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privesce pe funcțiunarii numiți seu aleși din 
grația guvernului ungurescu, ci pe funcționarii 
bisericei, aleși de poporu, pe preoțimea nâstră.

Preoții noștri, cari pena acuma au fostă ună 
razîmă și unu scutu credincioșii ală poporului 
românu, cari au trăită, au luptată și au murită 
împreună cu poporulă în vremuri bune și rele 
sunt adi amenințați de a deveni din șeraii lui 
Dumnedeu slugile unui guvernă de partidă care 
îi teroriseză și îi umilesce neîntreruptă de ună 
lungă șîrii de ani încoce.

Domnii Tisza-Trefort au ajunsă deja așa de 
departe încâtă tracteză pe prelații și preoții 
noștri ca pe nisce funcțiunarl ai d-loră, cari ar ave 
misiunea de a lucra după cum le comandă d-loră 
pentru realisarea ideei de stată, ce este repre- 
sentată astădi de partida așanumită „liberală" 
maghiară din dietă s6u, cum îi mai (Jică, 
„tiszaistă."

Abia a trecută ună jumătate de ană de 
cândil ministrulă de culte Trefort a adresată 
faimosa scrisore episcopului unită dela Gherla, 
în care a ofensată în modulă celă mai bruscă 
clerulă unită puindu pe episcopulfl Szabo îna
inte ca modelă pentru meritele ce și le-a câș
tigată acesta, pentru ca statulă, în care trăimă, 
se înceteze de a mai fi stată poliglotă, și acum 
vine acelasă minisru si într’o ordonanță cu data 1 1 1
18 lanuariu a. c., publicată în foia oficială din 
Pesta, iea o mesură din cele mai ofensătore și 
umilitorc pentru preoțimea greco-orientală și 
pentru căpetenia ei.

E vorba de așa disa „milă împerătescă" 
seu ajutoră, subvențiune ceo- primesce arclii- 
diecesa gr. or. pentru preoții lipsiți s. a. dela 
stată de mulțl ani încoce. Acostă subvențiune 
se dateză încă de pe timpulă regimului Schmer- 
linghianfl. Ea s’a dată mai ântâiu archipăsto- 
rului Șaguna, care dispunea de suma ce-o pri
mea după buna s’a judecată și consciință și a 
și sciut’o folosi spre binele bisericei și aliî cul
turii poporului. Dela mortea. Metropolitului Șa- 
guna înedee ajutorulă anuală, în sumă de 
25,000 fl. se administra și împărțâ, de cătra con- 
sistoriu. Acum s’a hotărîtfl în consiliulă și capulă 
ministrului de culte Trefort ca subventiunea din 
vorbă se nu se mai împartă între preoții lipsiți 
de cătră autoritățile superibre bisericesc!, ci de 
cătră ministrulă însuși cu încuugiurarea acestoră 
autorități. Dâcă se ijîce, că ministrulu va as
culta și părerea Metropolitului înainte de a de
cide, pe cari preoți se-i remunereze, aceste sunt 
numai vorbe gdle, căci mai pe urmă declară 
totă acelă ministru, că nu se consideră nici
decum obligată de a' primi propunerile Metro
politului.

Preoții noștri numeau ajutorulă, celă capetaă 
în urma subvențiunei de 25000 fl., „milă împe- 
rătâscă" și observămfl, că o asemenea subven
țiune s’a dată mai târziu și Metropoliei unite. 
Metropoliții în personă erau aceia, cari în pu
terea încrederei, de care se bucurau la guver- 
nulu de atunci primeau acea sumă și dispuneau 
ei înșiși, cum scieau mai bine, asupra ei.

Acum înse vine Trefort și câtă pentru bise
rica gr. or. transilvană, declară că nu mai are 
încredere nici în Metropolitulă, nici în con- 
sistoriu și de aceea voiesce ca elu însuși să 
împartă mila directă la preoții români, 
cari se voru adresâ earăși directă la densulă. 
Nu înțelegemă acestă dovadă de neîncredere 
încâtă privesce persâna Metropolitului, după ce 
scimă, că densulă a - făcută și face atâtea ser-
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vicii estraordinare guvernului cu risiculă chiară 
ală vedei și alu popularității sale. Neîncrederea nu 
pote fi der sorgintea nouei mesuri ministeriale, 
ci d-lă Trefort are planuri mai departe bătătore; 
densulă voiesce a se folosi și de acestă mică 
subvențiune spre scopurile de totă profane ale 
intereseloră de partidă, în ală căroră serviciu 
se află.

Numai așa putemă înțelege condițiunea ce-o 
pune ministrulă, ca preotulu, care ar voi se 
ceră ajutoră se arate „câte limbi" vorbesce și 
că, decă are copii, la ce scâlă i-a dată se în
vețe. Se ’nțelege că d-lă Trefort voiesce se 
premieze numai pe preoții cari voru sci bine 
unguresce și caii voră trămite copii loru la 
scble maghiare.

Scopulă e dâr veditu și trebue numai sâ se 
mire omulă, că asemeni ordonanțe ministeriale 
sunt cu putință la noi în anulă ală optă-deci 
și patrulea alu veacului disă ală culturei și ală 
libertății popbreloră.A.

Incheiamu pentru adi. Vomă mai reveni 
asupra acestei afaceri rușinbse, care, credemă, 
că va face s6 se deștepte odată și preoțimea 
nostră din letargia, ce a cuprins’o ; până atunci 
dicemă cătră acela, care a trebuită se sufere 
ună asemenea afrontă dela patronulă seu:

Eată urmările fapteloră tale neprecugetate !

Cronica evenemintelorft politice.
Propunerea deputatului W u rm b r a n d a 

cadută, precum se putea prevede. Camera 
austriacă a trecută peste ea la ordinea 
dilei. Caracteristică este înse că tote propunerile 
au fostă respinse; chiar și propunerea de tre
cere la ordinea dilei motivată nu sa primită și 
din acestă împrejurare „N. fr. Presse" con
chide la o slăbiciune a maiorității și speră că, 
deși a fostă împiedecată pentru momentă decre
tarea limbei germane de limbă a statului, 
totuși este speranță, că acesta cestiune va fi în 
curendu pusă din nou la ordinea dilei și resol- 
vată. Da, decă ar mai fi posibilă unu ministe- 
riu Herbst, der ni se pare că o asemenea schim
bare este adi imposibilă.

Marți sâră a fostă în Bucuresci o întrunire 
de deputațl și senatori. Au asistată și miniștri, 
precum și d. I. C. Brătianu. S’a discutată ceș
ti u n e a revisuirei C o n s t i t u ț i u n e i. 
A fostă vorba de a se face o apropiere între 
proiectele Senatului și Camerei cu acela ală 
d-lui C. A. Rosetti.

Cetimă în „Națiunea" :
„Sunt mai multe cestiunl dintre cari dela 

unele atârnă interesele nbstre cele mai vitale; 
ear altele privescă hotarele țerei, precum și sta
rea nbstră economică, cari cestiunl au remasil 
tbte pendente. Mai ântaiu este c e s t i u n e a 
Dunărei, asupra căreia în atâtea rânduri amu 
atrasă atențiunea opiniunei publice și a guver
nului. Ce se face cu acestu mare litigiă ? Esistă 
ună tratată care a resolvatu cestiunea în contra 
intereseloră și a drepturiloră României, tratată 
la care statulă română n’a luată parte și care, 
prin urmare, nu este obligatorii pentru elă. Cum 
remâne cu aplicarea lui ? Are elu putere de 
lege internațională ? Fi-va elă supusă la o revi- 
suire ? Oficioșii noștri și cei dela Viena ne 
spună că, în urma intrărei României în faimbsa 
ligă a păcei, cestiunea Dunărei remâne i n 
suspeuso. Forte bine! Der decă mâne va 
conveni statului românu de a nu mai lua parte 
în constelațiunea formată de alianța austro-ger- 
mană, ce se va întâmpla atunci ? Nu va veni 
6re Austro-Ungaria susținuta de Germania să 
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pretindă aplicarea stipulațiuniloru tratatului din 
Londra, ceea ce se pote întâmpla chiară neeșindu 
din a loru constelațiune de nu voru mai ave 
trebuință de noi ? Eată dilema din care caută 
se eșimu câtă mai curendu, căci, în situatiunea 
actuală a lucrurilorfl, cestiunea Dunărei stă sus
pendată pe capetele nostre, și răpesce statului 
românu ori-ce libertate de acțiune. Ea repre- 
sintă lanțulu ce ne leagă de carulfl politicei 
austro-germane, fără ca noi s6 putemfl se’lu st'ă- 
râmămfl cându interesele nostre ne vorii cere 
se-o facemfl.

„Der cestiunea Arab-Tabiei cum stă? 
Eată mai multă de doi ani de cândă acestu 
litigiu este resolvatiî prin o înțelegere între pu
teri. Ori-câtă de păgubitore a fostu pentru noi 
am primit’o pentru a pune capetă unei situa- 
țiuni delicate. Cu tote^ aceste, decisiunea pu- 
terilonl nu se aplică. împrejurulă Silistriei ur- 
meză a esistâ o zonă neutră de mai multe 
kilometre, pe care Bulgaria o stăpâneșce de 
faptfl. în o broșură scrisă cu multă competință 
s’a aretată însemnătatea regularei acestei ces- 
tiuni. Ea a rCmăsfl însă astădi în starea de 
mai înainte, și guvernulu nu face nimicii spre 
a-o duce la unu sfârsitfl.• ’

„Toții așa se petrecu lucrurile și la Vul
can ă. Se disese, că cestiunea este tranșată, 
se dedese chiară asigurarea, că se resolvase 
în favorea statului românu. Der în dilele din 
urmă amil vedută, că ministrulu ungurescu a 
declarații în camera dela Pesta, dă nu s’a de
cisă încă nimicii."

„Afară de aceste cestiunl mai sunt și altele 
cari atingă interesele nostre. De esemplu ces- 
tiunea d ă r â m ă r e i f o r t ă r e ț e I o r u b u 1- 
g a r c de pe malulu Dunărei. în privința Ro
mâniei s’a aplicată tractatulă din Berlină în 
ună sensă judaică în cestiunea israelită și în 
cestiunea Dunărei; ore remâne-va elu literă 
mortă pentru malulu drepții alu Dunărei ?“

„Toții așa suntemfl în drepții a șei ce se 
face cu lucrările, cu cari s’a însărcinată Austro- 
Ungăria la porțile de feră ? S’a permisii Aus- 
tro-Ungariei la Berlină sâ ocupe insula Adah- 
kaleh în unu modă provisoriil, și acestă provi- 
soriu se vede că se schimbă în o posesiune 
definitivă, ca și în Bosnia și în Erțegovina. 
Ore t6te foldsele ce decurgi! din tractate sâ fie 
pentru Austro-Ungaria, și tote pagubele pentru 
noi ?“ —

Ne puteamă aștepta la aceea, că Starce- 
v i c i a n i i se fie declarați și ei la rendulă 
lorii de nișce aliațl ai puternicului Țarii. O te
legramă trămisă din Bucuresci cătră foile din 
Pesta și Viena dice: „Mai multe personalități 
conducâtâre ale partidei 8 tare e vi cian e 
au sosită din Agramu aici (în Bucuresci) și au 
avută conferențe cu câțiva corifei ai opositiunei 
(române), cari sunt cunoscuți câ rusofili." Sun- 
temil curioși se vedemu combinațiunile ce le 
voră face numitele foi în urma acestei descope
riri sensațiunale croato-russo-române.

„Kblnisclie Ztg." spune, că este autorisată 
a afirmă, că Italia a întratfl în alianța g e r- 
m a n ă - a u s t r i a c ă cu aceleași condițiuni, 
cari au fostă subscrise de ceilalți duoi contrac
tant!. „Se presupunemil, dîce ea, că Francesii 
ne atacă pentru a ne luâ Elsația-Lotaringia. 
Decă Rusia, în acestă eventualitate, remâne li
niștită, se absține dc pregățirl resboinice și pro
clamă neutralitatea ei, nici Austria, nici Italia 
nu voru fi țînute să ajute pe Germania în 
aceste condițiuni. Der din contra, deca Rusia 
s’ar înarma și ar fi pe cale de a se uni cu 
Francia, casus foederisva întră în vi- 
g6re pentru Italia ca și pentru Austria. Acesta 



este sensulu, decă nu litera tractatului. Pe de1 
altă parte „Național-Ztg.“, care 'nu e mai pu
tină oficiosă decâtă Gazeta de Colonia, reedi- 
teză informațiunile ale acestei din urmă întro 
notă, care pare a fi oficiosă. Ce putemă con
chide din aceste informațiunl confușe si contra
dictorii, — se întrebă „Le Temps“ din Paris 
— decă. nu că marele cancelari! îșl petrece 
timpulu făcendu pe publiculft europeană se perdă 
urma planuriloră sale, și că gasesce ausiliarl 
în presa germană pentru deplinirea acestei 
stratageme ?

țaniă, că chefulă boerescîl are să-lă plătâscă 
spinarea desmoștenitului iobagiu.

Der de obiceiă după rîsîî urraeză plânsu și 
după senină viforă vine, care restârnă și niini- 
cesce totiî, ce se pune în calea lui. Primăvara 
anului 1848 șe Reșce-. Luminâsele iei dile 
alungă întunereculu cu a lui domniă seculară și 
aurora sdrelui dreptății pune în mișcare inimile 
Românilorfl aprinse de dorulCi libertății. Dina 
mântuirii se apropiă. Românii se mișcă. Grdzfi 
și spaimă cuprinde pe tirani. 15 Maifi 1848 
bate înveselitorii la ușa colibii țăranului română. 
Multă mai sunt frumdse dilele de primăvară, 
dâr o di de primăveră atâtîi de frumâsă ca diua 
de 15 Maiu 1848 numai soru-sa iubită diua de
11 Inniu 1848 mai este în analele Româniloriî.

Boerii de pe valea Streiului și a Jiului aler
gau în ruptulti capului la palatultt din Fărcă
dină ; dâr de astădată nu pentru a cheful, nu 
pentru a se ospătâ sâu a rosti vre-o judecată, 
ci pentru a se sfătui și a chibzui, care în cătro 
s’apuce și ce se facă. Cuprinși de groză și te- 
inendu-se amară de mâna sortii. Nemeșii îsl ' ’ 1 perduscră capulă, numai baronulu Vasile Nopcia, 
domnulu de atunci alu palatului, își păstrase 
cumpetulă și redicându-șc din graiu așa grăi:

„Boerl! D-v6stră sciți ea și mine, că noi 
suntemu Români ungurițl, der ca se mai faccină 
din poporală română, ună poporă ungură n’o 
mai credu. Viața română e ca și a sălciei, ea 
se prinde orl-unde, și cu câtă o tai, cu atâtă 
cresce mai frumosu și capătă mai mare putere. 
Goții și Hunii , Gepizii și Avarii , Turcii și 
Tatarii nu putură stinge pe Români și decă ei

Din Constantinopolă se scrie, că ambasado- 
rulă rusescă de N e 1 i d o v s’a îmbiată ca mij
locitorii între înalta Portă și F a n a r ă. Acesta, 
ce c drepții, s’a și așteptată de câtva timpu. 
După cum se aude, illă Nelidov a pusă marelui 
vizirii condițiunea, ca. Porta sc esecute ferma- 
nuliî relativă la denumirea episcopiloru bulgari 
în deosebitele provincii. Ambasadorulu rusescă 
s’a adresată și directă la. Fanară trămițândă 
ca mijlocitorii pe secretaruhl ambasadei Onou. 
Acesta conchiămâ duoi membri ai sino
dului și duoi consiliarl mireni, și le declară, că 
unica putere, la care are a se adresă, sântulă 
sinodă și consiliulă mirenii, este marea putere 
ortodocsă Rusia, care e gata a face totă ce e 
cu putință, spre a apără. pe corelegionarii săi. 
Rusia. înse numai atunci p6te interveni, ddcă 
mai ântaiu va fi oficială împuternicită la acestu 
pasă de cătră. cele dudă corporațiuni. Cei de 
față respinseră propusa mijlocire a Rusiei.

In b u d g e t n 1 u R u 8 s i e i pe anulă 
1884 sunt, între altele, înscrise. 24,661,126 
ruble pentru construirea unonl căi ferate stra
tegice și 50.000,000 ruble pentru restabilirea 
întăririloră dela Sebastvpolă.

Protocolulă încheiată dîlelc acestea între 
Mancini și Decrais cu privire la c a s s a r e a 
c a p i t u 1 a ț i u n i 1 o r u în T u n e s i a con
ține următdrele disposițiunl: Peddpsa cu raârte 
nu se pote esecutâ asupra supușiloru italiani, 
fiindă că în Italia ea. de facto s’a cassatil. Certe 
publice se voră aplana parte pe cale diplomatică, 
parte înaintea tribunalului celui nou. Compe
tența curții de. apelă din Algeria c recunoscută. 
Decă tribunalulă are să judece vr’unu supusă 
italiană, atunci trei din cei șese asesori trebue 
se fie Italiani. Diareic „Diritto“ și „Bersag- 
lierc“ își esprimă bucuria, că prin subscrierea 
acestui protocolu se întărescă relațiunile amicale 
cu Francia. „Diritto“ mustră de nou foile ger
mane, că promoveză anumite tendințe, cari în 
Italia nu-sii cunoscute. Reuniunea democratică 
italiană din Tunesia a telegrafată lui Crispi, 
ca se protesteze în contra cassărei jurisdicțiunii 
consulare. Crispi răspunse, că clă va face totă 
ce va pute.

Cestiunea în Austria.
(Continuare.)

Dr. Rieger; (continnandu.) MjU-turisesc!, că față 
de deputatul! Lienbacher, n’am idei destula de clare 
despre noțiunea stată, căcr și în sciință sunt du6! 
vederi în privința acesta. Pe de-o parte vederea auto- 
nomiștilortt, cari privesc! statulu ca o instituțiune 'spre 
a apără dreptul! și-l atribuescă numai acea, problemă, 
ce pbte trage în sfera sa, ceea ce se p6te ajunge 
prin conlucrarea întregei populațiuni. Părerea con
trară este aceea, de a crede, că statulu are, de a 
proinovâ înainte de t6te fericirea și binele popbrClor! 
sale și de a trage tbte în sfera sa. Opiniunea aedsta 
purcede de acolo, că priceperea supușilor! este măr
ginită, că Omenii s’ar prăpădi în noroiu, decă nu i-ar 
comanda; cea d’ântâiu d’intre cele duOd păreri este 
negreșit! cea mai dreptă.

Dăr liberalii, după cum sântă astădi la noi, ceru 
omnipotența statului. T6tă puterea se concentrez! la 
ei la masa ministerială. Mipiștrii tiresce sunt respon
sabili. Firesce câte odată dela masa ministerială sft 
guvernOză și tară responsabilitate, pănă cându miniș
trii au maioritatea în partea loră. Masa ministerială 
este unu felin de claviatură. Cândă joci cu manile pe 
ea — se mișcă t6tă claviatura, adecă prețurile. în ală 
duoilea registru alu acestei claviaturi jOcă gendarma- 
ria și milîția, ca să dă registrului de desubt mai mare 
însemnătate. Este caracteristică, că liberalii își află 
idealul! lorii în aedsta procedere. Urmarea acestei 
procederi este, eă caută, s6 concedă, ca statulu bC se 
amestece în tdte, s6 admită socialismul! statului. Este 
lucru fireseti că, concedendă statului omnipotența, atunci 
și lucrătorii tragă din aceea consecințele, și <,lîcă, că nu 
este dreptu, ea nouă din <Jece părți din câștigă să 
capete capitalul! și noi lucrătorii s6 murim! de fome, 
nu este bine, ca Omenii, cari lucră mai puținu să 
mance mai multă și statul! este chemată, ea să feri- 
cdscă pe toți Omenii, elu caută să îngrijdscă și pentru 
noi. Ca criteriu ală limbei statului a produsă dep. Liehm- 
bacher numai aceea, că statul! publică legile sale în 
limba germană, că tecstulă legilor! este germană. Dar 
apoi să va dîce, că nu numai ministeriulu, der și loco- 
tenința, judecătoriile, preturile, căpitănatele polițaii 
trebue sO fie nemțesc!. Acesta merge în infinită. 
D-vOstră sciți, că statulu se face câte odată neplă
cută. Esecutorulă de dare pâșesce de multe ori ca 
un! omu tâtăritu, trebue s6 fie și acela nemțesc! (rî- 
sete cu liohotă.)

Pentru că nu cred!, că nu veți băgă și astfel! 
de lucruri în lege, nu pottl vota, pentru cuventulă 
„limbă de stată/ O limbă de stată cum vi-o în
chipuiți D-v. în Austria astăzi nu este cu putință, 
chiară nici într’unu înțeles! mai restrînsă. Astădi sta
tulu vorbesce cit Dalmația în limba italiană și elă vor- 
besce și priu gura dietei, acesta crecj!, că nu o veți 
pute negă. DOeă se voru aflâ mijlOcele, prin cari se 
stabilesce legătură cu puterea centrală, atunci intere

sele statului sunt asigurate.. Cum stau astăzi lucru
rile sC întrebuințez! la autoritățile centrale limba ger
mană mai cu sâniă, aedsta zace în relațiunl și nu >sc 
pdte tăgădui.

Dep. Liembacher a întrebuințată asemănarea, că 
cu unu Slovacă nu se va vorbi franțusesce. Limba 
slovacă este numai un! dialect! ală limbei cehice, ca 
și cum este limba germană din Salzburg un! dia- 
lectn ală limbei germane. Eu nu credu, că depui. 
Liembacher a voită s6 bajocordscă pe Slovaci, der 
prin aceea a vrut! sfi dică, eă este absurditate,, a 
grăi cătră un! om! într’o limba, pe care elu nu 
o grăesce. Noi încă nu vremu, ca statul! b! vor
besc! cătră 6menii sfii în altă limba, decât! în limba 
aceea, pe care o înțeleg! ei, pentru că aedsta ar li 
nedrept!.

Ce avantage are poporațiunea germană de ac-cea. 
ddcă limba germană, este limba de stătu ? Prin aceea, 
că nouă ni-se face nedreptate, să înalță sentimentul! 
națională, decă ni-se împune o limbă, pe care noi 
nu o înțelegem! ? Nemții n’au din aceea nici un! 
folosă, și noi mare pagubă. Omuln, care a făcută mai 
mult! pentru unirea Germanii, v’au sfătuil! s! vfi mul- 
țămiți cu relațiunile din Austria și eu socotesc!, eă 
Bismarck pricepe lucrul! mult! mai bine, decât! dep. 
Tomasczuk. Este așaddr pălăria lui Gessler, care 
voițl, ca să o punețî într’ună pară, spre a umili pe Slavi, 
spre a le arătâ, că altă națiune îi guverndză. Ddcă 
voițl binele Austriei, atunci să nu atingeți cdrdcle. 
care vibrdza la. noi prd tare.

AcdBta n’ar putd aduce statului nici un! avan- 
tagiu și nici D-v6stre. Decă este în interessul! statului 
de a avd numai o limbă, atunci ar putd fi în interesul! 
Austriei de a ave numai o religiune. Ve rog! s6 nu 
uitați, că după resboiulă de 30 de am era macBima 
„Cujus regio, illius religio“ si că a doua religiune nu 
voiea. s6 sufere și sub acest! principiu s’a întrodus! 
la noi contrareforinațiunea. Concedă, că. astădi, 
acesta ar fi fdrte cu anevoie. Ddcă voițl o limbă ger
mană de stată în Austria, atunci voițl și un! stat! 
german! în Austria. Austria n’a fost! stat! germanii 
și nier astădi nu este stătu germanii. Naționalitatea 
germană este în Austria în minoritate. Der nu pun! 
pe aedsta nici o greutate. Eu nu vftdu în Austria 
ună stat! de naționalități, ci Austria este un! com
plex! de staturi. Totdduna s’a vorbit! de statele 
austriace și de statele dinastiei • austriaco, de statul! 
austriac! s’a vorbită numai sub regimentul! lui Bach.’As- 
tăijl avem! ună stătu austro-ungaru. Dep. Beer ne-a 
vorbit! de împerătdsa M a r i a T e r e z a. Totă res- 
pectulă pentru a c 6 s t ă damă e s c e I e n t ă. 
(Oho sgomotăse, strigări pfui! în stânga fluerăturl. 
Președintele sună clopoțelul!. Dr. Rieger (cu voce 
tare): Totă respectul! pentru acestă damă escelenta 
(none șuerăturl) Suntem! în parlamentul! austriacă 
și nu voi! suferi ca s6 mă tractați astfel!, căci de 
nu veți isprăvi’o curendă cu parlamentarismul!. Fiul! 
Măriei Terezei, împeratulu Iosifă, a pășită în urmele ei

FOILETONtl.
Portrete maghiare contimporane.

(P a 1 a t ti 1 a din F ă r c ă d i n !.)
în vremea aceea, cândă iobăgia ungurului 

șt claca ciocoiului sugrumi de gâtu și ținea fe
recați în lanțuri pe părinții noștri, spună 
bătrânii, că în țera Hațegului în sătulă Fărcă- 
dinîi, trăiâ unu vrednică și fruntașă Română 
cu numele Iuonu Nopcia, vără din frați cu Iuonă 
Huniadă Corvinulă, alu cărui, vitejiă numai 
Mihaiă Vitezuhl o întrecea.

Iuonu Nopcia adunase și grămădise în casa 
șl ograda sa atâta bogățiă, în câtă se tjîce, că 
ămbla cu obiele dc mătase în opinci, și acostă 
bogățiă l’a înălțată pănă la mărirea de nemeșă 
și baroni! ; der eliî și ca nemeșă și ca baroni! 
rămăsese totă Română și hățegană avăndă o 
purtare blândă și milosă cu nirnulă lui.

Veni înse o di fatală și sosi dela „tabla 
c r ă i 6 s c ău Ungurulă Verbiiczy cu „c o n s t i- 
t u ț i u n e a aprobată și c o m p i 1 a t ă“, 
sen cum dică Ardelenii:

„Aprobata și compilata, 
„Care a mâncații pe tata/ 

și scris-aă în cartea de legi a Ardeiului : că 
toți nemeșii, baronii și grofii, cari încă nu îșl- 
au lăpădată legea, portulă și graiulfi românescu 
nu mai sunt Români, ci nemeși, baroni grofi 
unguri; căci Români sunt numai aceia, cari 
sunt iobagi și clăcași.

De atunci înc/icc, baronii urmași ai lui Ioană 

Nopcia lăpedatu-sau de mSmulil lori! și dândă 
mâna cu Ungurii, clădit-aîi în Fărcădinu, cu a 
iobagiloră muncă și sudâre, unu strălucită și 
pomposă paiață baronescă, de unde, cu pipa 
în gură și cu cărbaciulă în mână, cârmuiau 
țera Hațegului după maxima lui Ludovică celui 
Mare „L’dtat c’est moiw și după legile neme- 
șescl „Kuthia teremtbethe" cu para
graf! de „plesnituri de cărbaciă“ pocnite pe 
spinarea iobagiului română.

Obiceiurile și datinele celor-lalte curți dom- 
nescl, — așa numiaă iobagii palaturile boerescl, 
— în curânjă s’au.înrădăcinată și la curtea din 
Fărcădină, unde, pentru cei cârmuițl, procedura 
judecător^scă erâ scurtă și sumară: banca și 
bețele la îndemâna pandurilorft și cărbaciulă în 
mâna judecătorului, atâta erâ totă ce se cerea 
la dilc de judecată. Și ijile de judecată se țineau 
mai totdâuna, de câte ori boerii și jupânesele 
se ospetau și chefuiau ■ la palatu. Apoi chefuri 
și ospSțurl erau câte dilc într’ună aniî. Boerii și 
curtenii din paiață nu cunosceau dile de lucru, 
pentru ei tote dilele erau scrise cu roșu în 
Călindară.

De câte-orl pocniturile de cărbaciă, tropotele 
ciardașului, zurăiturile pintenilora, cântecele 
lăutariloră și chiuiturile dc „61henu străbateau 
din paiață în coliba țăranului, pe a cărei te
restră vântulă aruncâ fără milă ploie și zăpadă 
peste copilașii golășei, ghemuițl într’unu colții 
și trenuirându-le dinții în gură de tome și de 
frigă, — în totdeuna, sărmanulă chiriașă pe 
viață alu colibii, presemțîndă apropiarea jude
cății, oftă greu și gânditor! ; căci sciâ din pa



și a dusă în împlinire tote consecențele ideilora loru. 
Elă a făcutei fiasco cn acesta și împeratulă Leopold 
a trebuita să reBtabilăscă starea de mai înainte. Ape- 
sarca limbei germane a produsa reacțiunea de atunci, 
liiteressulu statului nu cere prin urmare limba statu
lui. Se vorbesce de Italia irredenta, care voiesce se 
ocupe TirolulO sudicii. Credeți, că este bine pentru uni
tatea statului, decă veți octroâ Italianiloru limba 
germană'?

V’așă mai atrage atenția asupra unui momentu 
politicii. De regulă unii stata susta prin principiile 
și macsimele, prin cari s’a. născută. Dăcă Austria în 
viitorii Bă va mai întinde în vre-o parte, atunci se 
să pdte întinde numai spre >Sudă. Credeți d-v., că 
noi vonrîi face cuceriri morale la Slavii meridionali, 
decă li vomă întempina cu stegula limbei germane 
ca limbă de Btatu? S’a disă, că țera originară este 
germană. Ddr ce a făcuta provincia primitivă Austria 
pentru statuia actuală Austria ? Statulu Austriei s’a 
născută prin aceea, că staturile Boemiei au chiamată 
dinastia austriacă pe tronula lora și esemplului loră 
le-au urmată și staturile Ungariei. Formarea, sta
tului austriacă nu este nicidecumă ună merită ala 
țerii originare.

Nascerea statului austriacă e a se ascrie poli
ticei înțelepte de stată a casei austriaco, care totdeuna 
a schitu profită de relațiunl, de a încheia tractate în
țelepte de stata și de căsătorii și prin aceea de a’șl 
căȘtigă pretensiunl ereditari asupra provinciilora 've
cine, prin care s’a formată pasă de pasă acesta stata 
mare. D-vdstră cunăscețl proverbiulă : Bella gerant 
alii, tu, felix Austria, nube. D6r a fostă și o necessi- 
tate naturală, că s’a născută Austria; a fostă mai cu 
Simă pericululu de resbdie cu Turcii, care a făcută 
Austria. Din necesitatea aperării în contra Turcilora 
s’a născută statuia -austriacă. Pe aceste base au și 
stată pănă în timpulă mai nou. Astăzi sustă statulă 
austriacă, și trebue să sustă, pentru că popdrele, caii 
să află sub sceptrulu austriacă au trebuință reciprocă 
de apărărea acestui stată. Cliiară în timpulă mai 
nou a disu împeratulă într’unu mesagiă, că popdrele 
să locuescă în perfectă egală îndreptățire unele lângă 
altele, în reciprocă respectare și în reciprocă aperare 
a drepturiloru loră. în acestă înțelesă totdeuna vomă 
conlucra cu celelalte popdre ale imperiului. Noi vomu 
căuta să trăimă frățesce și prietinesce cu Nemții, căci 
ei sunt concetățenii noștri și noi avemă lipsă de ei, 
după cuinu și ei au lipsă de noi. Noi vomă da limbei 
germane ceea, ce va fi de trebuință. Ddr nu cereți 
ceea ce este pentru noi o umilire, o vătămare a 
onârei și a ■ drepturilorU nâstre naționale. Că după 
Climă <Ji ce poetulă m i s e r abilă este națiunea 
care nu jertfesce toth pentru ondrea 
s’a. în înțelesulă acesta totdeuna vomă procede cu 
elementulă germană în deplină lealitate și în deplină 
frățietate. Numai cândă vomă lucra unii față de 
alții astfelă puteniă Bperâ, că vomu avâ în imperiu 
pace internă și nu lupte perpetue prin interpretarea 

reutăcidsă a unora noțiuni nduă și că și în afară 
vomu fi uniți prin eorccordiă forță și putere. (Aplause 
vine în drâpta, fluerăturl și șueyătnrl în stângă si pe 
galerii.)

„Mila îinp6i‘fttescă“.
Cetimu în „Telegrafulu Românii14 :

voru scăpă acum de sclăviă, Vă veți uimi ce 
putere voru desfășura. Se vortî deprinde în sci- 
ințe, în arte și în ale ostășiei și fapte viteze, 
mari și generose ei lumii voru arătâ.“

„Cunoscută și sciutu de toți este, că noi 
nemeșii și magnații țerii Ardeiului amu ținută 
totdâuna cu celfi mai tare. Cu Turcii amu foștii 
Turci, cu Nemții amu fostu Nemți și cu Un
gurii suntemft Unguri; der acum a venită cea- 
sulă să fimil Români. Se părăsimă dâr hîdosulti 
obiceiu de-a pribegi dela unii nemți la altulu, 
ca și lăeții dintr’ună cortft într’altulu. Români 
au fostă strămoșii noștri, Români se fimă și 
noi !“

N’apucase încă bine a sfârși cuvântarea și 
cei de față o luară pe picioru ducendă cu sine 
nnă felti de ură ș’unil sîmțu negru de resbu- 
nare în' contra baronului devenită pe neaștep
tate Română.

în dina de 15 Maiu între cele 40—50 mii 
de Români, cari acoperiau „Câmpulu libertății 
dela Blașil și în câta Hățeganiloră se zăresce 
unu omă voinică, înaltă și frumosu, c’unu tipu 
pronunciatu românescu, cu fruntea lată, cu oclil 
de vultură, și c’unu capu de Cesare, stândiî cu 
mâna drepta redicată, uitândă mănușa netrasă ; 
Se aude unu murmură: „baronulă Vasilică Nopcia, 
lapedă mănușa !“ Și în adeveră eră mâna baro
nului Vasile Nopcia, care lăpădândă mănușa, 
face împreună cu cei de față următorulu ju- 
rământu :

„Eu baronulă Vasile Nopcia jură, că arai- 
ciloru Maiestății Sale împăratului și mare prin
cipe ală Transilvaniei, ai Augustei case Anstriace

„Mai nou, și — după cum semțimu noi — 
mai tristă este în momentiilă de față aceea, ce 
ne aduce buletinulu oficială „Budapesti Kdzlony“ 
în Nrulă seu 23 din Dumineca trecută. Ne 
aduce ună normativă nou ministerială, care pre
scrie modalitatea, cum se se împartă pe viitoriu 
ajutorulă de stată la preoțimea și comunele bi- 
sericescl din archidiccesa ndstră ortodoxă. Nor
mativului culmineză într’aceea: că de acum în
ainte nici ună protopopii, nici ună preoții și nici 
o comună bisericâscfi nu va ave parte de aju- 
toriulu de stată, dâca nu va suplica imediată 
la ministeriu. Autoritățile superiore bisericescl, 
cari pănă acum împărțâ ajutorele acestea după 
ună plană sistematică, bine Combinată cu ne
cesitățile bisericii, de acum înainte voru fi 
degradate la rolulă de a-și dâ. numai pă
rerea la suplicelc, cari li se voră comu
nică, âr deciderea din posițiune în posi- 
țiune și efectiva împărțire a ajutdreloril este 
reservată ministerial ui, independentă de ori-ce 
părere. Nu vremă să preocupămu vederile ce- 
loră mai competențl și interesați mai de aprope 
în acâsta cestiune gravă și pdte și delicată: 
atâta însă ne pe r m i t em ă a observă 
cu 16 t ă loialitatea, ce ni-o păstrămă: 
că nouă ni se pare, ca și cândă lucrurile ar 
merge într’acolo, ca de acum înainte s ă n u 
se mai împartă ajutore d e s t a t ă pe 
scopuri bisericescl după trebuințele 
reală ale bisericii: ci mai vertosă să se dea 
remunerațiunl acelora, cari voră sci se se pre- 
sinte vrednici de grația specială a guvernului. 
Dâr se stănnl pe locă, să ășteptămă vocea 
bisericii, și deocamdată să ne mărginimil la unu 
suspină din adenculă sufletului !“

Pompierii în Blașiâ,
Cuvăntulu de deschidere 

alu comandantelui superiorii de pompieri Augustin 
Ungurii la prima adunare generală ordinară a „Reil- 
niunei pompierilor^ voluntari din opidulă Blașiuw ținută 

la 8 Ianuariu 1884. st. n.
Onorată adunare!

Inima-inl saltă de bucuriă. cându vădă idea Reu- 
niunei de pompieri voluntari în acestă opidu (tergușorU) 
încorporată și realisată pănă întru atâta, în câta astadl 
vă potă saluta cu cordialitate colegială la prima adu
nare generală ordinară a reuniunei ndstre, și acâsta 

cil atâta mai vărtosu, fiindu că mi să dă ocasiunea. 
de a vă esprima profunda mea recunoscință pentru 
bunăvoința și încrederea D-V., care ați manifestat’o 
față de modesta mea persdnă atunci, cându m’ațl 
onorată cu conducerea acestei reuniuni. Vă saluta 
dâr’ D-Ioră și vă dîca: „bine ați venită!“ „Unde-j 
unuia, nu-i putere. Unde-sa doi puterea cresce!“ dice 
laureatulă nostru poetă Vasilie Alecsandri.

Seclulă în care trăimă este seclulă Reuniuniloril 
și ala Associațiuniloru. Șciința și arta au dată mâna 
și rcsultatulă cooperațiunei loru ne pune în uimire. 
Ele sunt „Feți frumoșii11 pe cari bătrânii noștri i-au 
prevădută în basme, și poeții clasici în entusiasmulă 
geniului loră. Din poluri în poluri trămitemă astădl 
dorințele ndstre — ba acuși chiar si vorbele ndstre 
— în timpii de câte-va minute. In țerile civilisatc 
aflămU o mulțime de stabilimente și instituțiuni, prin 
cari ni să asecureză progresulU și ni să faciliteză 
conservarea vieței și a averei.

Dintre tdte instituțiunile acestea însă nu este nici 
una mai salutară decâtu Reuniunile de pompieri volun
tari, înființate pentru a împedecâ focula în furia sa, 
și pentru a scăpă averea și viața aceloră nenorociți, 
cari sunt atacați de cătră acestă clementă distrugătorii. 
Focula e elementulă acelă înfricoșată, care însceneză 
cele mai funeste catastrăfe în viața omenescă. Familii 
întregi, comune, ba chiaru cetăți mari înflorităre le a 
nimicită adese, le a prefăcută în scrumă și cenușă, 
așa în câtă nu odată, s’ar fi putută dice: „fuit Iliumu 
a fostă cutare cetate, nu mai este. Este superfluu a 
vă aduce eseinple. Durere, calamitățile și nenorocirile 
causate prin foctt sunt (Jîlnice chiară și în timpurile 
ndstre.

Fericita ideă de pompieri voluntari fii sprijinită 
cu căldură, și îmbrățoșată cu entnsiasmu în opidulu 
nostru. Nu ne putemă lăuda, ce e dreptu, că amu 
fi fostă dintre cei d’ântâi, cari au introdusă salntaria 
înstituțiune de pompieri voluntari. Alte orașă, ba 
chiara și sate ne-au întrecută. Trebue însă să luărnă 
în considerațiune împregiurările vitrege și mijlăcele 
modeste, de cari dispune acesta mică, însă însărcinată 
și iubita opidu. Cetățenii sunt avisațl la ajutorulă 
propriu, la sine însuși. Cea ce și-au făcută cetățenii 
pănă astăzi, și-au făcuta prin sine și dela sine. Reu
niunea năstră e o dovadă eclatantă despre vitalitatea 
cetățeniloră din Blașiu, este una semnă de cultură și 
civilisațiune, este ună pasă gigantică de progresă, nu 
e cela dântâiu, der nici celă din urmă, pentru că Bla- 
șiulă are să înainteze, are să înflorescă, căci Blașiulă 
nu a fosta încă, Blașiulă va fi!

Pentru a cunăsce fasele, prin cari a trecută și 
greutățile cu cari s’a înființata Reuniunea năstră, per- 
miteți-ml D-loră a vă schița pe scurtă desvoltarea și 
realisarea ei:

Ardendă în 22 Februariu 1881 grajdurile d-lui 
prof. prep. Ștefană Popa, Dâmna văd. Maria Tipografa 
din acesta Incidența a ținută în locuința d-lui comer
ciante Basiliu Turcii o coințelegere cu fratele său d-lă

și ai patriei, voiă fi amică, și inimiciloră ini
mică. Ca Română voiă sasținâ totdeuna pe 
cale dreptă și legiuită drepturile Națiunii române 
precum și egalitatea, libertatea și frățietatea cu 
celelalte națiuni conlocuitdre.11

Adunarea plină de entusiasmă pentru a da 
fiului celui perdută loculil cuvenită în fruntea' 
mesii, a alesă cu aclamațiuiie pe baronulă Vâr 
sile Nopcia ca vice-președinte alu jleputațiunii de 
30 spre a duce Maiestății Sale împăratului cu
noscuta. petițiune compusă din cele 16 puncte.

Revoluțiunea a isbucnitil și după potolirea 
iei, au începută a da pe față Ura pasionată de 
rassă cei cari o dusese cu sine cândă s’au de
părtată mâhniți din pâlatulă dela Fărcădină, și 
n’aă cruțată nici ună mijlocă, fie câtă de mâr
șavă pentru a înegri pe baronulă Nopcia core- 
ligionarulă loru de odinidră. Chiar și renumi- 
tulu poetă Jokai, încă n’a pregetată a identi
fica pe baronulă Nopcia într’ună romană întitu
lată „Bogății și Seracii“ sân „fața nâgră.“ în
tre toți însă celă mai înverșunată este istoriculă 
Horvâth Mihâly, care în „Istoria resbelului pen
tru independența Ungariei “ apărută la 1865 în 
Geneva, dice între altele :

„Acelă bărbată în timpulă câtă a cârmuită 
înainte de 1848, ca comite-supremu în comitatulu 
Hunedorii, a săvârșită în taină cele mai degra- 
dătdre și înfiorătdre crime. Lucsulă, risipa și 
petrecerile ce se făceau la palatulă țui, cu ane
voie puteau fi acoperite, din venitulă moșii lui, 
trebue se fi avută și alte isvore de venită. Per- 
sone vrednice de credutu spună c’a stată în 
legătură cu bande de tâlhari ; a fostă căpitană 

și chiară gazdă de hoți. La o ocasiune s’au 
vedută între argintăria nevestei sale mai multe 
pietrii scumpe despre cari se scia c’au fostu 
jăfuite. etc. etc.“

Aceste grave și necurmate acusări au scosu 
dela o vreme din răbdare pe fiulă seu, pe ba
ronulă Franciscă Nopcia, mareșalii ală curții 
împărătesei în Viena, și adunăndă o mulțime de 
iscălituri dela aristocrații Transilvăneni, a silită 
la 9 Decembre 1865 pe istoriculă Horvâth Mi
hâly se însereze in edițiunea a duda, Tom. I. 
pag. 47—48, apărută atunci în Pesta următb- 
rea declarațiune :

„Subscrișii cunoscându bine lucrurile din
ainte de 1848, declarămil, că tote scirile res- 
pândite în contra baronului Vasile Nopcia sunt 
scornituri reutăcidse și a f a r ă de acuș fi
rile c e - i se făcu pentru merg e r e a 
și participarea la a d u n a r e a v a 1 a- 
c h i 1 o r u ț î n u t ă în B 1 a ș i ă, tote celelalte 
acusări sunt nisce invențiuni culese din ventil 
etc. etc...“

Așa s’a sferșită puterea și mărirea ocărmui- 
torului din tdra Hațegului si în sera de Sân- 
Văsii a anului 1883 trecându din acestă vale a 
plăceriloră și plângeriloru la vieța de veci, n’a 
lăsată altă suvenire, de câtîi afumatele ziduri 
ale palatului din Fărcădină, care ș'i astfidi arată 
trecătoriloru groznica sguduire ce a fostu acum 
36 de ani în țâra Hațegului.

Moțulfi.



Demetriu Turcu sen. atunci jude opidană, cu nepotulu 
stil d-lu Basiliu Turcu, și cu mine, și a fîieuttt pro
punerea, de a se arangiâ unii baiu, pentru procurarea 
mijlâceloru de stângerea. focului promițfinda, că denBa 
va concurge cu 50 fl. și la casă de deficită va suportă 
densa perderea. D-la Demetriu Turcu a comunicată 
idea cu notariulu opidauă d-lu Ludovicii Tornya, și 
ambii au cercetată în 24 Februariu 1881 pe d-lă ad
vocata Dr. Iacobă BrCndușanh, rugându-lU să se pună 
în fruntea întreprinderei.

D-lu advocată a conchiematu pe 25 Februariu 
1881 o adunare, care apoi s’a constituita sub presidiulă 
concliiămătorului în o asociațiune de 23 înșl, aliată 
pentru înființarea unei reuniuni de pompieri voluntari 
în opidulă Blașiu, și și-a esmisă comisiunile sale, pentru 
arangiarea balului, și câștigarea materialului necesară 
spre a pute elucrâ statutele pentru reuniune. Baliila 
arangiată la. 3 Marte 1881 a adusă unu venită brutto 
de 237 fl. v. c. Ia cari au contribuită: Escelenția sa 
Domnulă arc-hiep. și metropolită Dr. Ioană Vancea, 
și dâmna Maria Tipografă câte cu 50 fl.; d-lu Basiliu 
Turcu cu 20 fl. și alții cu sume mai modeste.

Mai circulându lista și după bală, au contribuită 
mai mulțl sume considerabile, așa în câtă suma cu 
brutto dela bală s’a urcată la ună brutto de 330 fl. 
pentru cassa asociațiunei aliate.

Asociațiunea de 23 înșl a primită în adunarea 
ei din 8 Maiă 1881 proiectulu de statute, care i s’a 
presentatu gata din partea presidiului ei, și a esmisă 
o eoniisiune pentru censurarea lui. Comisiunea a pre
sentatu opiniunea sa îmbrăcată în ună proiectă nou 
de statute în adunarea din 20 Novembre 1881 comi- 
tențilâră săi, care proiectă primindu-se și presentându- 
se în adunarea din li Decembre 1881 de cătră presidiu, 
scrisă în 3 esemplare, și tradusă în limba maghiară 
s’a înaintată primăriei opidane locale pentru a-lă tră- 
mite mai departe.

în ședința din 11 Decembre 1881 s’au esmisă o 
comisiune pentru a arangiâ încă ună bală, care s’a 
și arangiată la 21 Ianuariu 1882 cu unu venită netto 
de 99 fl. 15 cr.

Procesele verbale ale Asociațiunei de 23 înși, 
cari le-am primită în adunarea din 7 Octobre 1883, 
cândă mi s’a dată onârea a fi alesă de cătră d-vâstră 
de comandante superioră — transpuse din mâuile 
presidiului acelei Asociațiuni — dîcă acele procese 
verbale, cari arată tâte acțiunile și tâtă mișcarea ce 
a facnt’o acea Asociațiune pentru înființarea acestei 
reuniunr: dau la lumina dilei pe toți, cari au concursă 
cu obblulă loră, la înființarea acestei reuniuni, și mă 
surprinde neplăcută, că nu mă potu estinde așa tare 
ca știi enumără pe toți după. nume. Se potă vede 
însă în archivulă reuniunei nâstre, în amintitele pro
cese verbale, cari sunt anale pentru D-loru. Le esprimu 
cu ocasiunea acâsta recunoscință și mulțămită pentru 
ajutoriulă dată reuniunei nâstre. — Asociațiunea de 
23 înșl a încercată a arangiâ și ună concertă musi- 
cală, pentru sporirea cassei sale, însă acesta nu s’a 
putută.

Deja la 26. la 26. Ian. 1882 s’au reprimita sta
tutele dela înaltulă miuisteriu reg. ung. de interne 
spre a le modifică în unele puncte. Pentru delătu- 
rarea acestoră împedecărl, v’a convocată comisiunea 
de statute în mai multe rendurl, și în adunarea din 
19 Augustă 1883. s’ati așternută Btatutele îndeplinite 
după poBtulatula înaltului guvernu din nou.

In adunarea din 23 Septembre 1883 continuata 
în 26 Septembre publicându-se statutele resosite în 
line aprobate, si conformă disposițiuniloră transitorie 
din aceste statute — încependu-se înscrierea membri- 
loră, și continuându-Be înscrierea în adunarea din 7 
Octobre 1883, a începută presidiulă Asociațiunei de 
23 inși conforma statutelora, a îndeplini agendele eo- 
mandantelui superiora, și prin adunarea d-vâstre a 
îndeplini agendele unei adunări generale cu alegerea 
comandei ați văduta, unde din urnă de coman
dante supremă cu 26 voturi din 31 amă eșită 
însumi; de adjunctă ală meu cu 23 voturi din 
31 au fosta alesă d-la advocata Dr. Iacobă Bren- 
dușană ; de șefă a lu secțiunei suitoriloră 
cu 26 voturi din 31 d-lu George Vancea, economă 
metropolitanii; de șefu ală secțiunei stropi- 
toriloră cu 21 voturi din 31 d-lă Basiliu Turcu 
comerciante; de șefă ala secțiunei apără
torii or u cu 23 voturi din 31 d-la Ludovicu Tompa 
notariu; de adjuncțl lângă acești 3 șefi 
s’au alesă d-lă George Tat esecutoră judec., d-lă Au- 
gustinu Gruița măsură și d-lă Isidoră Domșa compac- 
toru, apoi de c a s s a r ă d-lă Ștefană Daniel, comer
ciantă, și de ar m a ș ă d-lă Ioane Janza, călțunară.

Comanda a ținută 8 ședințe dela alegere eunâsce 
și au folosită tâte mijlâcele necesari pentru constitu
irea reuniunei. A procurată sigilnlă reuniunei, a co

mandata o pușcă de apă cu accesorii cu totă în 
preță de 908 fl. 90 cr. o. a., 2 buțl de apă cu 80 fl. 
și alte reenisite neincungiurată de lipsă, pentru stin
gere, au făcută disposițiunî pentru uniformarea mem- 
briloră, și pentru arangiarea unui bală la 18 Ianuariu 
a. c. în folosulu reuniunei, au făcută lista pentru în
scrierea membriloră fundatori și părtinitori, s’a împăr
țită în secțiuni.

Și acum d-loră constituițl astfelă în reuninne re
gulată, provedută cu statute, ni se împune datorința 
de a ne împlini misiunea, a înainta cătră scopula mă- 
reță, care ni l’amă propusă „a ne deprinde în st.îngerea‘! 
focului14. Deși e mică reuniunea nostră acum la înce
pută, deși dispune despre mljlâce fârte modeste, ea 
va deveni mare, că va fi spriginită din tâte părțile 
pentru scopulă ei celă nobilă.

La lucru dâr cu energiă, curagiu și credință 
în D-(Jeu.

Păstrați cu BCUinpCtate frățietatea și colegialitatea 
intreolaltă, er față de ■. superiori stima cuvenită, ob
servați în oficiu cu sprqpulositate disciplina militară, și 
subordinățiunea necondiționată, acesta o pretinde în 
modă imperativa injteresulu reuniunei, fără acestea nici 
că și pâte cugetâ cineva esistința unei corporațiunl.

Nutrescă cea mai firmă speranță, ba sunt con
vinsă, că d-vâstră, cari ați îmbrățoșatu idea cu atâta 
interesă ve-țl conluerâ din tâte puterile- la ajungerea 
scopului dorită, și ați eluptâ prin energia și perseve
rarea d-vâstre lauda concetățeniloră și a națiune^.

Amă (jisă î
Și eu acâsta decliiartt prima adunare generală 

ordinară a „Reuniunei pompieriloră voluntari din Blașiu 
de deschisă.

Diverse.
(Academia română), a creata, după cum ne spune 

„Român.44 ună premia de 5,000 de lei ca onorariu 
celui ee va depune cea mai complectă colecțiune de 
musică națională. D. Vulpiană a și depusă o asemenea 
colecțiune, în care se află peste 800 de hore românești.

(Convocare.) După ce s’au întărită statutele reuni* 
unei femeiloră române din BrașovU și Săcele pentru 
ajutorarea văduveloră scăpătate ortodoxe răsăritene din 
Brașovă și Săcele, subscrisa, are onâre în virtutea § 
41. din statute a eonvocâ adunarea generală consti-' 
tuaută a acestei reuniuni pe Joi în 26 Ianuariu st. v. 
1884 la 3 âre p. m. în sala de desemnă din edificiula 
scâlelora române centrale din Brașovă (Grâveri.) Pro
grama : 1. Raportulă președintei provisorie despre sta
rea reuniunei. 2. Constituirea reuniunei prin alegerea 
președintei și a comitetului.

Brașovă în 16 Ianuariu 1884.
Susana A. Mnreșianu

Președintă provisoriă.

(Anunțiu importanții.) „Morgen-Post44, diarula celă 
mai vecină din Viena, și-a făcuta întocmirea, ca ra
porturile despre pertractările finale ale proceselora 
sensațiouale în contra ucigașiloru de femei și în contra 
tâlharilora din Maria-Hilf, cari procese Be voră per- 
tractâ în curendă, să Be publice întru totă cuprinsula 
Btenograficu pe tâtă șliua într’unu suplementă separatu. 
Abonamentulă la „Morgen-Post44 este pe lună 1 fl. 10 cr. 
Numeri singuratici â 4 cr. se potă căpătâ în tâte 
traficele și localurile, în cari se vândă Șiare. Numeri 
de probă gratis. „Morgen-Post44 e uniculă ctiuară 
în Viena, care publică pe di trei romanurl. •

(Nemții în Parișă.) Posițiunea Nemțiloru în Parisu 
a devenită nesuferită. Primăriile a dubă arondismente 
au data ordinulă, ca toți Nemții angajați la lucrări 
publice, să fie congediațl. fiarele îl laudă pentru 
ăcestă măsură. Marea casă Biloret și Mora vestesce 
prin diare, că a congediâtă pe toți lucrătorii nemți. 
Ună dentistă ndmță din Saint-Chamand, ’ eu tdte că 
e însurata și aședată de multă acolo, a rămasa fără 
clientelă în urma unui apela ala Ligei patriotice, de 
a sili pe acestă spionă prusiană să-și i-a drumulă 
peste granițe. — în urma acestei escomunicărl a totă 
ce este nemțescă, foile germane vestescă, ca lucrători 
și meseriași germani să nu mai iea drumulă spre 
Francia unde seu nu potu duce de câtă o viață pre- 
cariă, sâu nu potă trăi de loca.

Se caută, 
unu administratorii (economă) 

pentru esploatarea unei moșii de munte îd România 
cam de 2000 păgâne, cu pădure, .vii, pomete, locuri 
de arătură moră de apă și povernă. Se cere, ca 

aspirantuiă să fie în etate matură, fără familiă seu 
numai cu soțiă și să aibă cunoștințele necesarie, teo
retice și practice, relative la agricultură, crescerea de 
vite, rîmători, fiertula de rachiu etc. etc., posedând» 
totodată atestate și recomandațiunl bune spre acesta 
scopă precum și cunoștința perfectă a lîmbei roniâne. 
— Emolumentele sunt: Unu salariu anuală de 1000 
lei noui, casă de întreținere, văratulă și iernatulu a 6 
capete de vite, și, după doi ani de serviciu onesta și 
satisfScătoriu, ună beneficiu anuala de 5°/0 din câșți- 
gulu curată, beneficia, care conforma activității și fo- 
lâseloru produse, se va spori treptată pănă la 10°;u, 
A se adresă sub .nitialele A. F. la Consulatula Gene- 
rală ală României la Budapesta, Palatingasse nr. 19.
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Istoria Țîganîloru
ou ilustrațiunî comice in textu, apoi:

Popa Colaci cu popa Pupăză, 
dialoga sensaționalu, voră începe a se pu

blica în numărulu din Faura ală

„CALICULUI44.
Caliculh iese la Sibiiă în prima fie-cărei luni 
st. v. broșuratu, 24 pagine, octaviî mare, trece 
d’uuă diâră humoristico-satiricu de primulu răngii, 
și deșteptă interesă la cetire în tdte părțile lo
cuite de Români.

P. T. Publică iubitoru d’o lectură picantă, 
și de rîsă cu hohote, binevoiescă a abona c e 1 u 
multă până, ’n 1 F a u r ă st. v., pentru 
cânu tipărim ă exemplare de r e- 
servă. Prețulă pe ană 3 fl. seu 7 franci, pe 
7e de ană 1 fl. 50 cr. sdu 3.50 fr. Numeri 
singuratici se espeddză cu 30 cr.

Administrațiunea „Calicului44,

NoroctL buntL!!!
2LT xx xxx a 1 2 £L. 60 cx. 

pentru domni:
20 bucăți chipuri comice picante.
10 fotografii anatomice.

1 buc. aparata electr, ce se aprinde de sine.
20 Cărticele de hârtiă de țigarete fină.

1 mașină de împlutij țigaretele.
1 lorgnetă mică la ceasornicu, cu mieroscopă pi

canta !
1 ' privire în ceriu, glumă colosală, numai pentru 

domnr.
1 lostt ala loteriei pentru săraci din Viena, eu care 

se potă câștigâ 6000 fl.
Tote la olaltâ numai ii. 2.60.

Se potă căpetâ cu rembursă seu trămițendu- 
se înainte prețulă dela cassa de comisiuni

B. MULLER,
WIEN I. F 1 e i s c h m a r k t Nr. 1.

Nou abonamente la

„Gazeta Transilvaniei.44
Cu l-a Ianuariu st. v. 1884 sa începută ună nou 

abonamentă, la care învitămu pe onorații abonați, 
amici si Sprijinitori ai fdiei nâstre, rugăndu-i ca să 
binevoiâscă a si-lil reînoi de cu vreme pentru ca dia
rulă să li se pâtă espedâ promptă și fără întrerupere.,

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

Prețulă abonamentului, ce se pâte tramite mai 
ușora prin mandate poștale, este :

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

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

Scrisorile sunt a se adresa la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvaniei44 în Brașovîi.
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