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Intimitatea ce se vedea pănă acum în rela

țiile Maghiariloră eu Germania a dispăruta și a 
făcută locă unei pronunțate neîncrederi, de 
cându țipetele de durere ale elementului germanii 
prigonită din Ardelu și Ungaria au aflată ună ecou 
așa de puternică între conaționalii din marele 
imperiu. Șcimă că aceste țipete au produsă în Ger
mania Reuniunea școlară (Deutscher Schulverein) 
care are de scopă a sprijini pe Germanii asupriți 
ajutăndu-le scdlele eu bani și cu cărți. Acesta 
reuniune îșl ține în totă anulă adunarea gene
rală, în care se distingă bărbați însemnați cu 
discursuri puternice și înflăcărate.

Așa ținu în adunarea generală din urma, 
ă 3-a, ună discursu deputatulă din parlamentulu 
imperiului germană Friderică Kapp. Reprodu- 
cemă conclusiunile acestui discursă interesantă și 
instructivă după „Sieb. d. Tagbl.“ Comentamlu 
și’lă pdte face cetitoriulu însuși. Deputatulă 
Kapp dise :

„De câțiva ani amu încheiată o alianță cu 
Austro-Ungaria, care dorimă se fiă durabilă. 
Spre acestă scopă trebue se esiste reciprocitate 
între cele duoe imperii. Dâr noi nu putemă 
privi de amică și de aliată pe acela, care asu- 
presce pe conaționalii noștri, pe Germanii din 
Transilvania. Acâsta nu-o putemă suferi ca na
țiune, care are ondre, consciință și semță pentru 
conaționalii sei și eu socotescă că acesta nici 
nu vomă suferi-o ! Ddcă este ca alianța ce amă 
încheiat’o cu Austro-Ungaria să fie durabilă, 
atunci trebue se înceteze nedreptățile maghiare 
comise contra conaționaliloră noștri...0

„Firesce noi n’avemă nici ună dreptă se ne 
amestecămă în treburile interne ale Austro- 
Ungariei, dâr nimeni nu ne va lua în nume 
de rău, că ne interesămă de cele ce se petrecă 
în întrulă acestei monarchii. Și trebue se-o 
spună: s’au întâmplată în timpulu din urmă 
lucruri, s’au ivită curenturl, cari sunt îndreptate 
directă în contra Germaniloru. Este dre numai 
o întâmplare că în Austria, după ce Ungaria 
a căpătată o posițiune împunătore, se îndreptâză 
în contră Germaniloru și Cehii, Polonii, Slo
venii și alte „popdre interesante0, în acelașă 
modă (? ! Red. „G. T.°) ca și Maghiarii ? jCelă 
mai ren lucru este însă, că chiar in armata 
austriaca se arată deja simptome, cari dove- 
descă că agitatorii slavi și maghiari lucreză 
nu fără succesă, ca se strice și acâstă fortăreță, 
cea mai tare, a statului austriacă prin certele 
naționale. Limba germană, în comandă și în 
comunicare, este pântru acești domni unu ghimpe 
în ochi. In urma naiionalisării scoleloră popu
lare în Ungaria, Boemia, Galiția încă de multă 
nu mai sunt suboficerl de ajunsă, cari se cu- 
nâscă bine terminii necesari germani. Asemenea 
se sâmte deja lipsa de oficerî, cari se vorbescă 
limba germană. Naționalisarea scoleloru secun
dare în Boemia, Galiția și Ungaria înaintândă 
fdrte iute, nu va trece multă pană ce și-o parte 
mare din corpulă oficeriloră nu va mai vorbi 
nemțesce... Decă va fi subminată unitatea ar
matei austriace, atunci susțină, că Austria nu 
mai e capabilă de alianță. Căci ce ajutoră 
se așteptămă în ora periculului dela dușmanii 
germanismului, decă voră decide și în armată, 
după cum decidă acum în politică?0

„Decă Maghiarii se portă atătu de râu cu 
conaționalii noștri, se pote lesne întâmplă ca 
Germanii sâ le întdrcă dosulă tocmai în cesti- 
unea financiară, care îi dore mai tare. Ună 
stată ca Ungaria are totdeuna lipsă de bani. 
Cine a mijlocită pănă acuma Maghiarilor^ împrn- 

muturile pe la bursele europene? Viena, Berlinulu 
și Francfurtulă! De ce este adl bursa față de 
conversiunea rentei de aură ungare așa de indife
rentă, Incâtă acâstă mesură e aprope a face fiasco ? 
De ce îi este așa de gieu Ungariei, de a con
tractă noue împrumuturi în străinătate, de ce 
trebue se primescă condițiunile cele mai nefa
vorabile ? Pentru că bursele europene nu mai 
au încredere în solvabilitatea unei țeri nu
mai pe jumătate desvoltată, slabă cultivată 
c’ună guvernă risipitorii și cu-o administra- 
țiune rea !°

„...Credă ore Maghiarii, că. va fi posibilă 
de a susținâ alianța cu Germania pentru durată, 
dâcă continuă de a asupri pe conaționalii noștri, 
pe Sașii din Ardâlfi ? — în loculă simpatiiloră 
de mai înainte s’a și vârîtă o neîncredere peri- 
culosă. Dela neîncredere pănă la totala înstrăi
nare și recâlă nu este decâtă ună mică pasă. 
Nu este o adeverată nebuniă de a pretinde dela 
Germanii din Ungaria se ’șl părăsâscă cultura 
loru universală si sâ se maghiariseze ? Si ore 
sunt Maghiarii așa de tari, case cuteze, într’o 
țâră poliglotă ca Ungaria*),  în care facă cam 
a treia parte a poporațiunei întregi, de a călca 
drepturi și legi după placă ? în acestă privință 
întâmplările din Croația au aruncată o lumină 
fdrte rea asupra stăriloră unguresc!.0

*) Se vede, că deputatulă germanu na cetită seri- 
sdrea d-lui Trefort cătră episcopulfl Szabo și de aeeea 
a remasă totă cu ideile „învechite0 ce și le-a formata 
dnspre Ungaria din „falsele0 manuale geografice ger
mane ! ? Red.

„Germanii în Ungaria s’au purtată în modă 
leală și reservată; decă înse lucrurile voră 
merge totă așa, ddcă tiranisarea Germaniloră 
se Ya. continuă, ddcă Ji se confiscă averea și 
li se iea constituția comunală, remânea-voră dre 
Germanii totă așa de liniștit! ? Conaționalii 
noștri trebue se lupte mai departe cu tăriă și 
me bucură, că păn’acum au remasă tari, trebue 
se evite ori și ce împăciuire seu ori și ce com
promisă — împăciuire nu este cuventulă nime
rită — ei trebue se persiste câ se li se dă 
dreptulă loră pănă la puntulă de pe i. Ear 
noi trebue se-i sprij inimă în acdstă pretensiune 
și se pașimu față de Europa ca pază morală a 
loru si se dicemă: asa e bine si acdsta trebue
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se se întemple, atunci conaționalii noștri voră 
dobândi drepturile loră și atunci ne-amă făcută 
datoria nu numai pentru noi, ci pentru întrdga 
lume cultă si în acestă sensă aideti se conți-1 T

nuărnă opera ndstră. (Aplause.)0

Actti nou de „înfrățire".
„Telegrafulă0 din Sibiiu, prin o curidsă 

adopțiune, devenită frate cu „Viitoriul0 din Bu
dapesta, adoptată și acesta încă înainte de bo
teză — cu sfială prefăcută și cu lacrimi mește
șugite se „plânge0 în Nr. 6 asupra violenței 
celei mai noue a ministeriului ungurescă. Sfiala 
și lacrimile „Telegrafului0 voră folosi puțină de 
totă ndmului românescă.

Nu mai este necunoscută, că Escelenta sa 
dlă ministru Trefort prin o ordonanță motivată 
cu „sic volo° a luată dela archidiecesa gr. or. 
transilvană la sine cu totulă împărțirea ajutorului 
de stătu.

Acestă ajutoru a fostă esoperatu dela guver- 
nulă austriacă de neuitatulă și nemuritorulă 
metropolită Andreiu Șagunala 1861. Ajutoriulă 
acesta după rescriptulă celii d’ântăiu din 29 
Maiu 1861, se împărțiade archiepiscopulă dim
preună cu consistoriulu archidiecesană din Sibiiu, 
fără de nici ună amestecă din partea guvernu
lui austriacă. E de însemnată, că pe atunci bi

serica greco-orientală română încă nu avea auto
nomia recunoscută prin legile țerei și nu eră 
organisată cu lege fundamentală (stat, org.) și 
cu legi speciale (regulamente), cu sindde și 
congrese.

După dualismă, câtă a trăită archiepisco
pulă Andreiu Șaguna și chiară și sub Ivaclco- 
vicl, biserica orientală română n’a suferită nici 
o știrbire în drepturile ei.

Anulă 1875 ală duoilea, de cândă actualulă 
archiepiscopă s’a suită în scaunulă archiepisco- 
pescă, fără de nici ună prilegiu și fără de a 
sci biserica gr. or. română din Transilvania 
ceva, s’a pomenită ca din senină, din partea 
ministrului cu unele restricțiunl, cari priviau 
împărțirea ajutoriului de stată.

Lucru ciudată I Restricțiunea acâsta s’a 
ivită deodată cu memorabila sistare a alegeri- 
loru de protopresbiterl, puse la cale de con- 
sistoriulă archidiecesană, pe basa unui 
condusă ală sinodului archidiecesană.

Escelența Sa d-lă ministru prin pasulă celă 
d’ântâiă în specialitatea ajutorului a câștigată 
încredere în omnipotența sa, mai alesă, dâcă 
se va fi sciută sprijinită și de vre-ună papă 
aspirantă, nu la infalibilitate, ci la comoditate 
pe tronulă sânțită, adăpostită la un bra minis
terială.

Astfelă întroducându-se dismembrarea or
ganismului bisericesc^ pe nesâmțite, nu e mi
rare, ddcă d-lu ministru a credută acum tim- 
pulă celă mai potrivită pentru ală doilea pasă 
cătră distrucțiunea organismului bisericei gr. or. 
române din Transilvania și Ungaria.

Planulă e de minune! Ântâiă trebue ata
cată, fără mare sgomotu, trupina metropoliei 
române, căci isbutindă cu distrugerea acesteia, 
isbutesce cu distrugerea întregului edificiu me
tropolitană română. Aici unde e trupina me
tropoliei a fostă resistența cea mai mare și în 
trecută. Aici s’a făcută cea d’ântâiă recristali- 
sațiune a metropoliei gr. or. române, aici tre
bue dâră isbită mai ântâiă și mai cu tăriă. 
Cine are fortărâța, are și glasiurile, va fi cuge
tată șiretulu d. ministru, sân cei ce cugetă 
pentru dânsulă.

Că acum a alesă timpulu, încă îșl are 
importanța sa. Ori și ce omă, cu câtă de 
puțină pătrundere, ă putută vedâ dela restric
țiunea împărțirei ajutoriului de stată din 1875, 
vârită pe nesciute și combinată cu încercarea 
de a înfrânge autoritatea sinodului și consisto- 
riului archidiecesană, că se tractâză de înce
perea unei campanie în tdtă forma contra me
tropoliei ortodocse române. 'De pe atunci s’au 
făcută și cele d’ântâi încercări și pentru a se 
luâ „Telegraful^0, ca să se prefacă din or- 
gană ală archidiecesei și Metropoliei, organă 
ală arhiepiscopului și prin consecență, după 
cum dovedescă faptele astădl, organu ală guver
nului ungurescă.

Se observămu puțină procederea cea com
binată.

Escelența sa d-lă ministru Trefort refor- 
mândă împărțirea ajutorului de stată a începută 
a împărți singură ajutore, la recomandarea sub- 
prefecțiloru, și a notifică consistoriului archidie
cesanu numai simplu disposițiunile sale, ca să 
se orienteze la împărțirea sumei ce mai remânea 
de împărțită.

Escel. Sa d-lă archiepiscopă ca consiliaru 
intimă ală Mai. Sale, ar fi trebuită se scie încă 
inainte, că ministrulu are întențiunea să modi
fice normativulu împărțirei ajutorului de stată, 
sâu dâcă n’a sciută și n’a putută sci, trebuiea 
se se pună în fruntea bisericei sale și să pro



testeze contra unui afrontu ministerială față cu 
o archidiecesă. Nu se scie, decă Pre Sânția 
Sa a făcută vre-unfi pasă în privința acesta. 
Totă lumea a cetită îuse prin diare, că Sino- 
dulă archidiecesanu a decisă se se facă, o re- 
presentațiă la pre înaltele locuri și se se ceră 
restituirea de status quo în privința ajutorului 
de stătu. Decă o representațiă de feliulu acesta, 
se va fi vedutu vre-odată la pre înaltele locuri, 
nu s’a sciricitu niciodată; sigură înse este, că 
ceea ce a făcută ministrulă a remasă așa pre
cum a făcută.

D-lă ministru Trefort, am informațiun! demne 
de credință dela Budapesta deadreptulu, ca vrăș
mașă mare ce ne este, desconsideră biserica 
gr. orientală română. In ministeriulă seu nici 
în despărțământul!! culteloră nici într’alu instruc- 
țiunei nu se află nici unu Română ortodocsă. 
Căușele în cari bisericele nostre se asuprescu 
din vreo parte seu de altă le face uitate, ca se 
nu clică, că părtinesce partea contrară, cându 
însă e ca să-și arăte puterea față cu ortodocșii, 
se amestecă pănă și în procese divorțiale.

Și în timpulu cându se întâmplă, lucruri de 
feliulu acesta „P. LI.44 și alte cjiare guverna
mentale publică serii de articull și corespon
dențe, îndreptate în contra bisericei gr. or. din 
Transilvania, presentându-o publicului guverna
mentală nu numai netrebnică, ci chia.ru și „pe- 
riculosă44 statului.

Odinioră se aucjia vorbindu-se, că archiepis- 
copulă de acum ală bisericei gr. or. române a 
luată asupră-șl a dâ o desmințire coresponden- 
țeloru necălite, îndreptate în contra bisericei 
păstorite de dânsulu.

Ași! Vorbă se fie !
Desmințirea nu credu, că s’a datu pănă în 

diua de astădi; din contră se vorbesce, că mai 
târdiu însuși metropolitulă și archiepiseopulfi 
actualii ală bisericei gr. or. române ar fi recu
noscută, că corespendențele ar fi isvorîtu dela 
ună anumită P e t r o v i c 1, secretară metropo
litanii substitută în loculiî lui Măcelariu, fostă 
secretară metropolitană.

Planulă de atacă, și mai târdiu de năvală, 
asupra bisericei ortodocse din Transilvania și 
Ungaria, este așader pregătită și bine alcătuită 
de multă.

A hesitată d-lă ministru ! Adecă — — n’a 
hesitată: a pășită numai lină și fără sgomotă 
mare, ca pisica, subminândă și precum se vede 
neperdându nici contactul!! cu aliații sei din 
lăîntrulă bisericei. Ministrulă, pănă aci nu se 
pote dice că a fostă nerăbdătorii. Deci a și 
așteptată pănă i s’a datu signalulă. „Ich komme 
spat, aber ich komme docil“ va fi gândită d-lă 
ministru spre a ’și risipi neliniștea, de care se 
vede a fi fostă cuprinsă de multe ori de decc 
ani de dile. Astă veră înse totuși pare că a 
începută a i se urî și de dicala nemțescă și a 
începută a solicita.

Signalulă i s’a și dată, scurtă după soli
citare.

Cum ?
Acesta, celă puțină pentru o sâmă de omeni, 

ne inițiați în arcanele ministrului și a le clienți- 
loră sei, este ună secretă. în publică pănă 
acum n’a străbătută decâtfi că ministrulă a 
cerută dela metropolitulă română ală gr. orto- 
docșiloru „regularea“ „Telegrafului Română44. 
Comentare, nici lungi, nici scurte, nu voru fi 
de lipsă pentru dilucidarea conceptului „regulare “, 
cum o înțelege d-lă ministru.

Escel. Sa presânțitulă metropolitu, care 
n’a fostă nici cându neaccesibilu pentru inspi- 
rațiunile ministeriale, n’a avută inimă înpetrită 
nici pentru solicitarea acesta. Dela 1874 în- 
c6ce s’au putută vede în diverse rânduri, în 
fruntea „Telegrafului Romană44, ordonanțe, 
avertismente, cari mirosau câtă pe colo a 
înclinare cătră soiulă „regulăriloră44 dorite 
de ministru. A fostă (leră o întâlnire cum 
se întâmplă între spiritele cele mari, cari 
portă ună cugetă în capete. Solicitarea Esce- 
lențci ministeriale și idea de predilecțiune a 
Pre Sânției Sale se îmbinară ca „duoi bradl 
într’o tulpină.44 în „regularea44 „Telegrafului Ro
mână41.

Multă timpii publiculu eră la îndoiclă și 
chiară rătăcire în ceea ce privia „dragostea“ 
presânțită pentru „Telegrafulu Română“, in 
deosebi pentru redactorulă alungată. Lumină 

înse s’a făcută cândă pentru uriulfi din cei mai 
buni articull, cari a resunatu în inimile tuturoră 
Roinâniloră, solicitarea ministerială cu predilec- 
țiunea presânțită s’au unită a delăturâ pe ună 
redactorii aședată de metropolitulă Andreiu Șa- 
guna și întărită în postulă de redactorii de acelă 
bărbații mare prin testamente.

Adeverulă se-lă vorbimă, nici ministrulă n’a 
fostă nerecunoscătorii. Pre Sânția Sa la trei, 
patru dile, după bravura cea mare a alungărei 
unui redactoru pentru signalulă că numai sunt 
călii în giurulil strungei, a primită prin postă 
14,000 fi. dela ministeriii, „împrumută41.

O mână spală pe ceealaltă și amânuoe m... 
obrazul!!!

„Acum e timpulu44, va fi (lisă cllă ministru 
Trefort, „am basa de operațiune ! Nu e tocmai 
lucru caval eresefi a atacă pe cei desarmați înse... 
e „diplomaticii44 a folosi ocasiunea dată.44 Decî 
acum în era „înfrățire!44, bolă, de care pătimesce 
și „Tel. Rom.44 de astădi, ca și frăține-seu, „Vii- 
toriul44, dlă ministru a aflată cu cale a păși Ia 
ună atacă mai decidetoră.

Prin o ordonanță dlă ministru a desbrăcatii ♦
biserica archidiecesauă gr. or. de autoritatea ei 
de a cualificâ, pe preoții sei, decă sunt demni 
de a, primi ajutore. Solgăbireulă are se decidă 
de aci încolo. Și decisiunea solgăbirâului va fi 
că numai acei preoți voru fi cualificatl a primi 
ajutore, cari vonl lucră pentru guvernă.

Biserica are așader, sâ fie degradată la o 
agențiă de corteșitu pentru viitorele alegeri în 
favorul fi guvernului..

Dlfi ministru Trefort, de și nu este unu Bis- 
marck ungurescu a gâcit’o de astădată cu soli
citarea Dniei Sale i-a succes!! a nimici „Telegr. 
Român44, destinată a apără interesele și biseri- 
cescl și școlare și naționale ale Românilor!!. Mai 
niultu. Prin micimea sufletescă a Prâ Sânției 
Sale, a archiepiscopului actuală și prin nepre- 
vederea a câtorva sateliți, deșertați din garda 
șaguniană, a adusă lucrulă, ca organulii creată 
de Românulu Șaguna pentru Români și din 
concursulu sudorei R o m â u i 1 o r fi sâ lupte 
contra R o m â n i 1 o r fi.

Opera să nu credă nimenea, că este sfâr
șită. Ea este abia începută. Nici reuiunerațiunea 
nu se pote mărgini la 14,000 fi. „împrumută.44 
Acești creitari sunt unu bacsisii dată înainte., t » ?

„Resplata44 are se urineze.
Dlfi ministru a scăpată de unu organu, care 

alarma lumea, și are mulțămirea alii vedâ pre
făcută într’unfi organu, care cu îndrăsnâlă pre
făcută îșl ia avântă a combate unele fapte ale 
guvernului ungurescu. Organul!!, transformată 
după placul!! ministrului, are norocirea seu ne
norocirea, de în momentuliî cândă ar fi se ac
centueze ceva, i se înnâcă cuvântul!! în gâtlegiu. 
Părintele metropolitu, audă din altă parte, că 
prin „omenii sei44, a esprimatfi speranța că Ro
mânii (fiindu lași) se voru deda și cu împregiură- 
rile cele noue, voru mai lărmui vre-o săptămână, 
duoe și apoi voru tăce. Lucrurile se potă con
tinua deră după dorința ministerială frumosu, căci 
„lașii44 fii sufletesc! ai Pre Sânției sale voru 
sberâ o săptămână, dude și apoi voru tăce. Dlă 
ministru pote că este deja, asigurată, că pdte tăia 
și lemne pe Români, și ei voră suferi și acesta.

Idei de acestea „drăgălașe44 se pdte că vorîi 
fi cunoscute și susu în biroulfi ministerială spre 
orientare.

Cu așa orientare, fiindu înzestrată, d-lu mi
nistru, negreșit!!, va continuă opera sa în m e- 
r i t ă. Pentru că, și acesta nu trebue scăpată 
din vedere, d-lă ministru, care la 1874 a între- 
venită prin unu comisarii detectivii, la ocuparea 
scaunului metropolitanii și archiepiscopescfi ; care 
de atunci înedee deja s’a interesată nu numai 
de biserica gr. or. română, der și de cea ser- 
bescă, cura se le potă surpă autonomia; care 
și-a pusă omeni să-i facă studii „canonice44 în 
„P. LI.44 și în alte diare maghiare, numai ca 
să populariseze în opiniunea publică ungurescă 
absolutismulu episcopală și în biserica ortodocsă 
orientală cum este în cea occidentală — țintesce 
cu stăruință la scopuhi de a nimici adăpostirea 
credincioșiloru români și sârbi în bisericile lom. 
Cu „slugile44 ce și le-a ridicată prin influență, 
pe tronurile sânțite, în Sibiiu și în Carloviț, 
este convinsă, d-lu ministru, că va duce la de
săvârșire mareța. ideă maghiară, de a stârpi 
naționalitățile de pe teritoriulfi celă sacru alii 
Transilvaniei și Ungariei.

Cine a pricepută corespondențele din „P. 
LI.44, scrise mai anitertu din Sibiiu, si cine 
cundsce intențiunile „patrioticului44 ministru, nu 
va stă nici ună momentă la îndoiclă, că și acele 
făcu parte întregi torc din complicat,ulă, der cal- 
culatulu planii în contra autonomiei biscriciloru 
orientale din Ungaria și Transilvania, cătră a 
cărui sfârșită înaintăm!! din ană în ană.

Cu formaliile, cu preambulele amu fi der 
gata. Acțiunea cea mai de aprope va fi o 
isbitură în însuși edificiul!!, în însuși organismul!! 
bisericei gr. or. române. Se fimă pregătiți der!

Și cum nu ar încercă d-lu ministru și me- 
ritulfi acțiunei sale, cându este atâtii de bine 
sprijinită ? De altă parte pentru ce se abdică 
dânsul!! de o ideă „salutară44 de a conduce bi
sericile ortodocse, mână în mână cu metropoliții 
sei decâtă de metropoliți mână în mână cu 
consistoriele, sinodele și congresele, în care 
Românii și Sârbii, horribile dictu, vorbescu 
în limbile loru, ba scriu și protocolc românesc! 
și sârbescl. O limbă națională a naționalităii- 
loriî din Ungaria se îndrăsnescă a stâ în cale (!) 
limbei universale (?) maghiare, care în scurtă 
timpii are sâ fie îmbrățișată (! !) de diplomația 
din totă lumea '(! ? !) In adevăru ună spinii limba 
națională, spinii, care priciniiesce chină si buba, 
de care nu p6te odihni nici unii șovinistă ma
ghiară, dintre care celă d’ântaiă, după d-lfi Tisza, 
e d-lfi Trefort.

Ceea ce Ebtvos a făcută în „bolundiii44, 
d-lfi Trefort vrea se nimicâscă prin „okoșagulă44 
seu, vrea se se scape odată de constituționalis- 
mulfi bisericilor!! ortodocse și prin acesta se 
„promoveze44 cestiunea națională a Românilor!! 
1a. contopirea în cazanul!! maghiarisărei. Cu 
alte cuvinte : sâ se înfrățescă Românii cu Ma
ghiarii încâtfi de Români nici pomană sâ nu 
mai fie!

Pentru tote acestea „Tel.44 dinSibiiu „plânge44, 
der plânge lacrimi de precauțiune. Nu se „pro
nunță44, ci așteptă „vocea bisericei44.

Ce frumosu este acesta dela „Tel. Rom.44 
de adi!

Der ni se spune și pentru ce precauțiunea. 
Cestiunea e forte „delicată44, și fiindu fârte 
delicată pote, că după „Telegrafului Romanii44 
de adi nici nu ar fi bine se se mai dis
cute. Mai cu cale va fi pote a se țcrmuri 
„Tel.44 pe lângă povețe „patriotice44, date diare- 
lorfi, cari ar îndrăsnf a-șl împlântă ghiarele și 
în cești uni „delicate44.

După „Tel. Rom. de adi, mai scii, respective 
după înaltfi presânțitulă seu redactori!, va fi 
dâră la locu, decă biserica gr. or. română ar res- 
punde dlui ministru Trefort cu o adresă de uiul- 
țămită, în care sâ se clică, că „tumultuanții44 și 
„resvrătitorii44 de Români sunt fericiți, cându 
părintesculu ministru îi certă așa de aspru, pentru 
că certându-i aspru dovedesce că îi și iebesce 
aspru !

La o parte cu gluma ! Timpulu în care tră- 
imfi e fârte seriosu!

Sâ nu așteptăm!! lovitura de rnârte, ci preve- 
nindu-o se alergăm!! la loculu, de unde amu 
redobândită metropolia, de unde amfi dobândită 
constituțiunea bisericei, așa precum o avemfi încă 
astădi, și locul,fi acesta sunt treptele tronulni 
împărătesei! și regescil. Acolo se ne plângem!! 
asupra acelora, cari voru din Români se facă nu
mai unu materială de plăsmuită Maghiari, cum 
face olariulă 61c din Iută ! Acolo sâ ne plângemfi 
că pe cândă noi amu vrea să fimă omeni pacinici, 
sâ ne vedemă de datorintele nostre ca creștini si• T *
ca cetățeni ai statului, administrațiiuiea consili- 
ariloru de astădi ai tronului, prin instrumentele 
sale, ne agiteză neîncetată cu planurile lori! 
fantastice de a face din noi Maghiari, și ne ame
nință instituțiunile, după cari noi amă fostă și 
vremii se fimă și creștini buni și cetățeni credin
cioși și de omeniă. Sâ spunemfi că monarchia are 
lipsă mai ântăiu de cetățeni de omeniă si aderenți, 
vorbescă ei ce limbă voru vorbi. Se spunemu 
acolo, că noi vremii cultură, civilisațiune der nu 
numai limba ungurescă seacă, care singură nu 
este în stare de a promova nici cultură, nici alt
ceva, din causa sărăciei, de care însăși pătimesce!

Tronulft de duoi secoll încoce scăparea nos- 
tră, în tote necasurile nostre, ne va audi, pentru 
că scie credința nostră și cunosce bravura nostră 
și sperămu că ne va și raângăiâ.

Mângăerea tronului va promova adevărata 
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înfrățire, înfrățire care e dorită de toti locuitorii 
patriei fără deosebire de naționalitate, afară de 
cei ce pătimescu de boia șovinismului.

Diamandi I. Manole,
deput. ală .Sinodului.

Cronica evenemintelorti politice.
Corespondentulu lui „P. Lloyd“ negă, că 

generalulu K 1 a p k a a avuții o misiune oficială 
la Bucurescl. Câtu pentru nouele j u n c ț i u n î 
d e d r u m u de f e r u proiectate Klapka s’a 
convinsă, că guvernulu română este în principiu 
pentru ele, ddr nu voiesce se presenteze parla
mentului unu proiectă nou de' căli ferate înainte 
de construirea linieloru ce sunt deja votate. Deo
camdată adauge coresp., guvernulu românu a 
promisă a largi și îmbunătăți șoseaua, ce duce 
dela Petra peste munții moldoveni în Ardelă ca 
se potă înlocui încâtva provisoricu lipsa unei 
căli ferate. — Noue nu ne vine a crede, că 
generalulu ungurescu a stată așa de multă la 
Bucurescl numai pentru atâta lucră !

Afacerea averiloru „Propagandei r o- 
m â n e p a p a 1 e“ nu s’a desfășurată spre mul
țumirea Curiei papale. Marile moșii ale propa
gandei prețuite la 10 milione livre au fost su
puse, în urma sentinței curții de cassațiune 
convertirei de renta legale. Posesiunile acestei 
„Propagande^ cadă sub legea taliană privi- 
t6re la secularisarea moșiiloră ce se dică ale 
„mânei morte“ ; împrejurarea, că capitaliele 
adunate sunt de origine cosmopolită, că ele ser- 
vescă pentru susținerea misiuniloră în teri stră
ine și pentru tipărirea de catecliisme și tractate 
în 250 de limbi n’a avutu nicl-o influență asu
pra sentinței, care s’a pronunțată conformă legi- 
loră esistente italiane.

Ministrulă de resboiu alu Serbiei pregă- 
tesee unii proiectă de lege, prin care se otăresce 
formarea a cinci b a t a 1 i 6 n e noue. Fie
care divisiunc e sporită cu ună batalionă și ar
mata permanentă e redicată la 20 batalione. 
Patru batalione formeză o divisiune. O comisiune 
de artileria, compusă din generalulă Nicolicl și 
patru oficerl superiori de artileria, se duce dilele 
acestea în Germania, Belgia și Francia, spre a 
cumpăni tunuri pentru 40 baterii de câmpii și 
sâse de munte.
J

Soirile cele mai noue sosite din E g i p e t u 
ne spună, că trupeloră egiptene le merge forte 
reu. Din S u a k i m se telegrafâză, că guver- 
norulu dela Sinkat, Tevfik-pașa a preferită mai 
bine mortea decâtă se se prede insurgențiloră. 
El ii a aruncată în aeră forturile și tote tunurile 
le-a făcută nepracticabile și după aceea a între
prinsă unii asaltă cu 600 de omeni, cari au 
fost toți măcelăriți de cătră insurgenți. Soirea 
despre căderea fortificațiuniloru dela Sincatu a 
produsă mare iritațiune în Londra. îndată s’a 
ținută ună mare consiliu de miniștri și se dice 
că miniștrii au decisă se se trămită îndată trupe 
anglese la Suakim.

Din parlamentul^ României.
Ședința dela 28 Ianuariu a. e.

D. C. A. Rosetti : D-loru deputațl! Ani cetită 
alaltă-ierl, din întâmplare, o liniă scrisă de ilustra si 
grațibsa nbstră regină și acea liniă cuprindea cuvin
tele următdre : „Din foculă adversității se ridică flacăra 
„iubirei“ (aplause). Mi-am permisă să comită indis- 
crețiunea de a spune națiunei cugetările acestei femei 
(aplause) care, dâcă n’ară li pe trona, ar ii pusă pe 
altă tronă și mai mare de națiunea întregă (aplause), 
Domniloră, geniulă după mine e geniu, pentru că sorbe 
din capetele și inimele omenirei adevărulu și simți- 
mentele, și de aceea geniurile sunt nemuritbre.

Mi s’a dată și mie fericirea de a trece prin ne
numărate suferințl — am disă fericire căci stăruescă 
în credință, că adevărata lumină, mai cu sâmă a inimei, 
nu vine de câtă prin arșița suferințeloru (aplause). 
Numai celui ce a suferita multă și ceva mai greu 
i se ertă multă (aplause).

Calea, care mi-au deschis’o cuvintele Reginei nbstre. 
— eră să clică unu cuvânta pote mai frumosu și îlă 
clică : — ale Carmen .Silve i, m’a făcută să cuteză 
să vă spună, că prin suferințele mele am dobândită 
fericirea dc a cunbscc, câtă de nobilă este născută 
națiunea română, poporală română; m’a făcută să 
cunoscă, și viu să v’o afirmă aci prin esperiență, că 
nobilitatea, sân ca să vorbescă mai românesce, bună

tatea inimei Româniloră este ună ce inăscută, ună ce I 
mare, și că nici o suferință n’a fost, în care să nu J 
găsescă cele mai nobile răsplătiri, în acea chiar, cari 
erau protivnicii mei politici. Eu, d-loru, pe lângă 
acesta fericire, am avută încă una, că am găsită 
mângăere și alinare dela o mulțime de străini de 
prin alte țări, și chiar acuma am primită dela omeni, 
dela străini însemnați și din tbte clasele din străină
tate, și că nici aci n’a rămasă unuia din aceia, cari 
s’ar crede, că sunt inimicii mei politici, care să nu-mi 
arate iubire românesbă. (Aplause) ....

. . . Acum d-lorft voiu profita de acâstă lovire 
cu totulă mică, că se mă silescă, pe câtă mă iertă 
slabele mele mijlbce, să revină Ia cuvintele Dbmnei 
Carmen .Silva, că din foculă adversității se urcă fla
căra iubirii și totă deodată să profită de acostă oca- 
siune spre a-ml vărsa în sîuuhî D-vbstre ună altă 
focă, ce îlă am de multă și despre care n’am vorbita 
nimenui pănă acum ;

La 1867, dâcă. nu mă înșelă, Adunarea națională 
a credută, pentru ca să facă educațiunea națiunei, să 
-ml dea. o răsplătire națională și, cum a disă ieri pri- 
mulă nostru ministru, între cei d’ântăi propunători 
erau din acei, cu cari pe tăremulă politică, eram ad
versari ; prin urmare vedeți, că cu drepta cuvântă a 
disă erlprimulă ministru, că adversarii români precum 
am vădut’o și între adversarii ItalianI, mai multă chiar 
de câtă între adversarii francesl, au fost mai drepți 
cătră adversarii lora: numai în Italia, amu vădutu 
acestă nobilă simțimântă între adversari și în Româ
nia (aplause).

Atunci, domnii mei, odată ce ați dată națiunei 
instrucțiunea, ce voiațl să îi dațl prin acelă vota, am 
crecjuta, că potă să ieu și eă o mică parte pentru a 
complecta instrucțiunea ce voiațl să dațl națiunei și să 
declină acea onbre. Am disu, Camera a făcuta educa
țiunea națiunei dicându-i, trebue să dai răsplătiri, ca 
să îndemni junimea să nu cugete la densa, ci la inte
resele generale (aplause). Și mi amă (lisa: Camera 
a făcută acesta mare faptă se dau și eu celoru juni 
și celoru în verstă aceeași instrucțiune! ’dicendule: nu 
vă ocupați de nimica, mergeți înainte țe calea vostră,’ 
nu vă mai ocupați de familiele vbstre, căci națiunea 
se ocupă de densele și cu acesta scopa am putută 
declina acea onbre.

Am mai avută ună altă cuvântă acela iiindă-că 
este cam în defavdrca mea ’lă spună mai cu înlesnire 

i — o ambițiune ca să ’ml potă dice mie și să pdtă 
vede prin faptă fiii mei, că prin suddrea frunții mele 
’i-am hrănită si le am făcută educațiunea și am mersă 
pe acea cale vre-o dece ani ■ și am putută dâ acestă 
învățâmentă fiiloră mei, din nenorocire înse n’am pu
tută merge pănă în capătă !

Aveamă ună fiiă bolnavă dela vârsta de 5 ani, 
mama lui a luptată 27 de ani și jumătate și pe totă 
diua, pe tdtă bra ’lu renăscea din nou, ’lu smulgea 
din brațele morții și ’i dădea viață. Dâr, pentru ca 
să-o ajută în luptele ei, trebuia și multe și mari mij- 
ldce pecuniare, am luptată să le indeplinescă der 
munca mea neproducendă în destula am comisă crima 
de a intră în datorii dicându-mi: Decă ’lă voiu scăpă le 
vomă plăti împreună.

Adunarea deputațiloră condusă de nobilele ei sim- 
țimente a înțelesă posițiunea mea și ’ml-a redată acea 
resplătire națională, de care avusesemă fericirea de a 
fi singură în acestă țâră, care a refusat’o. In acele 
momente de slăbiciune am primit’o, der am spusă 
atunci între altele, c’o primescă pentru ca ea să ser- 
vescă de lecțiune fiiloră mei, de o nouă îndatorire a 
lorii cătră patria, pentru ca să ’i lege să platescă 
ei, ceea ce eu remâneamă datoră națiunei. 
Eacă scuzele cari scbse din flăcările casei mele, mi-au 
dată cnragiulă să spună celoru cărora niciodată nu le 
am răspunsă că nedrepți au fost în necurmatele ata
curi ce mi-au făcută pentru acelă momentu de slăbi
ciune (aplause).

Amu plătită amara acea slăbiciune din două 
puncte de vedere. Unulă, că pbte să se fi găsită 
vre-o adunare, care să crâdă, mai cu semă în urma 
unei scâle nenorocite, care a bântuită Europa dela 
1830 înebee, că mai numai este nici ună omă, care 
să nu pdtă fi ademenitu de ună interesă materiala. 
Der nu acesta a fosta durerea cea mare, care mi-a 
adusă acea șovăire de una momentu, ci alta. Nu 
mi-a spusă nimică, der nu avea trebuință să-mi spună 
câtă a suferită fiulă meu (Mircea), care a ințelesa, că 
pentrn ca să-i scapă viața am fost făcuta acela sacri
ficiu ... iertați-mi, mă rogă, aceste mărturisiri. Acum 
d-loru nu mai am nici o scusă, nu mai am nici cea 
mai mică apăsare, ca să mai pota comite o asemenea 
grcșelă. Din contra, acum datoria mea este să scapă 
onbrea .... nu onorea ci simțimâDtulă de demnitate 
personală ală celoră doui fii, cari mi-au mai remasă, 
căci acum ei sunt vârstnici. Datoria, care am clisă

atunci, că ei contractaseră cătră țâră din causa mea 
au contractat’o. Acum ce mai însemneză acâstă nouă 
resplătire decâtu, că ei sunt încă incapabili de a 
munci spre a câștigă pânea cu suddrea frunței loră 
și de a hrăni pe mama și pe sora loră (aplause). Nu 
eu am dreptulă să le dau acestă pălmuite și nu d-v. 
veți face-o, astădl, cari-ml ați dată îndecită de câta 
meritu. Avendă fie cinară o mică scânteiă de stimă 
și iubire pentru mine, nu veți voi să șicețl fiiloră 
mei fără nici ună temeiu — nevrednici s înteți- Lă- 
sați-le der în spinare pe mama și pe sora lora. Lă- 
sați-mă să credă, că ei merită să pdrte acâstă frumdsă 
sarcină și că totă viața loră vă vora dovedi prin 
fapte, că o merită. Lăsați-mă să moră cu acâstă cre
dință pentru fiii mei (aplause)....

Adunarea națională a făcuta deja o resplătire, 
meritată sâu nemeritată, nu face nimica, a-o face însă 
pentru același orna de 2 ori este prâ multa, și cu 
dreptă cuvântă înlesnindă criticele, putemă face rău 
țărei, cânda acele critice ar putâ prinde câta de pu
țină și ele voră prinde vădendu-se resplătirea se dă 
de o cameră de amici, de o cameră, care are ună 
mandată ad hoc și am putâ dice numai acela ală 
revisuirei. Orl-ce vomă dice, ea nu are altă man
dată dela națiune si cu tbte acestea, dă unui omă o 
sumă de bani, care chiaru pentru onbrea lui, ar ii 
mai bine să se întrebuințeze astădl, spre esemplu, 
pentru a cumpăra mălaiu pentru puținii săteni, cari au 
lipsă, și să nu uitați, că dâcă elă nu întinde mâna 
aci, cum dicea ilustrulă nostru confrate d. Ionescu, 
are fericirea d’a vede, că mânile tuturora Româniloră 
i s’au întinsă totdâuua și i se întindă în vreme ce 
bietula sătână, puțini sunt cei, cari i întindă.

Voițl să-mi dațl ună adăpostă. Dâr am 67 de 
ani, corpulă meu este sdrobită și numai are cine 
să-lă țină, căci inima mi este și mai sdrobită d’acele 
sfâșieri, cari nu se mai potu vindeca. Prin urmare, 
vedețr,' că adăpostulă, care voițl să mi-lă dațl nu mai 
este aci, și nici la Belă, fiindă-că acolo am plătită 
jumătate locuia și numai o jumătate mai sunt detora 
(mișcare). Dâr mi-ațl dată cele mai mari apăpostirl, 
cari să pota dâ unui omă prin cuvintele și prin vo- 
tulă de erl, educațiunea națiunei ați făcut’o. Prin ur
mare, vă rogă să vă uniți cu mine și să conjurămă 
împreună pe primulă nostru să oprâscă acestă vota....

Dâcă voițl să’ml dațl neapărată ună adăpostă, 
singurulă care îmi mai rămâne acum, căci la vârsta 
mea și în starea în care sunt trebue să fiu gata la 
fie-care momentă, ei bine dațimi-lă, uniți-vă cu toții 
fără șovăire, fărâ să vă lăsațl să vă amețescă necazulă 
de momentă si fără să vă ametâscă iubirea de indi- 
vida, slăbiciunea omenescă si adesea acâstă slăbiciune 7
omenâscă a iubirei în politică, este tota atâtă de 
vătămătâre dâcă nu și mai multă în produsulă răului 
ca și ura. Uniți-vă dică cu toții, puneți mâna cu 
tăriă pe vechiulă nostru drapela, pe care este scrisă 
libertate, naționalitate și dreptate pentru toți, fără 
deosebire de partidă, fără ură și fără iubire, (aplause 
prelungite) și mergeți înainte, și cânda în calea vbstră 
veți merge cu acelă drapela, faceți-ml și mie răsplă
tirea națională, d’a vă aminti din cânda în cândă că 
amă fosta unulă din servitorii acestui drapelă, că cu 
dânsulă voiă trăi, cu densulă voi muri fără nici o șo
văire. (Aplause prelungite și repețite.)

D. președinte alu consiliului. I. C. Bratianu. 
Domniloră! onor, veterană ală României celei nouă, 
vechiulă meu amică si vechiulă meu camaradă, cu 
care am trăită 40 ani, ună sufletă în două corpuri, a 
disă adineaori, că au fostă momente în cari unulă 
din noi a vădută alt-felă de câtă vedea celelalta si 
a dovedită acâsta astă-dl dela tribună că așa este. 
Pentru tbtă partea d’ântâi am fosta cu toții, și eu 
împreună cu d-vbstră, în totuhl uniți cu d-sa. In partea 
a doua credă, că vechiulă mea amica, sub impresiunea 
nenorociriloră, de care a vorbită și cărora, dâcă a 
putută să resiste și să mai trăiască, e numai puterea 
devotamentului cătră țâra sa, care l’a ținută în viață, 
sub impresiunea dică, a acelorQ nenorociri a scoborîtă 
votulă nostru acolo, unde nu a fost intențiunea nbstră.

Domniloră, dâcă lumea grâcă și latină s’a ridicată 
așa dc susă, în câtă nu sciu, dâcă omenirea va mai 
trăi atâtea secole ca să se ridice vreodată la acea 
înălțime, este că Grecii și Românii înălțau pe acei, 
pe cari îi serveau pănă a-i divinisă, făcei u dintr’înșii 
semi-dei, ridicându-le temple și statue (apl nise prelun
gite). Ast-felă sunt jocurile olimpice, templele semi- 
(Jeiloră și statuele, cari se mai găsescă chiara astășll 
și cari au dată putere și viață acelora popbre și le-au 
făcuta să ridice desvoltarea omenirei acolo, unde nici 
o altă societate nu s’a putută ridică,

Cândă voimă și noi să mergemă pe urmele ace
lora popore, nu veni dumnâta se scoborl votulă nostru 
dela înălțimea, unde noi ama voită să-la punemă. Nu 
țl-amă data nimică : nici adăpostă, nici recompensă; 



țl-ama ridicata numai unii templu, unde vei locui, 
dâcă vei voi, pentru gloria dumitale si a țgrei, care 
ți l’a ridicata. (Aplause prelungite...) Noi ne vomit 
face datoria și credit, eă teinplulu celti vomă redicâ 
nu va fi celti din urmă și tinerimea acesta, care-lu 
redică, va dâ și ea modele întrinsulă (Aplause pre
lungite.)

I>. C. A. Bosetti. Numai câte-va cuvinte voitl 
elice. Domnilorfi, Domnulu primă ministru, acum ca 
totdâuna...

D. președinte alii consiliului. Te am biruita. 
(Aplause prelungite).

D. C. A. Bosetti: Acum ca în totdeuna m’a bi
ruita. D6r acum ca totdtiina sunt dre-carl globulețe 
în mintea și în inima unui omă pe cari nimeni nu le 
birue. Acele globulețe sunt singurile, cari în mici 
lucruri ne despartă și cari în acesta moraentfi iera-șl 
ne despartă.

Domnilora, veți face chiant una templu, der fiți 
siguri, că nici eu, nici unultt din fii mei nu va întră 
în acelă templu, pe câtă timpă nu va fi zidita de ei 
înșiși în unire cu națiunea.

D președinte ală consiliului. Fiii dumitale îi vorfi 
face o gloriă, ca sfi-țl facă legănă de mătase și se te 
legene în aeelă templu. (Aplause.)

D. C. A. Bosetti. Națiunea d’a dreptula p6te să 
îlă facă, dâr nu representanții camerei de revisuire. 
(Aplause.)

Diverse.
(Concertă și bală în Clușiă.) Concertulă împreu

nată cu bala, ce s6 va arangiâ în favorulă societăței 
de lectură „J u 1 i a44 a junimei române dela universi
tatea Franciscă Iosifă I din Clușiă se va dâ în 1 
Marte st. n. 1884 în sala redutei urbane. în pausa 
cea mare vora presentâ p. o. publica 12 juni, în cos
tume naționali, jocurile istorice „Calușeriulă și Bătuta.14 
începutula la 7 6re săra. Comitetulu arangiatoriă: 
Nestoră Vărăreanu, președinte; Augustina Cliețianu, 
secretaria; Alesandru Șandoru, Constantina Popă, 
Demetriu Ciuta, Dionisiu Longina, Emiliu F. Negruția, 
Georgiu Moga, Georgiu Prunașiu, Georgiu Verticti, 
Ioanu Elekes, Iuliu Dombradi, Iuliu Grecu.

(Beuniunea meseriașiloru din Săliște) va arangiâ 
astăzi Jei în 2 Febr. o petrecere cu joca în sala 
ședlei gr.-or. din opidulu Săliște.

(Beuniunea industriașiloră sași) din Brașovtt a 
ținuta Dumineca trecută adunarea ei anuală generală. 
Au fost de față 52 de membri. S’a discutata raportulă 
despre activitatea reuniunii în decursula aniloră 1882 
și 1883, din care se vede, că în acești doi ani reu
niunea a desvoltată mai multă activitate și că a rea- 
lisată multe lucruri bune și folosităre Bpre înaintarea 
seopului ei. Raportulă acesta precum și acela ala 
easarului se încuviințâză. Urmară propunerile. Preșe
dintele DUck împărtăși în fine, că comisiunea, care este 
însărcinată din partea Reuniunii s6 se ocupe cu cesti- 
unea revisiunei convențiunii vamale cu 
România lucreză în fiecare Mercurl dela 6—8 6re 
sâra în localulă Reuniunii și provfică pe toți membrii 
Interesați ai Reuniunii s6 iea parte la consultațiunl 
și s6 dea deslușirile necesare. în fine se decide, că 
Mercurea viitâre s6 se încâpă disensiunea și asupra 
proiectului de lege privitoră la industriă, ce a fostă 
presentata dietei.

(Nouă catedrală catolică în Bucurescl.) Cetimu 
în „Românulă44 următărea notiță caracteristică : Vineri 
3 (15) Februariu se va inaugura noua catedrală ca
tolică în strada Fântânei. La 10 6re a. m., Misă Pon
tificală cu musică și predică în limba italiană de Es- 
celența Sa Mons. Archiepiscpula, în fine indulgință și 
bine-cuventare papală. La 3 și jumătate 6re p. m., 
vecernie în cântă gregoriană, predică în limba română, 
Te-deum, bine-cuventare cu Pre-St.-Sacramentu ală 
altarului. Domnii Sparapani și Petrovicl voră bine-voi 
a cântă, primulă „Laudate Dominum“ de Bernardoni, 
la sf. Misă, 6r ala duoilea „Laudate pueri44 de Zin- 
garelli la vecerniă.

(Unu Ercule română în Parisu.) „Figaro44 din 
Parisa, spune că s’a redeschisă eirculă Molier. Trupa 
se eompune din d-nele Paquerette, Irma Viola, Lea 
d’Asco și d-nii Wavasseur, gimnastică deprima ordine; 
Drevon, renumită trăgStoră cu pistolulu, Wagner etc... 
San Marin. In privința acestuia din urmă, ecă ce 
(Jice „Le Figaro44: „D. San Marină, una studenta în 
drepții, originară din România, și-â desvoltată muș
chii în modă estraordinară la vechiulă gimnasiu dela 
Sorbona, unde rivalisâ cu Paul Monnet, supranumită 
Herculele Odeonului. D-sa ridică greutăți enorme și 
jongleză cu ghiulele. Presentata de curendă d-lui Mo
lier, a bine-voittt a se pune la disposițiunea sa pentru 
ună numfirtt din programă.41

(Nuntași lunecați în Tisa.) Duminecă în 12 Feb. 
plecă din Domrad unu mire împreună cu nuntașii și să 
duse la Czygrand, ca să aducă de acolo miresa. Ga 
să ajungă la sătula, unde se afla miresa, trebuia să 
trecă peste Tisa. Cândă ajunseră nuntașii la Tisa 
trecură cu cea mai mare pază, înșirându-se căruțele 
câtu era Tisa de lată și așa scăpara toți întregi. 
Cândă sfi întărsără îns6 nuntașii dela Czygrand cu 
mirâsa, fiindă toți veseli și amețiți de vină îșl uitară, 
că ghiața în Tisa este slabă și dădură cu toții năvală 
cu căruțele pe ghiață. Erau 7 căruțe, în care s6 aflau 
35 de bmenl. Deodată se audi o pocnitură grozavă 
și după aceea strigăte înfricoșate. După cari urmă 
o profundă tăcere. Toți nuntașii se cofundară sub 
ghiață și valurile înghițiră pe acești nenorociți. Dintre 
toți câți erau în căruțe nu scăpă, decâta numai bietultt 
țîgană, care dicea cu dipla (violina).

(Amorfi forțată.) De multe borobățe se mai apucă 
amoresații! Așa, ieri, ună îndividă, căruia îi căduse 
troncă la inimă (cum se cjlicej, Marița Lăzărescu, o 
fată fârte de trebă, "ft voită s’o ia cu forța într’o birjă. 
Biata fată se sbătea în brațele mojicului și erâ să fie 
dusă, decă sergentulă nu întervenia spre a scăpă pe 
fată, scăpânda în același timpa și pe necunoscutulă, 
care o tuli la gănă și se facă nevfi^ută. („Telegrph44.)

(Unu procesă forte ciudată.) Franciscă Rolleczek, 
în etate de 79 de ani, servitoraîn cancelaria ministe- 
riului de finance din Viena este de totă jalusa pe nevasta 
sa, Maria, care e numai de 24 de ani și cu care s’a căsă
torită numai acum trei ani. Causa la acâstă jalusiă a 
dat’o împrejurarea, că nevasta sa. a închiriată ună ca
binete din locuința lord la una oficera de cavaleriă, 
cu numele Alecsandru Gillich. Acesta domnă care eBte 
mai tinfiru cu 5 ani decâtfi bărbatule, se purtă 
de totă complesantă cu tînfira femeă, aducendu-i din 
cândă în cândă păme și jurnale, ba întrețînenda-e 
chiartt și cu lectura. Acâstă complesanță din partea 
chiriașului a cădutu greu la inimă jalusului bărbatfi. 
Treba, veni între elfi și nevastă-sa la dare de sâma, 
apoi la certă și în cele din urmă 1a. pfiruelă. 
Odată când i Rolleczek arăta poftă de a se luâ la 
cârtă cu nevastă s’a, d-lă Gillich (celă de 74 de ani) 
luâ partida nevestei. Acum ambii unchiașl se repediră 
unulu 1a. altulă și se tractară voiniceBce cu pumnii, 
pănâ ce amendoi căzură josa obosiți. Oficerultt Gilich 
și-a scrîntitu chiară o mână. Biata nevastă, vfiijlendă 
pe apârătorulă său cădutu josu încărcâ pe bărbatfi- 
său cu împutărl, luâ unu beții nu pre subțire și mi-lfi 
țSstiâ cum se cade. Acum se înfățișară tustrei Ia 
judecată. Rolleczek fu acusată pentru vătămare tru- 
pescă causată lui Gillich, ără elu acusă pe nevastă-sa 
și pe Gillich, pentru vătămare de ondre. în decur
sula interogatorului (Jise nevasta : „D-le judecătora! 
lucrulă s’a petrecuta astfelă: Cei doi domni au să
rită unulă asupra altuia ca doi cocoși, cândă se bata, 
der îndată au căzuta amendoi josu de slăbiciune. Nu 
bărbatula meu a vătămata pe d-lă Gillich, ci acesta 
s’a încurcata numai într’ună covoru căijendu și și-a 
scrintito mâna.44 Isprăvindu-se interogătoriulfi, apără- 
torulu lui Gillich a înduplecată pe ambii acusătorl 
se’șl retragă acusațiunea.

(Mulțămită publică.) Visitându sefila nfistră con
fesională ilustrulU domnu Ludovica Bir o, secre
tarul guvernialu în pensiune, proprietariu mare în co
muna Vingardă și vădendu, că ne lipsescă cărți de 
învățămentă a binevoita a donâ pentru pruncii cei 
lipsiți 30 de eBemplarie legendare românesci precum 
și 30 tăblițe. Pentru acesta darfi marinimosa pri- 
mescă ilustrula domnu donătora sincera năstră mul- 
țămită.

Roșia de Secașă în 3 Februariu 1884.
Ioanu D e a c fi, Procopiu Ivană, 

parochu gr.-cat. ca direc- învățătoru.
tora scolastica.

Nou abonamente la

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

namentb, la care învitămfi pe onorații abonați, 
amici si sprijinitori ai fdiei nfistre. Ne rugăma să ni 
se arate adresele esacta precum ți ultima poștă.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tate costală abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu directe prin man
date poștale, ș6u prin Domnii, la' cari au 
subscrise abonamentule.

Prețulfi abonamentului, ce se păte trămite mai 
ușora prin mandate poștale, este;

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

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

Scrisorile sunt a se adresă la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvaniei* 4 în Brașovtt

Concurși!.
Pentru 8 ținărl, cari dorescă a fi aplicați la me

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

1. Carte de boteza, că au etatea de 14 ani, și 
că sunt de origine români. 2. Atestata că au cunoș
tințele, ce se predau în scălele primărie, și pre lângă, 
limba maternă poseda și elementele unei limbe străine 
(germană seu maghiară). 3. Să producă oblegațiune 
dela părinți seu tutori, că-i vortt lăsă în tota timpula 
statoritfi la măiestrulfl, unde i-a aședatu comisiunea, 
și că în casfi de lipsă, îi voru provedâ cu îmbrăcăminte, 
eră la casa, cândă îi voru luâ dela măestru, vorfi 
reintfirce Reuniunei tfite spesele. 4. Elevii se voru 
aședâ la măiestriă la dorința lora, în ori și care ce
tate a Transilvaniei, mai cu preferință însă în Clușiu, 
pentru a pute fi supraveghiațl din partea comisiunei 
conformă regulamentului. 5. Concurenții au de a pro
duce atestată legală despre paupertatea părînțiloru 
loră. 6. Acei concurențl, cari din causa, depărtărei 
nu se potă presentâ înaintea comisiunei subscrise, 
au de a produce atestată medicală despre desvoltarea 
corporală și întregitatea organelorfi. 7. în suplică au 
de a-șl descoperi dorința, că la. ce măiestriă dorescă 
a fi aplicați.

între mai mulțl concurențl se voru preferi conformă 
§-lui 20 din regulamenta : a) Pruncii dela sate, despre 
cari se pfite presupune, că în urma nexului lorfi fami
liară eventualmente se vorfi așeejă ca măiestri în co
muna loru natală seu în altă comună rurală, b) între 
condițiunl egali, voră fi preferiți orfanii de ambii 
părinți, apoi cei de tată, c) între diversele măiestrii, 
îa cari dorescă a ii aplicați, se voru preferi aceia, cari 
dorescă a fi aplicați la rotăriă, fhurăriă, butnăriă, 
măsăriă, carpentăriă seu lemnăriă, cojocăriă, cismăriă 
grfisă, pălăriăriă, curelăriă și funăriă.

Suplicele instruite conformă acestui concursă sunt 
de a se subșterne la președintele acestei comisiunl 
în Clușiu pănă în 2 Marțe st. n. a. c., cândă cei ce 
se voră presentâ în persfină, se voră și esaminâ prin 
comisiune conformă regulamentului, și după aceea se 
voru aședâ pe la măiestri, pe cari i plătesce comi
siunea amfisuratu contractului, ce se va încheiâ cu 
respectivii măiestri.

Comisiunea Reuniunei sodaliloră români din Clușiu 
încredințată cu aședarea învfițăceiloră români pe Ia. 
măiestri. 2—3

Clușiu în 22 lanuariu 1884.
Basiliu S. Podobă, Dr. lsaeîi,

preș. corn. sec.

Prii desființarea filialelora
<5 t

în PARISO, LOfflRA, BBDXELA și ROMA 
sunt acuma de vendare — conformă 
desemnului 16.307 cesornice re- 
montoir de aură veritabile de 
Geneva pentru dame, cari mai 
înainte au costatfi 75 fl. acum numai 
cu 30 fl., aceleași câsornice pentru

bărbați, cari mai înainte costa.fi 90 fl., acum numai 
cu 35 fl., și 8720 de cesornice remontoir de aură 
verit. Washington, cu câte 9 fl. 75 cr., în locă de 
36 fl., mai încolo 4003 câsornice angliiră (ancre) 
verit. de Geneva, cu 17 rubine, numai cu 8 fl., 
în locu de 18 fl., și 2223 de câsornice de Elveția, 
de totu bune si sigure, .durabile și esacte cu câte 4 fl. 
75 cr., în locă de 15 fl.

Cine voesce s6 cumpere din aceste cesornice va căpfitâ 
o garanțiă reală în scrisfi pe 3 ani, că voră merge esactu 
si că nu vorfi stâ niciodată, și afară de acâsta se 
află împachetată alăturea cu orologiulfi — gratis ca 
dară — : 1. părechiă cercei de aură de 14 carate, 
probate de oficiulă c. r. din Viena, cu buchete de măr- 
genă si emailate; unfi lanțfi aurită de dame cu ciu
cure, cu medalionfi în patru colțuri, cu 12 fotografii 
picante de Parisfi; o cruce aurită cti chipulă lui Chris- 
tosiî; 1. părechiă de nasturi pentru manșete, gravați, 
cu mașină; 1. amnară, ce lucesce nâptea; 1 țigaretă 
sculptată de spumă, cu rose stil figuri, cai etc. cu 234 
de articule diferite de luesă din aură și argintă.

20 de florini dămfi îndfireptu, dâcă numitele obi
ecte nu sunt noufi și nu după cum amfi arătată, prin 
urmare nici o comandă nu e riscată,
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