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Afacerea „milei împerătesci44.
Brașov îl 30 Ianuariu a. c.

Sunt abia 14 dile de cândă s’a publicată 
faimbsa ordonanță Trefortiană dela 18 Ianuariu 
st. n. 1884, acestă nou atentată ală ministrului 
de culte asupra organismului bisericei autonome 
greco-orientale din Transilvania, și cu tote astea 
mulți se voră mini, nu fără orecare îndreptă
țire, că vorbimă de-o afacere a „milei împeră
tesci.44 Ce afacere, cândă domnesce o tăcere 
mortală în regiunile de susă și de josă ale bi
sericei ?

„ Telegrafulă Română44, organulă Nr. 2 ală 
coteriei frățietății, îndată după aparițiunea ves
titei ordonanțe în foia oficială, și-a permisă a 
observa „cu tbtă loialitatea ee și-a păstrat’o44, că 
cestiunea distribuirei ajutorului de stată este 
„gravă, și pote și delicată44 și a terminată cu 
esclamarea: „Der se stăniă pe locă, se a ș- 
t e p t ă m ă vocea bisericei și deocam
dată s 6 ne mărgini in u la ună suspină din 
adânculă sufletului.44

Acestă declarația a „Telegraf. Română44 o 
amu reprodusă întregă în Nr. 8 ală fbiei nostre 
din anulă curentă. Imediată după ce s’a pro
nunțată organulă Nr. 2 a urmată și organulă 
Nr. 1 ală consorțiului frățietății, care dise: 
„Suntemă surprinși forte neplăcută de or
donanța ministeriului de culte și instrucțiune 
publică, prin care archidiecesei gr. or. din Ar- 
dblă i se iea dreptulă de a distribui ea insășl 
ajutorulu dată din partea statului preoților u 
gr. or. ; — ne vomă înformâ despre c a u s a 
și na t ura provisoriă o r i- d e f i n i- 
t i v ă a a c e s t e i d i s p o s i ț i u n i și apoi 
vomă reveni la ea.44

Așader „Telegrafulu Română44 dice suspi- 
nândă, că „va așteptă vocea bisericei44 ear cei 
(Rn sas-uteza, cari sunt „mai apropo de factorii 
politicei dominante44 dică, că voră merge la 
ministrulu de culte Trefort si se voră informă 
„despre causa și natura provisoriă. ori defini
tivă a disposițiunei lui44.

La prima ochire s’ar părea, că esistă o 
mare contrazicere între motivele ce le aducă 
aceste doue foi cu programă identică spre a 
escusă amânarea discusiunei meritorice a unei ces- 
tiunl „grave și p6te și delicate44, ca aceea a milei 
împerătesci. Amânarea — pote la calendele 
grecesc! — ni-o putemă ușoră esplicâ chiară 
cu ajutorulă „identicei programe44 a numiteloră 
foi, care se basbză în teoria încrederei împru
mutate și a frățietății. Acostă teoria s’ar res- 
turnâ cu desăvârșire la cea mai mică încercare 
de a critică seriosă ordonanța ministrului cu 
privire la „mila împerătescă44. Ce ar mai re- 
mane din tote fanfaronadele consorțiului împă- 
ciuirei dbcă pe calea unei asemenea critice s’ar 
dovedi, că ministrulu de culte are teribilulă 
plană de a distruge organismulă bisericei auto
nome române gr. or. ?

Mai greu de înțelesă ar fi deosebirea între 
ceea ce așteptă „Tclegr. Rom.44 și ceea ce 
așteptă „Viitorul44 din Pesta. Pre cândă celă 
d’ântăiu ca organă personală ală Metropolitului 
își iea pro forma unu aventă constituțiunală de- 
clarându, că „așteptă vocea bisericei44, celă de 
ală duoilea, care se crede liberă de angaja- 
mentă față de biserică, nu mai are scrupul! con- 
stituțiunali-bisericesci și declară, că așteptă se 
afle din graiulă ministrului decă mesura ce a 
luat’o în detrimentulă vbdei și autonomiei bise
ricei este „provisoriă or! definitivă.44

Ce-i dbcă. e provisoriă și ce-i decă. e defi
nitivă '? Și or! cum se fiă disposițiunea minis
trului — unde remâne vocea bisericei?

Organulă Metropolitului din Sibiiu ne spune, 
că „stă pe locă și așteptă vocea bisericei.44 Ce 
ironiă! Ce fariseismă! Par’ că n’ar esistă, 
frumosă tipărite, protocolele Sinodeloră archi
diecesei gr. or. române cin Transilvania din 
anii 1877, .1878 și 1879 și par’ că nu s’ar 
putb convinge or! și cine din aceste acte, că 
biserica sa pronunțată deja cu șese an! înainte 
asupra cești unei „grave și pbte și delicate44 a 
distribuirei ajutorului de stată între preoțime. 
Și cu t6te astea organulă părintelui Mctropolită 
vine și ne declară adl că „aștbptă vocea bise
ricei44, cândă pentru elă și pentru ortacii sei 
din apropierea factoriloră politicei dominante se 
tracteză în realitate numai de vocea „provisoriă 
ori definitivă44 a ministrului!

Protocolele Sinodeloră ne dovedescă, că mini- 
strulă a începută să se amestece în afacerea distribui
rei subvențiunei de stată pentru preoții lipsiți încă 
dela 1877. în ședința sinodului dela 10 (22) 
Aprile s’a discutată afacerea și apoi s’a ținută 
ședință secretă. După câtă suntemă informați 
în acestă ședință deput. sinod. Diamandi Manole 
a propusă, că, decă nu se va mai pute împărți 
ajutorulă de stată ca pană aci prin consistoriu, 
biserica se renunțe mai bine la acestă ajutoră 
și atunci toți protopopii, cari erau de față, au 
strigată : renunțămă mai bine ! Redeschidendă-se 
ședința publică Sinodulă a decisă a se trămite 
o deputațiune la Maiestatea S’a și ală rugă ca 
se binevoiescă a ordona ca subvențiunca anu
ală de 25,000 fl să se distribue întru tote con
formă prea înaltei resoluțimil din 29 Maiă 1861, 
ținendu-se pănă atunci distribuirea ajutorului de 
stată în suspenso. In ședința următore s’au 
alesă și membrii deputațiunei ce avea se fiă 
condusă de Metropolitulă.

Trece unu ană. Deputăția nu face nici ună 
pasă. împărțirea ajutorului pe anulă 1877 se 
face în contra conclusului sinodală. Comisiunea 
generală vine și propune în ședința a IX-a dela 
2 (14) Maiu 1878 ca sinodulă se declare, că 
pentru împărțirea făcută în contra conclusului 
sinodală este responsabilă părintele archiepis- 
copă și că sinodulă declină dela sine ori ce 
consecință prejudițibsă; mai departe propune 
ca sinodulă se constate cu profundă părere de 
reu, că motivele înșirate în raportulă presidială 
Nr. 1120 nu justifică pre deplină amânarea 
conducerei deputațiunei sinodale la pre inaltulă 
tronă ală Majestății sale ces. reg. apostolice.

Propunerea acesta nu se primesce der se 
primesce altă, prin care procederea Metropoli
tului se declară de justificată pe temeiulă ace
luiași raportă presidială; apoi se împune de 
nou deputațiunei alese în anulă trecută ca „la 
timpă potrivită44 se așternă Maj. Sale represen- 
tarea sinodului în afacerea ajutorului de stată, 
er câtă pentru împărțirea ajutoreloru pe anulă 
1877 și pe viitoră consistorială archidiecesană 
se însarcinâză „a-o efectul fără amânare între 
marginele împregiurăriloru date.

Sosesce și anulă 1879 și tote le găsesce 
totu în starea confusă și tristă de mai înainte, 
ceea ce se pote vede destulă de lămurită din 
punctulă 147 ală protocbleloră sinodale din 
1879 (ședința XIV dela 19 Aprile pag. 78), 
care sună așa:

147. Deputatulti Anania Trombitașu face urmă- 
threa interpelațiune : Incercat’a înaltu prea Sânția Sa 
părintele archiepiscopă a satisface concluseloru sino
dali din 1877 și 1878: cu privire la pașii ce suut a 
se face pentru modulă distribuirii ajutorului de stattl 
și decă nu are de cugeta a satisface acestoru con
cluse la timpulti oportună ?

Presidiulii respunde: că după încheierea sesiunei 
anului trecută, avendtt a se ocupa cu pregătirea agen- 
deloru congresului națională bisericescu, nu a putută 

grăbi a-șl căuta ocasiune pentru a satisface aceloriî 
concluse. După congresu au întrevenită și alte îm- 
jurărl cunoscute membriloru sinodului, cari l’au adusă 
la convingere, că nu este oportună în împrejurările 
esistente de a resuscita la locuia s6u aceste întrebări. 
De altcum a crezută, că este chiară în interesultt 
nostru, a aștepta o ocasiune mai binevenită în acesta 
privință, cândă își va ține de datorință a satisface 
conclusului sinodală.

Interpelantultt se declară mulțămită cu respunsulă. 
— Se iea spre sciință.

Dela Aprile 1879 pănă în momentulu de față 
părintele Archiepiscopă și Metropolitu se vede 
că totu aștbptă „ocasiunea mai binevenită44 spre 
a’ș! face datoria cătră biserică și totuși orga
nulu Prea Sânției Sale vine acum și ne spune 
c’unu adâncă suspină, că ceea ce aștâptă este 
vocea bisericei. Ce felu ? — Situațiunea dela 
1877 pănă adi s’a schimbată — înse spre mai 
reu. Ministrulu de culte a începută cu rniculă și 
vedândă că nu i se face nici o resistență, cu tote 
conclusele Sinodului, a ieșită cu ordonanța vio
lentă dela 18 Ianuariu a. c. prin care capulu bi
sericei autonome gr. or. se degradeză la rolulă 
unui funcțiunară subalternă ministerială, care 
trebue se se plece la tote câte le decide minis- 
trulă, ear preoțimea întro afacere atâta de impor
tantă, unde este vorba chiară de judecarea cuali- 
ficărei, moralității și a meriteloră ei pe terâmulă 
bisericescă, școlară și ală educațiunei poporului, 
se scote de sub jurisdicțiunea și autoritatea s’a 
naturală și legală și se pune sub influența nemijlo
cită a ministrului, care va ave de aci încolose decidă 
în cestiuni, cari privescă purtarea morală a preo- 
țimei și se-o remunereze după cum va afla elfi cu 
cale, pre cândă archiepiscopulă cu consistoriulu 
se consideră în acestă afacere numai ca simple 
organe înformătore. Nu mai trebue se asigurămu, 
că prin acâsta se sgudue din temeliă respectulă, 
reverința și supunerea cătră mai marii bisericei 
și se deschide astfelă o portă largă destrăbălărei 
și atiarchiei în biserică.

Dâcă dâr după tote aceste și după ce încă 
dela 1877 încoce Sinodulă a decisă si a redecisă 
se mergă o deputațiă la Majestatea S’a în acestă 
afacere, totuși mai e vorba de a se aștepta vocea 
bisericei, nu se. nasce bre bănuiala, că cei ce stau 
pe locă în acesta așteptare, voiescu se provoce 
unu altfelă de conclusă ală Sinodului, — pbte 
unulă care se încuviințeze procederea ministrului, 
în speranță că va lucrâ ca ună bună părinte nu
mai pentru fericirea clerului română și ca astfelu 
se cetimă odată — de ceea ce se ne ferbscă Dum- 
nedeu — că atentatulă celă mai cutezătorii ală 
timpului modernă în contra dreptului de autonbmă 
disposițiune a bisericei : se iea spre sciință ?

Voițl se cunoscețî vocea bisericei ? Apoi 
cine representă biserica cândă nu este adunată 
sinodulă ? Și decă cei ce ar trebui se-o repre- 
senteze într’o cestiune așa de capitală și gravă 
stau pe locă și șovăiescu, decă în fața fortunei 
ce s’a redicată asupra bisericei nu întreprindă 
nimică, spre a-o aperâ, să tacă și ceilalți membrii 
ai bisericei ? Sinbdele parochiale și protopres- 
biterale vedendă peirea cu ochii trebue se ’și 
rcdice glasulă loră spre salvarea bisericei !

Nu putemu sci ce gându mai are și decă 
s’a putută decide în vr'ună felă capulă archi
diecesei ; scimu înse că chiamarea flăcărui fiu 
adeverată ală bisericei, și mai vertosă a organe- 
loră bisericescl de tbtă categoria, este de a 
aperâ cu tăriă și cu credință veda și drepturile 
bisericesc! câștigate cu atâtea jertfe și de a nu 
suferi nici ună amestecă străină spre strică
ciunea lorii.



Resuiietu la scrisorea preotului din 
Obregia.

Nu mai putemu rabdă! — strigă bravulu 
preoții din Obregia Artimon Blașianii, suntemu 
sătui de libertatea, dreptatea și frățietatea 
ungurescă! Acestu strigată îltt însoțesce eu 
enararea unui căști, carele nicăiri pe supre- 
fața pământului — afară de Ungaria — nu 
își află părechiă. Casulu se pare micii la ve
dere, der este mare în valore, căci elu ilustreză 
pre plastică cutezarea, îngâmfarea și ura, cu 
care Românii sunt tractați de Unguri în patria 
acesta, care fiindu comună ar trebui se se pro
feseze iubire între naționalitățile conlocuitbre, 
er nu ură. Ar trebui se profeseze iubire acești 
Unguri, pentru fericirea patriei, pentru numele 
de națiă cultă, cu care se fălescă atâta în lumea 
întregă. Părintele seminuneză, sescărbescedeatâta 
mișeii ă, câtă arată față de unu călătorii doi amploiați 
unguresc!, puși acolo pentru servirea publicului; 
se scârbesce de obrăznicia acestora pigmei de ai 
serviciului, cari își permită a trămite în țcri străine 
pe ună vechili cetățană ală acestei țeri, a cărei 
hotare, moși de strămoși de ai veneratului pă
rinte le-au aperatu cu sângele lorii. I)e unde 
își ieau acești pigmei ai serviciului publică — 
ună cassariu și unii șefă de stațiune dreptulă 
de-a comite astfel ă de fapte ? Și care va fi 
pedcpsa lorii ?

Dela capă se împute pescele ! Marele feri- 
citoru ală Ungariei, D-lii Tisza Kâlmân, strigă 
cu patosă strămoșescă de pe tribună „eu voiii 
sdrobi naționalitățile" și fără deosebire de par
tidă fotă ce este Ungurii aplaudeză. Altă dc- 
visă si mai — clasică dice: „se facemii si 
din petri unguri !“ Totdeuna, de câte ori acestu 
guvernă are de a-și cârpi popularitatea sa, elu 
dă în naționalități și fapta asta este aplaudată de 
mică și mare din nația ungurescă, cu fote că 
ei mereu se laudă în lumea mare, că. sunt iubitori 
de libertate, egalitate, dreptate și frățietate. 
După vorbă, urmeză faptele. Școli nemaghiare, 
teatre nemaghiare și nesusțînute din budgetulă 
statului se închidă, permisiune de a-ți face tu caNe 
maghiară ună gimnasiu nu ți se dă, deși nici prin 
gându nu-ți trece se pretind! susținerea lui din bud- 
getulu, care numai numele îlă are de „budgetu . 
comună ală țerei". Printr’o simplă ordonanță > 
ministerială se calcă în piciore legea de națio
nalitate; habară n’au, ca prin acesta respectulă 
de drepții și dreptate este plesnită în față. Presa ; 
maghiară di de di ne insultă făcendu-ne trădători I 
de patria, dovedi nu-o pote nici prin unu sin- ■ 
gură casă, procurorulă, ochiulă sfintei dreptăți, 
nu pote descoperi nimicii și decă totuși face câte < 
odată pe voie foiloră înfuriate din Clușiu, ca la 
Deva — se blameză.

Astfelă g’bna începută de susă în contra 
naționalitățiloră se continueză în municipiu, în 
comună, în viața publică și privată. Prefectulu 
în adunarea municipală, te trămite în România 
de vorbesc! ca Română, notărăselulă ba si unu 
cassaru ală călei ferate își permite asemenea. 
Și de ce nu ? Ore nu este metodă în pornirea 
acesta atâtă de desastrbsă pentru viitorulă acestei 
teri ! ? Foculă lirei aprinsă de susă cei mici 
își țină de virtute a-lu nutri, căci ei încă voescă ; 
a se face binemeritați de patriă și idea de 
stătu maghiară! Și ce pedepsă îi așteptă pre 
auctorii acestoră fapte ? Recompensă ! R e c o m- 
pensa t o t ă d e a u n a, d u p ă c u m d o v e- 
d e s c e f a p t u1u î nt e mplată c u,a c c i 
doi a m p 1 o i a ț i t o t ă ai calci ferate 
de stată, cari au insultată mai anii 
trecut! culorile dinastiei îu S ib i i ă
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— ună îngineru și ună cassaru — și cari au 
fostă ambii pedepsiți cu transmutare la Brașovul 
er după câteva luni unulii mutată la. serviciulu 
centrală er celelaltii asa dicendă — mai acasă.
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— Scimu că în modă sistematică se alarmeză 
lumea cu telegrame mincinose de ici și de colo 
si nu de multă ună școlară română de vreo 12 
ani s’a ferită înaintea tribunalului acusatu fiindu 
că portă cu sine poesii românesc!, a fostă marc 
prăpastia, era se pieră Ungaria.

Astfelă se îmfla șovinismulă ungurescă pănă 
la ridiculositate si isvorulă lui vine de susă 
dela capă. De acolo s’a începută a se dâ în 
Română, în Croată, în Sârbă, de acolo s’a pro
fesată sdrobirea er nu iubirea ; este der mirare 
că amu ajunsu unde suntemu "? 1 Nu ne ajunge 
crâncena serăciă ce se plimbă prin patria 
acesta atâtă de miserabilă administrată, ci trabuc 

încă se ne mai și urîinit — ad maiorem glo- 
riarn Hungariae. — Ungurului nu-i trebue 
„putere prin unire", elă are „putere" destulă 
prin desbinare, prin ură. Și care va fi sfer- 
șitulă acestei direcții smintite ? Respundă-ne 
înțelepții Unguri.

Spre informarea publicului română vomă 
înșiră încă câteva cașuri de cultură și purtare 
de bună cuviință ungurescă. La Viena unu 
diplomată română conversândă c’unîi diplomată 
Ungurii într’o societate, Românulă îlă întrebă 
pe Ungurii — decă mai sunt mulți Români în 
Transilvania? „Pre mulți", respunde Ungurulu 
cu oftare, „ar fi mai bine de s’ar duce toți în 
România!" —Credemu că. ar ave mare bucuriă 
Ungurii decă le-amu dâ moșia nostră părintescă, 
câștigată cu sudori de sânge și aperată deci de 
vecuri de virtutea si bratulu românescă. Der 
cu plăcerea asta nu le vomă pute servi nicio
dată ! Altă casă de îngâmfare ignorantă. Profe
sorale din Praga Dr. Jarnik, omă care, se bucură 
de orecare renume în lumea literară, sciindu că 
se află într’o țeră locuită mai multă de Români, 
cere la gara Brașovului unii biletii în limba ro
mână, er cassariulu îi întorce spatele. La cu
tare oficiu poștală ună bietu Română cere o 
marcă poștală în limba lui, căci nu scie alta,
— și lege prin care se se decreteze că fiecare 
cetățană trebue se scie ungurcsce până în 24 
de ore, încă, nu esistă — și nu o capotă. Unu 
altă casă de terorismă ungurescă. La cantonulă 
călei ferate de stată ungare Nr. 289 cantonie- 
rulii este Sasă, îlă chinină. S o o s s, nevasta 
lui Sască și în casă mama vorbesce cu copii 
numai ungurescc. întrebată fiindă de ce face 
asta, respunse, că trebue se vorbescă. unguresce 
căci la din contră îi scotă din pane. Ei, mii 
de cașuri de aceste s’ar pute enara, der nu este 
de lipsă. Și cine dintre Unguri s’a, esprimată 
vreodată, în contra acestei direcții stricăcibse, 
în contra acestui terorismă și grandomanii pri- 
mejdibse, în presă ori pe altă cale ? Nimene ! 
Din contră se cultivă seraența rea pentru ca, 
se producă mai multă neghină de. acesta.

Decă Maghiarii speră a se ferici pe ei și 
patria pe calea, pe care au pornită, noi nu le 
putemu dice, alta decâtu : Multe sute de ani 
amu trăită laolaltă și nefericirea vostră nu a 
venită niciodată dela noi, ci dela voi. Ferirea 
vostră prin voi va fi. Ar ti adi lină bine mai 
mare pentru voi decâtu pentru noi, decă amu 
trăi cu toții laolaltă frățesce, căci noi nu ceremu 
mai multă aeră pentru plămânile nostre, decâtu 
cereți voi i ent.ru ale vostre ca se trăit!! — 
ț ’ •

Ore veui-va vreodată acestă timpii ? Prin omenii 
cari au inventată s d r o b i r e a nu pote fi adusă 
niciodată, prin omenii, cari au de devisă „dă în 
Română", „dă în Serbii", „dă în Croatu", „dă 
î ■ totti ce nu este Ungurii", nu pote fi buna 
înțelegere inițiată. Aceștia au meritulă de a, fi 
adusă lucrurile acolo, ca se fie ună grozavă 
adeverii ceea ce a esprimată părintele Artiinonu
— că : „A m ă a j u n s ă ca p a t r i a n 6 s tr ă 
se ni se pară u n ă arest îi" !

A

In astea a escelată d-lă Tisza, în a se 
strica cu tote naționalitățile a fostă ună „czer- 
mester" ; chorulă mamelueiloră îi cântă imnuri: 
ești binemeritată de patriă, binemeritată de liber
tate. marmora nu-ți va lipsi ! Tisza cu mamelucii 
sei semenă ventil si voru secera — furtună!
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Negoțiări econonr'ce între România și 
Ungaria.

Bucuresci, 30. lanuariu (11 Febr.) a. c. 
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Acum câte-va săptămâni s’a zărită în Bucuresci 
unii distinsă bărbații din Pesta, despre care se vor- 
besce în cercurile române, c’ar’ ave deplina încredere 
a primului ministru ală Ungariei, și c’acestu bărbatu 
ar fi trămisu pentru a introduce nisce negociărl diplo
matice, firesce în modă prealabilă și a c a d e m i c ă, 
la miniștrii Maiestății Sale Regelui României.

Abia se terminaseră conversatiunile academice 
și deodată ne pomenimă aici c’o altă personă. însem
nată din Pesta, cu d. generală Klapka, care de bună 
semă s’a grăbită a veni la Bucuresci pentru a urmă 
acele conversațiunl academice cu guvernulă țSrii 
românescl. Din primirile, ce-a avută la Bucuresci 
vestitulă generală unguru dela 1848, trebue să con- 
cliideină, că predecesorulu d-sale prin conversatiunile 
sale ,,a cade m i c e" a pregătită bine tercnulă pentru 

a se pute începe negociărl seridse între Pesta și Bu
curesci.

în timpulă, cândă s’aflâ la Bucuresci d. Klapka 
diarele oposițiunii îi atribuiau o misiune politică, pe 
cândă cele guvernamentale în frunte cu autorisatulă 
organă „Românulă" susțineau, că misiunea d-Iui 
generală ar fi dc natură economic ă, cc ar ave 
ună interesă de prima ordine pentru Ungaria și Ro
mânia.

în sera de 28 lanuariu (9 Februariu) soscsce la 
Bucuresci și dircctorulă generală ală căiloră ferate 
maghiare d. T o I n a y însoțită de mai mulți ingineri 
și financiari unguri. Acestă împrejurare mă face sC 
crcdă și eu în comunicatulu „R o in ân u 1 u i“, că între 
Pesta și Bucuresci nu s’ar tracta vre-o cestiune poli
tică, ci ar fi vorba de-o afacere economică-tinănciară. 
Credința mea însă, să-mi lie ertată a-o manifestă cu 
multă, r e s c r v ă si sub beneficiu d c i n v e n- 
tară, pentru că-mi c temă, ca nil cumva Ungurii 
sub masca unei inocente cestiunl economice să veneze 
la Bucuresci dobândirea, unui însemnată punctă stra
tegică în cresta Carpațiloru.

Ochiulă ageră, ale nărui rade de lumină străbătu 
prin firea afaceriloră economice, ce ar’ pute s6 fie 
între Ungaria și Romania, nu pote ajunge la altu 
resultatu, decâtă, că, s 6u e vorba des p r e o 
nouă joncțiune de d r u m ă de f e r ă I a 
p u n c t u 1 u T u 1 d i ș u (Tblgyes) seu că Ungurii 
stăruescă la Bucuresci pentru m o d i f i c a r e a 
c o n v e n ț. i u n e i privit 6 re la p u n c t u 1 ă 
Pre de ală. Și într’ună casu și într’altulă, cestiunea 
n’ar fi numai economică, ei de- o însemnătate forte 
marc politică și strategic ă, și pentru Ro
mânia importanța, ei n’a r c ă d e n ii in ai s u b 
z c r o, der ar fi chiarii și periculosă din tote punctele 
de privire.

Gara punctului Predealu c clădită pe păinentă 
românescă și Ungurii plătescă o chiriă anuală de 80 
mii lei pentru localurile trebuinciose autoritățiloru 
loră. Prin urmare, suveranitatea teritorială fiindu a 
Româniloră, a loru este și competența jurisdicțiunei 
pentru toți și întru tote, și decă astădl convențiunea, 
esistentă nu se esecută a d 1 i 11 e r a m sunt de vinii 
organele nostre administrative, cari nu-șl pre dau 
ostenelă a studia bine convențiunea. și a se familiarisâ. 
cu importantele atribuțiunl, ce le-au fostă păstrate prin 
acea convențiune. Aceste stipulațiunl n’au fostă nici 
odată vădute cu ochi buni de Unguri și ei s’au sîlitu 
în totudeuna. ca printr’ună e s e r c i ț i u d c fapt ă 
ală atribuțiuniloră să acapareze din ce în ce, mai multe 
drepturi egale cu Românii, d r e p t u r I pe cari nu le 
au de locă după convențiune. De aceea dela încheiarea, 
convențiunci și pănă astădl' vecinii noștri Unguri, nu 
s’au astâmpărată unu momentu măcaru de-a cere 
într’ună la Bucuresci, ca gara dela Predealu să fie 
declarată ca g a r ă i n t e r n a ț i o n a 1 ă și p ăm ân- 
t u 1 ă dintre g a r ă ș i b a r i c r ă, c a p ă in â n t ă 
n e u t r u.

Alai astă-veră cândă mă aflam hi Borszek vorbindu 
cu mai mulți Unguri de înaltă considerațiunc, toți iml 
spuneau, că au hărții la mână, cari probeză că cresta 
Carpațiloră la Predealu încependă dela barieră și 
pănă în Prahovița ar fi a loră și că ei neavendă 
astădl nici unu puntă strategică în Carpațl, trebue 
să-și pue tăte puterile pentru a dobândi puntulă Pre- 
deală, seă în casulu celă •niai rău pentru a face c’acelu 
puntă să fie pănă la vama vechia declarată, ca pă- 
mentă internațională.

Cunoscătorii în ale strategici sunt dc a acordă 
cu toții în a recunosce, că cresta Carpațiloră la. Pre- 
deală domnesce valea și strîratorile,Timișului și redu
tele clădite de Unguri la 1879 între Timișulă de susu 
și Timișulă de josă își perdu totă valorea în fața 
posițiuniloră superiăre dela Predeală. Decă der lio- 
înânii ar admite, ca gara și teritorială să fie declarata 
ca internațională, Ungurii sub masca unei cestiunl In
ofensive economice în aparență ar pune mâna cu încetuhi 
după vechiulă obiceiu ală loru și ală Austriaciloră jx- 
cele mai însemnate posițiunl strategice dela acestu 
puntă.

Eu unulă, care am totă stima și iubirea pentru 
partida liberală astădl la putere, sciindă și eu precum 
scie tătă lumea, că numai meritulă acestei partide si 
în specială ală guvernului d-lui Ion Bratianu, este că 
gara și teritorială dela puntulă Predeală n’a devenită 
internațională la încheiarea primei convențiunl, am 
firma speranță și convingere, c’acestă partidă și acestă 
guvernă, și pe viitoră voru apăra totă cu același zeliî 
și devotamentă Interesele Româniloră cu care le-au 
apărată și pănă astădl.

U n ă negustor ă.

ent.ru


Cronica eveiieminteloru politice.
Cetitorii noștri își voru aduce aminte de 

r e c u r s ii 1 n - p r o test ii, ce l’a înaintată d. 
Coriolană B r e d i c e a n u în numele partidei 
naționale române din Carașă-Severină ministrului 
de interne din causă. ea în contra legei. prefcc- 
tuliî Tabajdy a împiedecată de a se pune 
Ia disensiune în adunarea județenă propunerea 
sa, prin care ceru, ca pentru cercetarea abusuri- 
loru și ilegalită.țilorii comise la alegerea de 
vice-comitc se se eeră dela mini sterili o cerce
tare strictă, er pană la îndieiarea acestei cer
cetări adunarea se nu primescă jurămentulu dela 
d-liî Jakabfy.

D-liî ministru de interne T i s z a, precum 
nici nu se pute așteptă altfeliî, a respinsă re- 
cursulă d-1 ui Brcdiceană sub cuventă, că dreptulă 
de recursă ce-lă dă § 4 ală art. de lege XLII: 
1870 nu putea se împiedece alegerea de vice- 
comitc tăcută și „deorece după natura propu- 
„nerei din ccstiune se putea sci înainte, că adu
larea. județenă îlu va respinge, prefectuliî, care 
„eră chiămatiî a aperâ mersul ă neturburată ală 
„consultăriloră a lucrată forte bine și cu 
,.t. a c t. ă, n e v o i n d ă se a d m i t ă d i s c u- 
.,s i u n e a a s u p r a p r o p u n e r i i d -1 u i 

B r c d i c e a n u."
Acesta este teoria absolutismului constitu

țională ungurcscă. „Băgați săbiile întecă, căci 
nu ve ajută nimicii." Minoritățile nu mai au 
cuventă înaintea maioritățiloră, despre cari se 
scie înainte, că se voriî închină dictatului d-lui 
Tisza. Ar ii fostă numai vreme perdută și s’ar 
fi dată de golă numai nelegiuirile comise la ale
gerea vice-comitelui din Carașă-Severină, decă. d. 
Tabajdy ar fi fostă așa de lcaliî-constituțiunaliî, 
ca se de cuventulă celoră nemulțămiți. De aceea 
elă a lucrată bine cândă a împiedecată liberulă 
cuventă și a dovedită, că este o undită. credin- 
ciosă a despotismului îmbrăcată în haină con
stituțională. De aci potă se învețe toți Românii, 
că este o zădarnică ostenelă de a voi se’ți casei 
gura spre operarea propriă în adunările ungu
resc!, u n d e se s c i e d i n a i n t e, că ori și 
ce propunere făcută în interesuliî poporului 'ro
mânii va fi respinsă ! —

în ședința camerei române dela 26 
lanuariu v. D. P. G r ă diș t. e n u depuse o pro
punere iscălită de ună mare numără de depu- 
tați, ca sc se c u m pere o casă d-lui 
Rosetti în sumă de 150,000 lei în urma ne- 
norocirei ce i s’a întâmplată. Votându-se urgența 
asupra acestei propuneri, Adunarea trece ime
diată în secțiuni spre a se ocupă de ea. La 
redeschiderea ședinței. D. G h e o r g h i a n ă 
citesce raportulă asupra propunerei d-lui Gră- 
diștenu care elice :

„Luândii în deliberare propunerea făcută d’iinli 
mare numfiru de deputat! d’a se oferi ilustrului ce- 
tățamî C. A. Rosetti o casă de locuință pentru sine 
si familia sa ca unu semnă de recunoscință pentru 
imensele servicii aduse țării; avSndu în vedere că d- 
C. A. Rosetti este unulu diu bărbații, cari s’au con- 
sacratu operii de redeșteptare a consciinței naționale, 
de regenerare și reconstituire a statului românii; 
avendu în vedere că între simțimintele, cari 
deosibescu poporăle nobile este mai cu osebire sein- 
țeinentulu recuuoscinței, cătră. aceia cari se devoteză 
binelui obștcscu ; comitetulă deputațilonl, în unanimi
tate, a admișii propunerea menționată și m’a însăr
cinată să formezu alăturatulu proiectă de lege, pe care 
am onore a-lă supune deliberăriloru d-vdstre.

Proiectă: Art. 1. Se oferă d-lui C. A. Rosetti 
în deplină proprietate o casă pentru locuința sa și a 
familiei sale. Art. 2. Se deschide pe seina ministeru
lui de doinenie unu credită estraordinaru de 150,000 
lei pentru cumpărarea seu construirea acestei case. 
Art. 3. Accstă credită se va acoperi din fondulă pen
tru deschidere de credite suplimentare și estraordinare 
pe esercițiulu anului curentă.

După o mică disensiune, în care unii pro
pună o subscriere națională, alții să-i se ele dini 
Rosetti suma nu casă., proiectulă de lege sc 
primesce cu o mare maioritate de voturi.

D-mi C. A. Rosetti mulțămindiî camerei 
pentru darulă ce i l’a oferită declară, că n u ’l ă 

•pote primi. Ministrulă-președinte B ra
ția n u rugă camera se’și susțină votulă. Elă 
<lise : „Casa se va zidi; decă d. Rosetti nu va voi 
se-o locuiescă, ea va fi unu semnă durabilă ală 
recuuoscinței României față de umilă din cei mai 
buni cetățeni ai sei."

Tinerimea universitară din A g r a m ă adresă 
cătră comitetulă instituită pentru serbarea lui 
Turgcnjev, în Viena mai multe telegrame 
de aderință. lina. din acestea, este de cuprinsulă 
următorii : „Eternă fericire matadorului literaturei 
rusesc!, apărătorului adevăratului progresă și 
ală libertății, protectorului săraciloriî și împila- 
țiloră, apostolului adevărului și ală dreptului, 
Ivană Sergievici-Turgenjev! Tinerimea croată 
universitară va ține o deosebită serbătorc în 
memoria nemuritorului decedată și vă trimetemă 
vouă, frațiloră Slavi, cari îlii serbați astădi în 
străina Vienă, salutările nbstre frățesc!! Se tră
escă. idea reciprocității slavice, care se mani- 
festeză astădi în modulă cclă mai splendidă. Se 
trăescă națiunea rusescă înfrățită! Se trăescă 
comitetulă serbării de astădi! Numai fotă în 
unire! Viitorulă e ală nostru!" — „Sloboda", 
care comunică telegrama precedentă, adauge, că 
celelalte telegrame nu se potă reproduce din 
causa ceusurei.

„Școla Româna" în Bucovina.
Din Bucovina în lanuariu 1884.

în Suceva s’a înființată o societate cu numele 
„Scola Română." Scopulu ei este de a lucră 
pentru înmulțirea, cresccrea și înflorirea școli- 
loriî românesc! din Bucovina : Si întru adevăru, 
mare și folositoriu lucru este școla. Ea-lă lumi- 
neză pe omiî și-lîi feresce prin lumina sa de 
multe rele și stricăciuni învățându-liî lucruri 
bune și folositore. „Cine are carte, are parte", 
dice torte nimerită o vorbă veche. Luați sema 
la Nemții, Jidanii și Potecii din Bucovina! Ei 
au carte, au deci parte de folbsele și bunătățile 
țării. Ei au parte de tote orașele, târgurile și 
satele cele mai frumose ale Bucovinei. Unde au 
întratiî ci, acolo s’au stinsă și se stingă necon
tenită Românii cei fără de carte. Prin orașe 
abia au mai rămasă câteva familii vechi româ
nesc!, cari, devenindă sărace, s’au retrasă în 
mahalale (suburbii) și trăescă de adi pănă mâne. 
Totă așa o pățești! Românii și în satele, unde 
au intrată Șvabii si Jidovii. Vatra satului si 
câmpiile cele mai mănose și frumose sunt as
tădi în mânile loră. er omenii noștri s’au

* î

dată de-o parte la marginea sateloră prin rîpe. 
Așa se întâmplă cu omenii neatinși de lumina 
școlii și în celelalte părți ale pământului. Omenii 
sălbatici fugă și se stingă înaintea, omenilorti 
învețați, precum fuge și se stinge întunereculă 
dinaintea luminei sorelui. Acesta este legea firei. 
Bucovinenii băștinași trebue se se îndrepte după 
legea acesta și se se folosescă de dânsa. Ea 
este o armă puternică peste mesură în mâna 
celui ce o arc. Românii trebue se trămită deci 
la școlă toți copiii loră.

Deră în unele sate -nu-i nici școlă, nici' în- 
vețătoră. Ici sc scumpescă și nu sc lasă îndu
plecați țeranii sâ cheltuescă pentru școlă, dincolo 
se împrotivcscă unii boeri. în alte sate erăși 
este și școlă și învețătoră, der lipsesce apleca
rea și dragostea la învățătură. Omenii sunt atâtă 
de nepricepuți, îneâtă își răscumpără copiii dela 
școlă, adecă dela bine, plăt.indă la nisce omeni 
lacomi și ticăloși bani, seu dându-le alte daruri, 
ca să afle nisce clenciuil si se le scutescă co- 
piii de școlă. Noi cunoscemă mai mulți ticăloși 
de aceștia si ne e rușine de dânșii.
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A treia scădere este lipsa de cărți potrivite 
pentru tincretulă, care a învățată la școla din 
sată și care nu are de cugetă să cerceteze școli 
mai înalte, așa ca reinâindă în sată lesne uită, 
ce au învățată. A patra scădere (mai departe) 
este sărăcia unora, cari gătândă școla din sată 
ar dorf se se ducă la școli mai înnalte. Deră 
n’au cu ce. Societatea „Scola Română" din Su
ceva caută să delătureze, s<-u măcară sc mic
șoreze tote scăderile acestea. Ea este astfelă în
tocmită, îneâtă se pote ramuri peste țera întregă. 
Pănă acuma are ea dudă însoțiri mai mici (ra
muri) seu filiale : una în sătulă Vama și alta în 
orașulă Câmpulungă. Filiala din Vama arc 30, 
er cea din Câmpulungă 50 de mădular!. în 
feliulă acesta sunt îngrijiți toți copiii, cari ar 
ave să vină din locurile acelea la gimnasiulă din 
Suceva. Și întru adevără, nu sunt alte sate în 
Bucovina, cari se aibă mai mulți băieți la gim
nasiulă românescă din Suceva, decâtă Vama. 
Domnii, cari stau în Suceva la, cârma societății 
„Școla Română" i-au poftită pre toți vornicii, 
preoții, învățătorii și pre mulți cărturari români 

de prin Bucovina, să între ca mădulari în socie
tatea acesta, ori să înființeze filiale în comu
nele loră. Der cei mai mul ti au rămasă surd! 
la glasulă acesta. Acesta dovedcsce o sărăciă 
sufletescă vrednică de tânguire. Nici la ună po- 
poră din împărăția Austriei nu aflămă atâta ne
păsare față cu școla, ca la Românii bucovineni. 
Acesta nepăsare trebue stârpită numai decâtă cu 
ori-ce preță. Ea este o rușine forte mare, care 
ne păteză mai urîtă pre noi cei ce amă apucată 
a fi cărturari, căci prin purtarea nostră cădemă 
adâncă sub aceia, cari n’au avută fericirea se 
învețe carte: noi ne facernă rușinea timpului 
de adi.

Binele, ce-lă face „Școla Română" în diua 
de astădi, este forte mare, deși au trecută abia 
patru luni dela înființarea ci. Ea a cumpărată 
în luna lui Septcmbre de 334 fl. cărți pentru șco
larii sermani dela gimnasiulă din Suceva. Spri- 
jinesce 17 școlari din clasa ântâia, patru din 
clasa a duda și șepte din clasa a treia 
gimnasială, cumpărându-le haine, merinde, seu 
plă.tindu-lc locuința. Pentru semestrulă ântâiu 
s’a plătită birulă școlii pentru 23 de 
băieți. Prin urmare sunt omenii cei săraci, 
carii-și trimită, băieții la gimnasiulă din 
Suceva, scutiți de multe cheltueli. Așa le este 
cu putință și căloră săraci să învețe la acesta 
școlă. Decă va totă cresce numerulă școlari- 
loră acestora încă cclă puțină 10 ani în aceeași 
măsură, precum a înce]iută se crescă de trei 
ani încoce, apoi abia atunci vomă pute să ne 
lăudămă cu ună numeră mai mare de omeni 
luminați din țera nostră; căci pe cândă mai 
înainte întrau în clasa ântâia 12—20 de șco
lari români întră de trei ani încocc totdeuna 
peste 45. Lipsa de Români învățați este la noi 
în țâră forte mare. Noi n’avemă scriitori ro
mâni prin sate, n’avemu învățători, n’avemă 
profesori pe la școlile mai înalte din orașe, 
n’avemă advocațl, iuriști de totă feliulă, 
doctori, ingineri, pădurari, forestieri ș. m. a. 
Deră este încă de învinsă o piădecă fârte mare: 
O stâncă, de care s’a sfărmată pănă acum nă- 
suința spre luminare a poporului românșscă din 
Bucovina, este limba străină, în care se pro
pună științele în gimnasiele nbstre. Se dice, 
că în Suceva se înveță științele acum în trei 
clase în limba românescă, der noi stimă, că 
numai în două ; er ceea ce se spune de clasa 
a treia, este o poveste frumos ă, d e r 
m are n e a d e v ă r ă, tocmai câ acele povesți 
ce se povestescă copiiloră, cândă plângă, ca să 
tacă. Der crcdemă, că deputății noștri nu se 
v o r ă lăsa p u r tați de n a s ă lungă vreme 
cu astfelă de povești amăgitore. Cu duoă clase 
gimnasiale nu potă începe bieții copii nimica. 
Ei 'vină setoși de învățătură, și sunt siliți acum 
după duoi ani, să părăsescă școla, căci cu 
limba nemțcscă nu potă străbate mai departe. 
Ce nedreptate, să li sc închidă copiiloră de 
țeră calea spre învățătură ! Faptă urită și ru- 
șinosă pentru vremile, în cari trăinuî !

„Școla Română" va tipări și cărți folositore- 
nu numai pentru școlarii din gimnasie, ci și 
pentru cei de pe la .școlile sătesci. Aceste 
cărți se lucreză acuma. Cu ajutoriulă Iui 
D-cleu și ală omeniloră buni va împlini socie
tatea acesta fote, câte le făgăduesce în § 2 
ală statuteloră sale. Deci dorimă, ca să între 
în societatea acesta totă Românulă, fie boeriă, 
preoții, cărturariu, orășamî, țerană, bărbată, 
femeă. Scopuliî societății este atătiî de frumosă 
atâtă de măreță, atâtă de binefăcătorul, îneâtă 
ori-care Română ori Româncă voesce se aibă 
trecere înaintea lumii, trebue" să sc facă mădu- 
lariulă ei. Pănă acuma au întratiî prea puține 
dame, și mai alesă prea puțini boeri în socie
tatea acesta. Nuinărulă întregă ală membri- 
loră societății este cam la 200. Ei plătesciî 
pe ană celă puțină 1 fl., ori 10 fl. odată pentru 
totdeuna; deră mulți plătesciî mai multă. Mare 
sprijinitoriă ală școlariloră sermani este dom- 
nuliî Mihaiiî Pitei din Cernăuți. Acestiî domnu 
mai că nare sernănă în Bucovina. Elă este 
prietenulă poporului ca rară altulă.

Acesta este, pe scurtă, icona activității so
cietății „Scola Română" în Bucovina.

Alba-Julia, 25 lanuariu a. c.
Una dintre cele mai acomodate cariere pentru de 

a validitâ dreptulu politicii încâtu ni-lu acordă legile 
csistente este cariera notarială și c durerosu a audi, 



că bmenl de posițiune și înfluință la poporu din inte
rese personale- neglegă în modă păcătosă interesele 
poporului și cu atâta mai dureros!, cu cât! chiar cei 
chemați sunt vinovațl. Devenind! vacantă postula 
de notarii cercualti în comuna Bărăbanțn cu afiliata 
comună Chișfalău prin abdicerea notariului Baranyai 
Lâszlb, publicul! era în drepții a așteptă dela D-nii 
preoți Franciscu Boțianu și Georgiu Totoianu, ca să 
lucre spre a scbte la alegere de notară pre unul! 
din cei doi tineri concurențl români, cărora le-a fostă 
dată parola. Când! la alegere după, consultare scurtă 
proclamă pretorele de notarii alesă cu aclamațiune 
pe fratele dimisionatului, pe Baranyai Pista. Publice 
întrebă pe amendoi preoții, dâcă au suflet! de Română ? 
D-loru ca binenl cu avere puteau chiar! să influințeze 
asupra celoră rătăciți, ca să revină la calea datorinței, 
ddr — precum spune faima — unulu din D-loră a 
lucrată chiar! pe față pentru candidatul! neromână.

Sermană poporil nefericită! Unde este speranța, 
poetului: „Preoți cu crucea în frunte “ ? undeeondrea? 
Er tu poporă părăsită cu lașitate do cei chiămațl nu 
crede, că toți sunt slabi de ângeră — apa trece pe- 
trile reniână, trecutul! e ală celoră ce te părăsescă 
cu necredință, viitoriulu e al! tău — rota să întorce 
și înainte și înapoi! Augurul!.

Diverse.
(Semne nouă de frățietate.) Dintre Tfirnave ni se 

scrie cu data 5 Februariu a. c. următbrele: Onorată 
Redacțiune! Aparițiunea noului diară „Viitorul “ a 
produsă neliniște între Români. Cei mai mulțl dintre 
cărturarii noștri, cari cunoscă bine pe Românii ade- 
verațl și programa lorii națională, dor cunosc! și pe 
Maghiari, se îndoiescă, că ișl va ajunge cându-va 
cliarulă pomenită scopulă, ce și l’a propusă. Ca să putem! 
vedd ce resultate învederate dobendesce consorțiul! 
împăciuirei întru împăciuirea Româniloră cu Maghiarii 
voiă aduce numai unu esemplu de apropiare între 
Maghiari și Români, care de sigurii se pbte atribui 
numitului consorțiu. în 28. lan. a. c. s’a ținută adu
narea municipală a comitatului Tdrnavei-micl. Intre 
multele agende ale acelei adunări a fostă și alegerea 
eomisiunei verificătbre. Alegerea unuia dintre asesori 
cari în cașuri de lipsă ar avă a substitui pe preșe
dintele scaunului orfanalu, alegerea substitutului de 
procurorii etc. ctc. în conferința prealabilă unii Ma
ghiară s’a scăpată a propune la postulă din urmă pe 
advocatul! română V. Z. Cornițele supremii însă i-a 
răspunsă, că d e ar trebui să f i ă spânzurată 
acesta advocată, pentru acesta ar vota 
cu c o n s ci i n ț a liniștită, der spre substituirea 
lui niciodată. Nu sunt aceste semne învederate, că 
consorțiul! dela „Viitoriul“ face pași gigantici întru 
îmblândirea Maghiarilor!? — Săgetătorul!.

(Cornițele Ioană Czirăky) vice-președintelc camerei 
magnaților!, camcrariu c. r. și consiliarfi secretă, 
taverniculă Imperiul! coronei St. Ștefană, cavalerul! 
ordinului velcrei aurec s. c- 1. a reposat! pe neaștep
tate la moșia sa dela Lovasberbny, Czirăky era anulă 
din conducătorii magnaților! și capulă oposiținnei în 
afacerea cu legea pentru căsătoriile mixte. înainte 
eu vre-o duoă trei săptămâni el! fuBese chiamată la 
curtea din Viena împreună cu primatele Sinior.

(Societatea pentru cultura și literatura română 
in Bucovina.) Mercurl în 25 Ianuariu st. v. a. c. a 
ținut! prelegerea sa în sala societății „Armonia" (ote
lul! Moldavia) Domnul! Dionisiu Olinescu 
vorbind! despre „Tesaurulă dela. Petrbsa11 său „Cloșca 
cu puii seiu (păstrată în museulă națională din Bucu- 
rescl), studîu archeologic!.

(Serata reuniunei academice „Junimea1') din 
Cernăuți, arangiată în 26 Ianuariu a. c., a avut! succesă 
strălucită. Ni se scrie că serata a fostă fbrte bine 
cercetată. O cunună frumosă de dbmue și domnișore, 
marc parte din familiele boierilor! români bucuvincnl, 
înfrnmsețau sala, mai ales! straluciau între ele cele 
îmbrăcate în costumă națională română. Dintre Ro
mânii fruntași ai Bucovinei erau de față baronii Vasilie, 
Stîrcea și Hurmuzache, cavalerii Flondoră, Cârstea, 
Grigorcea, Costin!, Goiauă ș. a. Lupul! membru ală 
consiliului țărei, archimandritulă Călincscu, directorul! 
Isopesculă, mai mulțl preoți și profesori ai universității, 
dintre Neromâni numim! pe căpitanul! țării Kochanovski, 
primăriul! de Klimesch, colonelul! Livetz ș. a. ș. a. 
Primul! cadril! s’a jucată de 120 părechl. Cu ocasiunea 
acesta fură esecutate de musica militară a regimen
tului de înfanteriă Nr. 41 pentru prima dră „Hora 
Junimci“ de Buchenthal și ună cadril! compusă de 
Flondoră după motivele din opereta „Nunta țărănescă11. 
Petrecerea a fostă una din cele mai vine și a durată 
pană dimineța.

(Avisu.) Toți aceia, cari voru a-șl procură opul! 
„Herman! și Dorotea11 scris! de W. Goethe și tradusă 
în versuri de C o n s t. M o rari u, sunt! avisatl a-sl 
face abonamentele pănă celu multă în '4/Sfi Febr. tra- 
mițendă și prețul! de abonament! — de esemplaru 
65 cr. — însemnăm! din nou că acoperind! noi tbte 
spesele de edițiune, totu cevaîncurge din abonamintele 
acestui op! se va întrebuințâ spre înființarea unui 
fondu, din care va ti a se redicâ prima ș c 6 1 ă r o. 
m â n e s c ă d c fetițe în Bucovina. — La capă
tul! opului se va face o dare de sema specifică de 
tbte abonamintele și contribuirile încurse la noi spre 
scopul! indicată.

Cancelaria. N e g r u ț i u în Gherla.

(0 distincțiune.) Citim! în „Figaro“ : „Principele 
George Bibescu a fostă numit! „o f i c e r u a 1 ! i n- 
s t r u c ț i u n e i publice. „înregistrăm! cu atât! mai 
multă plăcere acestă distincțiune cu câtă principele 
și-a câștigată în Francia îndoita sa reputațiune de sol
dat! și de scriitor!.u Se scie, (Jîce „Nat.11 — că cru
cea de oficeră alu instrucțiunei publice este distinc- 
țiunea cea'mai mare, ce o pbte conferi universitatea. 
Ea a fostă acordată eminentului nostru compatriotu pen
tru scrierile sale militare și politice: „Retragerea ce
lor! cinci mii“. „Sedanul!11, „Istoria unei fruntarii1* etc. 
Felicităm! pe principele Bibescu pentru înalta onbre 
ce i se face, cu atâtu mai multă, că ea să resfrânge 
asupra, tuturoră Românilor!.

(0 republică de femei.) Districtul! Viandoțiloru, 
o semințiă de Indiani din America, de pc teritoriul! 
Statelor!-unite, se află, după cum spun! foile ameri
cane numai și numai sub stăpînire femeăscă. La 
acel! poporu ocupă femea o posițiune socială mai în
altă decât! bărbatul!. Supremația femeilor! de aici 
aduce cu sine, că consiliul! fiecărei comune constă 
din patru femei, cari an pe lângă densele un! felu 
de organ! csecutiv! și ca consiliară technicu. Con
siliul! naționalii se formez! din întrunirea tuturor! 
consiliilor! sătene. Intre membrii consiliului sunt der de 
patru ori atâtea femei câtă bărbați. Pe „Sochemultt", 
capul! seminției îl! alegă consiliarii bărbătescl ai 
satelor!, cari trebue să voteze după instrucțiunile, ce 
le primesc! dela maioritatea femeescă a colegiului 
lorii. Femeile sunt destulă de înțelepte, ca alegerea 
conducătoriloru și a membrilor! consiliului superior! de 
resbeln să-o încredințeze bărbaților! liberi, cari merg! la 
luptă. Dreptul! de împământenire în comună nu se 
moștenesce dela tată ci dela mamă. La fiecare săr- 
bătbre de seceriș! se adună femeile primăriei sătescl 
spre-a dâ nume tuturor! copiiloră născuțr în decur
sul! anului. Decă mbre vre-o mamă, atunci o soră 
seu cea mai de aprbpe rudeniă a el trebue să iea 
copiii Ia sine și să fiă în loeulă mamei. Tot! feme
ile lucreză și pămentulă, pe când! bărbații se ocupă 
cu pescuitul!, cu vânatul! și cu afacerile militare. Vi- 
andoțiloră maiorisațl de femeile lor! de multă timp! 
nu li se mai dă prilegiu de a purtă resbehî, unu ser
viciu militar! la ei e numai după nume; femeile 
lor! li-lă conced! numai ca o jucăria nevinovată „Vig- 
vamul!11 și colibă cu tot! mobiliarul! e ală femeii, 
care e privită ca adevăratul! capă de familia. Mu
rindă femea moștenesce fiica ef cea mai mare seu 
ruda ei feminină cea mai de aprbpe. Tatăl! de fa
milia, n’are nimica alta decât! hainele. în republica in
diană de femei bărbatul! are dreptul! de a ave mai 
multe femei, numai să fie fiecare — din altă comună, 
pe când! femea trebue să se mulțămâscă c’unîi sin
gură bărbat!.

Nou abonamentti la

„Gazeta Transilvaniei."
Cu 1 Februariu st. v. se începe ună nou abo

nament!, la care invităm! pe onorații abonați, 
amici si sprijinitori ai fbiei nbstre. Ne rugăm! să ni 
se arate adresele esactil precum ți ultima poștă.

Domnii noui abonați, și cari n au achi
tații costulu abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu direcții prin man
data poștalii, seu prin Domnii, la cari au 
subscrisil abonamentulu.

Prețul! abonamentului, ce se pbte trămite mai 
ușorii prin mandate poștale, este :

pentru Austro-Ungaria cu posta : pe trei luni 
2 fl. 50 cr., pe șese luni 5 fl.; pe ană 1.0 fi.

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

Scrisorile sunt a se adresa la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvaniei11 în Brașovu.

Concursu.
Pentru 8 ținărî, cari doresc! a fi aplicați la me

serii din partea Reuniunei socialilor! români din Clușiu, 
pe basa §-lui 6 din regulamentul! Reuniunei, subscrisa 
comisiune escrie concursă. — Dela concurențl, cari 
potă fi ori din care parte a Transilvaniei, cu prefe
rință din partea nordică și vestică, se recere:

1. Carte de boteză, că au etatea de 14 ani, si 
că sunt de origine români. 2. Atestată că au cunoș
tințele, ce se predau în scolele primărie, și pre lângă 
limba maternă posedă și elementele unei limbe străine 
(germană seu maghiară). 3. Să producă oblegațiunc 
dela părinți seu tutori, că-i voră lăsa în tot! timpul! 
statoritu la măiestrul!, unde i-a asedatu comisiunea, 
și că în casă de lipsă, îi voru provedb cu îmbrăcăminte, 
eră la casă, când! îi voru lua dela maestru, voru 
reintbrce Reuniunei tbte spesele. 4. Elevii se voru 
aședâ la. măiestria, la dorința lom, în ori și care ce
tate a Transilvaniei, mai cu preferință însă în Clușiu, 
pentru a pute fi supraveghiațl din partea eomisiunei 
conformă regulamentului. 5. Concurenții au de a pro
duce atestat! legală desprepaupertatea părinților! 
lom. 6. Acei concurențl, cari din causa depărtărei 
nu se potu presentâ înaintea eomisiunei subscrise, 
au de a. produce atestat! medicală despre desvoltareu 
corporală și întregitatea organeloră. 7. în suplică au 
de a-și. descoperi dorința, că. la ce măiestria doresc! 
a fi aplicați.

între mai mulțl concurențl se voru preferi conformă 
§-lui 20 din regulament! : a) Pruncii dela sate, despre 
cari se pbte presupune, că în urma nexului lorii fami
liară eventualmente se voră aședâ ca măiestri în co
muna loru natală seu în altă comună rurală, b) între 
condițiuul egali, vom fi preferiți orfanii de ambii 
părinți, apoi cei de tată, c) între diversele măiestrii 
la cari doresc! a fi aplicați, se voru preferi aceia, cari 
doresc! a. fi aplicați 1a. rotăriă, fiîurăriă, butnariă, 
măsăriă, carpentăriă seu lemnăriă, cojocari!, cismăriă 
grbsă, pălăriăriă, curelăriă și funăriă.

Suplicelc instruite conformă acestui concursă sunt 
de a se subșterne la președintele acestei comisiune 
în Clușiu pănă în 2 Marțe st. n. a. c., când! cei ce 
se vor! presentâ în persbnă, se vom și esaminâ prin 
comisiune conformă regulamentului, și după aceea se 
vor! aședâ pe la măiestri, pe cari i plătescc comi
siunea amCsuratu contractului, ce se va încheia cu 
respectivii măiestri.

Comisiunea Reuniunei sodaliloriî români din Clușiu 
încredințată cu aședarea învățăceilor! români pe la 
măiestri. ] —3

Clușiu în 22 Ianuariu 1884.
Basiliu S. Podâbă, Dr. Isacfi,

preș. corn. sec.

’MTSHâMHîr
ÎI PARIS!, LONDRA. BRU1ELA și ROMA 
sunt acuma de vendare — conformii 
desemnului 16.307 câsornice re- 
moutoii* de aurii veritabile de 
Geneva pentru dame, cari mai 
înainte au costată 75 fl. acum numai 
cu 30 fl., aceleași cesornice pentru 
ii înainte costaă 90 fl., acum numai 

cu 35 fl., și 8720 de câsornice remontoir de aurii 
verit. Washington, cu câte 9 fl. 75 cr., în loc! de 
36 fl., mai încolo 4003 câsornice anghiră (aiicre) 
verit. de Geneva, cu 17 rubine, numai cu 8 fl., 
în locă de 18 fl., și 2223 de cesornice de Elveția, 
de totă bune si sigure, durabile și esact.e cu câte 4 11. 
75 cr., în loc! de 15 fl.

Cine voescesă cumpere din aceste cdsornice va căpăta 
o garanțiă reală în scrisă pe 3 ani, că voră merge esactil 
ei că nu voră stâ niciodată, și afară de acâsta se 
află împachetat! alăturea cu orologiulă — gratis ca 
daru — : 1, părechiă cercei de aurii de 14 carate, 
probate de oficiul! c. r. din Viena, cu buchete de măr- 
gCn! și emailate; unu lanț! aurită de dame cu ciu
cure, cu medalion! în patru colțuri, cu 12 fotografii 
picante de Paris! ; o cruce aurită cu chipul! lui Chris- 
tosu ; 1. părechiă de nasturi pentru manșete, gravați, 
cu mașină; 1. aninară, ce lucesce nbptea; 1 țigaretă 
sculptată de spumă, cu rose seu figuri, cai ctc. cu 234 
de articule diferite de lucsu din aură și argintă.

20 de florini d ămu îndăreptu, decă numitele obi
ecte nu sunt, nouă și nu după cum am! arătată, prin 
urmare nici o comandă nu e riscată,

Se espedeză în fiecare di afară de sărbătorile 
creștine : Pascl, Rosalii și Crăciun!.

b ă r b a 11, cari

Adresa: Genfer Uhren-Alianz
L, Adlergasse 1B. WIEN.
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