
fărte dibace.

Diverse.
(Concertulu cu dansu) ce l’a dată orchestra dile- 

tanțiloru din Brașovu Vineri în 19 1. c. cu concursulă 
musicei orășănescl sub conducerea d-lui A. B r a n d- 
n e r avu ună succesă din punctă de vedere musicalu 
fărte bună. Amintimă din frumosa programă Simfonia 
de Haydn Nr. 5, cu care ne-au surprinsă tinerii dile- 
tanțl, atâtă prin predare câtă și prin deslegarea ușără 
a tinețeloră, pe cari le recere în deosebi esecutarea 
acestei Simfonii. Asemenea și prin Andante cu Varia- 
țiunl de Beethoven (pentru instrumente cu arcuri), ne-a 
dovedită cumcă conducerea loru este sigură și aptă. 
Ca solistă a escelată d-șăra GrigorovicI prin 
predarea unei „Nocturne1* de Chopin (Sarasate pe 
viără. După esecutarea programei a urmată dansulă, 
care a fostă fărte animată.

(Societatea de lectură „Julia") a junimei române 
dela universitatea reg. Franciscă Iosifă I din Clușiu, 
în 29 Faurtt st. n. a. c. va arangia ună concertă în- 
preunată cu baiu în favorulă fondului său. Comitetulă 
arangiatoră s’a constituită în modulă următorii: Nestoră 
Vărareanu președinte, Georgiu Vertică v.-președinte, 
Augustină Chețianu secretară, Georgiu Moga cassară, 
Ioană Elecheșu controlorii, Alesandru Șandoră, Con
stantină Popă, Demetriu Ciuta, Dionisiu Longinu, Emiliu 
F. Negruțiu, Georgiu Prunașă, Iuliu Grecu și luliu 
Dombradi membrii în comitetă.

(Reuniunea femeilorii române din Zernesci și 
jurii) va arangia Duminecă in 22 Ianuariu (3 Fură) 
a. c. în sala edificiului școlară din Zernesel ună baiu.
— lnceputulă la 7 ore seră precisă. — Biletă de in
trare 1 fior.

(Balulii societății „Carpații") din Bucuresci s’a datu 
în 6 Ianuariu st. v. seră c’ună succesă strălucită. Publiculu 
a fostă pe câtă de distinsă pe atâtă și de numerosă. 
Mai tăte demnele și domnișorele erau în costumă na
țională. Joculă a ținută pănă dimineța. Cu deosebire 
aplaudată a fostă „Romana1*, ce de trei ori s’a jucată 
în sunetulă musicei Roșioriloră. Petrecerea a fostă 
animată și românescă.

(De lângă castelulu lui Rareșu) ni se scrie cu 
data 6 (18) Ianuariu următorele: On. d-le Redactoră!

I Astă vâră, cândă s’a ținută în B e c 1 e a n ă (comita- 
. tulii Solnocă-Dobeca) adunarea generală a desp. XII 

ală Assoc. trans. etc., precum este cunoscută, tote au 
decursă în ordini și armonia. Der întemplându-se o

■ păruelă nu între Români, cu .atătă mai puținu în 
1 salonă, ci afară la hotară între doi țărani ne

căjiți, unulă dintre vrășmașii noștri s’a apucată și 
printr’o foie ung. din Clușiă a aruncată cu tină în în
treg» națiunea nostră dîcendu între multe vercll-uscate,

■ că năsuințele nbstre culturale sunt fantasii fără folosii 
1 că poporulă nu se deosebesce de animalele sălbatice.

Noi amă avută cu ce freca hrenu sub nasulă ini- 
miciloră noștri, der foile din Clușiă n’au voită a ne 
publica replica. Acum însă, după ce unii din frații 
Maghiari numai nu ne înecă cu cultura loru, venimă 
a Vă ruga d-le Redactoră a trece în colbnele pre
țuitului DV. diuară următ. T i p u de v i e ț a s o- 
c i a 1 ă. E vorba de unu bală maghiară, ce a datu 
în orășclulă nostru 18 a. c. n. aranjată din partea 
d-loru notari din Becleană și jură. Decursulu și reu
șita morală au fostă așa de splendide, încâtă ceva 
mai „estraordinară** abia s’ară pute așteptă. Etă 
momentele de căpetenia, cari credu, că voră revărsa 
o lumină clară peste totu lucrulă. La bală n’au par
ticipată decâtu trei Români 2 notari și ună scriitoră 
pretorială. La 12 ăre năptea, scriitorulă nostru vo- 
indă a-se depărta, l’a întrebată unu notară ,maghiară: 
Mergi acasă ? — da! — Bine faci, că mergi acasă
— îi replică notarulu înaintea tuturoră, căci nu ești 
demnu de-o astfelă de societate. “ Decă la momentă 
nu întreveniâ pretorulă, unu omă demnă de tăta stima

care a și răcomandată tinărului nostru să pîrască pe 
notară pentru vătămare de ouore, ce s’a și făcută — 
scriitorulă română pote, că se încurcă într’ună conflictu 
ce putea ave urinări fatale. Unu altă domnu dela 
bală a sărită se prindă de gâtă pe economulă de 
curte ală unui conte din țînutulă aceBta și decă nu 
întreăenea același pretore puțini ar fi încăpută în sală 
de d-loră. Astfelă de lucruri se petrecu în societatea 
„ămeniloru de salonă** din Becleană, cari se laudă 
așa de multă cu cultura, loru ungurescă. Premițendă 
aceste conclusiunea o lăsămă la Imparțiala judecată 
a binevoitorului lectoră; totodată nu voimă să dispu- 
tămă laurii ce-i culegă ariteluptătorii culturei moderne 
și eroii cjilei din 8 a. c. n. 1884. De aceea noi, cari 
nu ne pricepemă la lucruri așa de extraordinarie — 
cu atătu mai puțină simplulu nostru poporă — ne 
vomă încercă pote a aranja — după datina vechiă 
aci în Becleană ună bală română împreunată 
cu representarea piesei teatrale: „C â r 1 a n i i“ în 
favorulă școlei române din locă, care pe acestă cale 
și-a câștigată pănă acum unii frumușelă ajutoră. Pri
miți s. c. 1.

(0 păruială din causa limbei.) Senioratulă evan- 
gelică (slovăcescă) din Altsohl a fostă decisă în Sep- 
teinbre an. tr. că Seniorulă să se folosescă de limba 
maghiară, în locă de cea slovacă, în afacerile admi
nistrative față de cei ce sciu unguresce. înainte cu 
vreo două septemâni preotulă slovacă Emil Bohuslav 
Laczjak (acela, care ca asistentă la gimnasiulă din 
N. Roeze a dîsă, că după fiecare cuventă ungurescă 
ce trebue să-lu pronunțe îșl spală gura) trămise seni
orului ună raportă scrisă slovăcesce. Seniorulil ceru 
ună raportă ungurescă. în urma acesta veni se pre- 
șentă la elă Laczjak și-hl întrebă răstită: „Cine le-a 
împuternicită a ’ml trămite acestă scrisăre satanică?** 
Seniorulă voiea să-i arate protocolulu, în care se afla 
decisiunea mai susu amintită. Laczjak însă i l’a 
smâncită din mână și a datu două palmi Seniorului 
așa de țepăne încâtu îi căflură ochelarii pe podine. 
Seniorulă după ce s’a mai reculesă îi arătă atentato
rului ușa, atunci acesta sări încă odată asupră-i și-i 
mai dădu doi pumni în față. — Acestă istoriă o re- 
ducemă fidelă după „Pești Naplo**, căruia îi lăsămil 
și responsabilitatea cu privire la esactitatea ei.

(Unii consorțiu de ucigași.) Ună filosofă romană 
a disă : „Est q u o d d a m anima 1, q u e m ho m i- 
nem vocamus** (Este ună soiu de animală, pe 
care-lă numimă omă). Acestă filosofică sentință a fostă 
și este aprigă combătută chiară și în clilele nostre. 
însă din cândă în cândă natura îșl bate jocă și de 
cei mai profundl cugetători ai misteiiiloră sale și dă 
dreptă sentinței de susă. Natura desminte une-orl și 
acea aserțiune, că cu câtă e unii omă mai cultă, cu 
atâta e și mai umană, mai blândă, mai cruțătoril nu 
numai față de semenii săi, ființele cele mai perfecte 
ale creatorului, der chiară și față de animale, ființele 
neraționale. înalta cultură a poporului francesă și a 
poporului germană n’a putută împiedeca, ca din sînulă 
acestora popără să nu iesă individl, cari se potă asemena 
numai cu canibalii (mâncători de omeni) și cu ferăle sălba
tice. Numai două esemple din lumea așa numită cri
minalistică voră fi de ajunsă spre a proba cele dise. 
De vr’o 15 cțîle fiarele Vienei aducă detaiurl, ce ocupă 
columne întregi, despre unu șiră de omoruri înfiorătăre 
și în spețială despre arestarea unui consorțiu de trei 
tâlhari: Hugo și Carolă Schenk (frați) și Carolă Schlos- 
sarek. în urma arestărei acestui consorțiu, ală cărui 
vătâfă este Hugo Schenk, s’a descoperită unu șiră de 
crime, care șiră se lungesce din di în di, căci mereu 
sosescii la poliția din Viena arătări despre persăne, 
cari au dispărută, fără să li se mai dea de urmă Per- 
sonele, asupra cărora și-a aruncată Hugo Schenk re- 
țeua și pe cari le-a înscrisă elă în lista victimeloră 
sale, sunt fete tinere doritore de a se mărita și cu 
ărecare avere. Din multele crime săverșite de Hugo 
Schenk amințimă numai dubă. Acestil ucigașii a ade
menită pe la finea lui Maiu a. tr., pe fata Josefina 
Timal sub cuventă, că o iea de nevestă, ca să facă 
cu densulă o călătoriă la Cracovia. La Măhrisch-Weiss- 
kirchen elă se opri mai multe dîle, căci acolo i des
tinase loculă pierzării. Făcendu cu densa mai multe 
escursiun! prin împrejurime odată stândă amenduoi pe 
verfulă unei stânci prăpăstiose, la polele căreia se 
află ună Iacă, Schlossarek complicele lui, care era 
ascunsă acolo îi dădu brânci dela spate, așa că neno
rocita fată se rostogoli peste stâncă și căclu cu ca
pulă și cu membrele sfărâmate în Iacă, unde, nu 
numai după două luni secându apa, a fostă aflată. Și 
pe o mătușă a fetei, cu numele Catarina Timal, a 
momit’o Hugo Schenk dela Budweis la Viena, sub 
cuventă, că elu, căsătorindu-se cu nepbta ei Josefina, 
a cumpărată o moșiă în Silesia și soția s’a ueputeudă 
birui cu economi’a, să vină la densa și să-l stea



într’ajntorfl cu sfatulfi și cu fapta. Biata femeă luâ, la ple
carea ei, cu sine tote efectele și' paralele sale 
păstrate parte în numeraru, parte în cărticele dela 
cassa de păstrare. Hugo Schenk o așteptă în Viena 
si se încartiră cu densa într’unu hotelu. A duoa di > * 
plecară amenduoi la St. PoJten, unde se întâlniră cu 
Schlossarek, complicele lui Sclienk. De acolo plecară 
cu toții la Pbchlarn. Pe druinu tâlharii o junghiară ca 
pe o vită și, fiindu-că nu muri îndată, o sugrumară, 
apoi o despoiară aprope de tota ce avea la densa, îi 
legară de gâtu o petră de 15 chilograme (ca să nu o 
arunce apa afară) învăluită într’unu servetu și o arun
cară în Dunăre, de unde fu scbsă numai după câteva 
luni într’o stare de putrediciune forte înaintată, încâta 
numai după lucrurile aflate la densa a pututu fi cu
noscută. Ei n’au jăfuit’o de totfl, pentru ca să se credă, 
că n’a fostă omorîtă pentru părale.

Fiindu întrebata Hugo Schenk de judele de în- 
vestigațiune, decă a comisă seu nu crimele, de cari 
este învinuita, răspunse c’una cinismu ne mai pome
nita si cu nisce observatiunl sarcastice. Cândă era să 
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fia transportată din închisbrea poliției la criminala, a 
făcută o mărturisire îngrozitore. Șepte persone se mai 
aflau încă proscrise pe lista sa. O fată tînăra și fru- 
mbsă, care servesce ca bucătăresă într’ună hotelu mare 
din Viena si are vr’o 4000 fl., era cea d’ântâiă candi- 
dată la mbrte pe acostă listă, pănă și locuia și tim. 
pulu uciderii era hotărîtă. Domnișora de Malfati, care 
locuesce în Hietzing (o comună de lângă Viena), într’o 
vilă singuratică și la care a fosta în serviciu amanta 
lui ’din urmă (cu care a locuită Schenk împreună în 
Linz, unde a și fostă arestată), Emilia Eder, figureză 
în loculă ală duoilea pe lista lui, dimpreună cu servi- 
torulă și servitbrea ei. Emilia Eder avea să mijlocescă 
întrarea în vilă. Dăr si acesta, ca una, care scia de 
crimele sale, avea să fie delăturată prin mdrte. După 
săvârșirea tuturora crimeloră înregistrate în lista lui, 
voiea Hugo Schenk să se căsătorescă cu una Hoch- 
mann și apoi să trecă la America și să mănânce în 
liniște banii răpiți dela nenorocitele victime.

Grbznicula erou ală acestui lanța de crime, Hugo 
Schenk, a studiată 5 clase gimnasiale în Moravia și a 
ascultată duoi ani la politechniculu din Viena ca auditoră 
estraordinară, din care causă se da totă de inginera. 
Elă e căsătorită și nevasta Iui trăesce într’o localitate 
din Austria de josă. Fratele său C'arolă era. impie
gată la o gară de ale Vienei.

(Depeșile in China.) Se scie, că Chinesii n’aă al- 
fabeta și că ei represintă fie-care din cele 17,000 cu
vinte din limba lord printr’ună semnă de scriere par
ticulara. Pentru a transmite depeșele lora, el au fosta 
nevoițl să numeroteze tote cuvintele. Resultă că trans
miterea depeșeloră este multu mai grea în China de 
câta orl-unde. Trebue, în adevăru, să se traducă mai 
ântâiă depeșa în numere, să fie transmisă, apoi la so
sire să se facă operațiunea inversă. — Fiinda-că e 
vorba de depeșe, amintimu, că acea care a fosta tri
misă din Tonkin la 25 Decembre trecută de cătră 
admiralulă Courbet ministrului de marină la Paris, și 
care dă în modă esacta numele oficerilora și soldați- 
loră uciși seu răniți la luarea Son-Tayului, a costată 
bagatela de 25 mii lei.

(Uciderea unui abate.) Din Roma se scrie: în 
nbptea de Joi spre Vineri abatele generală ală Bene- 
dictinilora din Montevergine, Guliei mu de C es ar e, 
a fosta aflata junghiată în locuința sa. Se (lîce, că 
motivula omorului este jalusia și că locuința abatelui 
a fosta jăfuită. Una servitorii și o servitbre au fosta 
arestați.

S p r i n g U 1 (13) lanuariu 1884.
(Mulțămire publică.) După multe năcăsurl și su

ferințe, de cari sufere poporula nostru în tempulă pre- 
sente ne bucurăma si noi, cândă se află vr’ună d-nU 
în comunele nostre românescl, care nu cugetă numai 
a se folosi de bunătatea si loialitatea Româniloră 
noștri, ci vădendu miseria și sărăcia, ce s’a încuibată 
la noi de ' ună tempu încbce se mai îndură a sări și 
în ajutorulă celora lipsiți. Acesta domnu este D. 
Constantina de Colbași, proprietară și aren- 
datorele în comuna nbstră Springa, carele e nobilă nu 
numai după nume der și după faptele sale. D-sa a 
provăduta cu tâte veștmintele necesare pe 6 copii și 
pe 20 copii cu cărți și tăblițe de scrisă. Pentru acestă 
faptă marlnimbsă subscrisulă în numele celoru împăr
tășiți esprimă cea mai fierbinte mulțumită susă numi
tului domna, care a făcutu nu numai o rară binefacere, 
ci a împlută dc-o nespusă bucuria inimele aceloră 
copii. Doresca să aibă câta mai mulțl imitătorl; să 
trăiască la mulțl ani. Primesce D-le Redactora ș. c. 1.

Petru Cordea, 
parocha gr. eat.

Bibliografii!.
1. însemnătatea sciinteloru naturale si reformele 

ce le reclamă studiulu lorii în șcblele nbstre. Discr- 
tațiune ținută la 5 luniu "1881 în adunarea generală 
a reuniunei Mariane în Borgo-Prundu de Dr. A. P- 
A 1 e x i. Bucurescl, tip. Academiei române 1883. — 
Estrasa din diarulă „Educatorului O broșură de 42 
pag. Prețuia 50 bani = 25 cr. v. a. Se găsesce la 
autora.

2. Esposițiunea națională de arte și îndustriă 
dela Moscva, dare de semă adresată d-lui ministru 
ala agriculturel, comerciului și lucrării oră publice de 
P. S. A u r e 1 i a n a. Partea I: Industria. Bucurescl, 
tip. Academiei române. 1883. Una volumă în 8° cu 
102 pag.

3. Posta es tavirbi Kalauz (Călăuză pentru postă 
și telegrafa.) A legujabb szabâlyok szellemeben bssze- 
allitottâk: D eâk Im r e, k. postatiszt es sz. a. honv. 
hadnagy bs S z i n t e F e r e n c z, kir. tâv. tiszt. Ara 
40 kr. o. A Brassb Riimer es Kamner 1883. — Se 
recomândă acelora cari cunoscă limba ungurescă; 
acesta broșurică se .află de vendare la d. oficiala de 
postă E m e r i c ă b e a k în Brașovă. Ni se comunică, 
că mai încolea. va apare și o ediția germână și una 
românescă.

4. Căsătoria față cu codulu civilii și cu articolulfi 
22 din constituția, de Gheorge Filitti, procurorii 
generală pe lângă înalta curte de casațiă și de justițiă. 
Bucurescl, tip. Curții regale. 1883. O broșură în 8° 
cu 40 pag.

5. Istoria literaturei române în usulfl tinerimei 
studibse de IbnaLăzăriciu, profesortt. Sibiiu, 
tip. W. Krafft. 1884. Unu volumu în 8° cu 174 pag. 
Prețuia 1 fl. v. a. — în lipsa cea mare de manuale 
de asemenea natură lucrarea d-lui Lăzăriciu este câtă 
se pote de binevenită. D-la Lăzăriciă tracteză și despre 
autorii noștri din presentu.

6. Higienă poporală cu privire la sătenulu românii, 
învățături practice pentru preoți, învățători, seminare, 
scble normale, licee și pentru toți aceia, cari țină la 
sănătatea poporului dela țeră (cu figuri în tecstii) de 
Dr. G. V u i a, medica Ia băile din Mehadia și profe- 
sora de higienă la institutulă teologică-pedagogică din 
Aradă. Aradă, 1884. tip. diecesana. Prețuia 1 fl. — 
2 lei 50 bani. Una volumu în 8° cu 120 pag. — 
Ama dori, ca acestă folositbre carte să pătrundă în 
tbte colțulețele locuite de Româul și peste totu să fie 
studiată si urmată cu sânteniă. Ea este scrisă ast- 
fela, încâtu ori și cine o pbte înțelege fără nici o 
greutate. Atragemă mai cu semă atențiunea d-loriî 
preoți și învățători.

Nr. 180,884.
Publicațiune!

In urma conclusului representanței comunale 
din 19 Novembre 1883, aprobată de congre- 
gațiunea comitatensă în ședința estraordinară 
din 10 Decembre 1883, se aduce la cunoscința 
publică, că spre acoperirea deficitului budgetului 
pe anulă 1884 s’a stabilită pentru anulă curentă 
ună aruncă comunală de 18 percente (18°/0) și 
se va încassa pe basa §-lui 43 ală art. de lege 
XLIV din 1883.

Brașovă în 12 lanuariu 1884.
3—3 Magistratul^ orășănescă.
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(din josu de biseric'a catolica) 

isi recomanda bine assortatulu seu

Dnjositii tis lolo Mii de ccasonice 
de cualitatea cea mai buDa, cu pretiuri forte moderate.

Tote reparaturele si comandele se eseeuteza proinptu, 
solidu si pe langa garanția conscientiosa.

Comandele in casu se nu convină obiectele se 
primeseu înapoi fura nici o perdere.

OF

Sz. 7573 883 tkv.

Arverâsi hirdeîmunyi kivonat.
A brassoi kir. tbrvânyszek mint telekkonyvi hatb- 

sâg kozhirre teszi, hogy Ștefan Dumitrune vegrehajta- 
tonak Sirbu luon es neje Măria vegrehajtâst szenvedd 
elleni 320 frt. tdkekdveteles es jârulekai irânti vegre- 
hajtâsi -ligyeben a brassoi kir. torvânyszâk tertileten 
levo brassoi 678. sztjkvben A + a 1. rendszâm alatt 
felvett hârra az ârverest 400 frt. ban czennel meg- 
âllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanhbz az 1883 evi Martius h6 4-ik 
napjân delelolt 9 brakor a telekkonyvi hatosâg irodo- 
jâban megtartandb nyilvânos ârveresen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatban be- 
csârânak 10 °/0-ât vagvis keszpenban, vagy az 1881: 
LX. t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâmitott es 
az 1881. evi novemberho 1-en 3333. sz. a. kelt igaz- 
sâgligyministeri rendelet 8. §-âban, kijelolt ovadekkepes 
ertekpapirban a kiktildbtt kezehez letenni, avagy az 
1881 : LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznck 
a birosâgnâl eloleges ellielyezeserbl kiâllitott szabâly- 
szerli elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brasso 1883 evi september ho 22-ik napjân. 
A brassbi kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatbsâg.

va da
Sâmbătă în 14 (26) lanuariu a. c. în sala ote

lului Nr. I

UNU B ALU
în favorulu fetițeloru sărace.

Bilete de intrare : parterre și pe galeriă ă 1 fl. 
50 cr. s : află la domnii : N. 1. C’iurcu, librariu, M. & 
L. Lâszlo și la Frații Simay.

Inceputulă la 8 ore sera. 2—2

Nou abonanientu la

J5Gazeta Transilvaniei."
Cu l-a lanuariu st. v. 1884 sa începută ună nou 

abonanientu, la care învităma pe onorații abonați, 
amici și sprijinitori ai foiei nbstre, rugăndu-i ca sc 
binevoiescă a si-la reînoi de cu vreme pentru ca dia
rulă să li se p6tă espeda promptă și fără întrerupere.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tata costulu abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu direcții prin man
dată poștalii, seu prin Domnii, la cari au 
subscrisă abonamentulă.

Prețulu abonamentului, ce se p6te 
ușorii prin mandate poștale, este:

pentru Austro-Ungaria cu posta:

tramite mai

pentru Austro-Ungaria cu posta : pe trei
fl. 50 cr., pe ș6se luni 5 fl.; pe ana 10 fl. 

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

Scrisorile sunt a se adresa la Redacțiunea. 
„Gazetei Transilvanie?1 în Brașovă.
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