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Munstrulti-președinte ungurescii Tisza Kalman 

a plecată înainte cu două dile la Viena și Joi a 
fost primită în audiența de cătră Maiestatea Sa. 
Foile oficiose ne spună, că afaceri comune, apoi 
încurcăturile croate și în fine cestiunea disol- 
vărei camerei ungare și pregătirea noueloru 
alegeri sunt obiectele pentru a cărora resolvare 
priinulă ministru s’a dusă la Viena.

Se asigură, că dilele camerei actuale sunt 
deja nmnerate. Mai sunt încă câteva proiecte da 
lege ce trebue se le voteze, precum acela pentru 
impositulă de spirtîî și legea industrială și apoi 
în luna lui Aprile sănătate bună — camera va 
ii disolvată, ear în luna lui Iuniu se voră face 
alegerile.

D-lîi Tisza va luâ fără îndoielii tote măsu
rile, ce le crede de lipsă spre a asigură și de 
astădată victoria partidei sale la alegeri, der, 
cu tote că ministrulă-președinte este cunos
cută ca unu omu fbrte activă și precaută 
cândă se tracteză de asigurarea portofoliului seu, 
totuși puteniu predice cu orecare siguritate, că de 
astădată va ave o luptă neasemănată mai grea 
decâtă în periodele trecute, pe cândă încă nimbulu 
și popularitatea sa la Maghiari erau puțină 
atinse de dintele distrugetoru ală timpului. 
Astădi Tisza, celă ce a fost silită a se retrage 
cu rușine dinaintea mâniei Croațiloră și a mag- 
națiloră unguri, nu mai este înaintea alegăto
rului maghiară omnlă providențială, care are 
chiainarea de a conduce rassa. maghiară la 
triumfă, ci este privită ca și altă muritori!, pe 
care rota timpului îlă cobora din înălțimea, unde 
s’a aflată, earăși josu, de unde s’a fost urcată.

Pe lângă acesta multe se șoptescă și se scriu 
despre o mișcare ce se observă mai alesă între 
nobilimea și clerulă maghiară, cu scopu de a 
combate cabinetulă Tisza la viitorele alegeri. 
Cu tote astea Sinenii guvernului dovedescă o 
mare încredere în viitorea loru învingere 
la alegeri. Speranțele însă și le potă basâ adi, 
cum amu dîsă, numai și numai în puterea, de 
care dispună și în întrebuințarea mijldceloru pu
țină alese și multă practicate, de care li s’a 
acrită sufletulă acelora, cari mai au semțti 
pentru binele generalii ală țerei.

Unulă din organele, ce trăiescă din grația 
ministrului-președinte și din fărmiturile ce li se 
aruncă din fondulu de disposițiune, declară cu trufia 
că așa disa partidă „liberală44 maghiară pdte 
păși la alegeri cu încredere, căci este unită și 
tare — pănă cândă nu voră secă fondurile din 
cari se nutresce — și că pe drapelulu ei „cu
rată ca lumina sbrelui44 (sic !) sunt înscrise in
teresele naționale maghiare și „cultul!! ideiloră 
liberale.44

înainte de acesta cu vre-o șepte optă ani 
stâgulă liberalismului modernă maghiară putea se 
orbescă încă ochii multoru Maghiari, cari aș
teptară minuni dela elă și dela acela care 
’lu purtă, der astădi este în casulii celă 
mai bună ună anachronismă de a mai vorbi 
de strălucirea lui „ca lumina sbrelui.44 Gra- 
țiă sistemului de guvernare ală d-lui Tisza 
astădi stegulă acela este așa de multă compromisă 
înaintea Maghiarilor!! nu numai, ci înaintea tutu- 
roră locuitorilor!! țerei, încâtă elă numai în colo
nele diareloră subvenționate și la ordinul!! preșe
dintelui jidovii ală biroului de presă mai pdte 
străluci.

O împrejurare ajută ce e drepții forte multă 
planurile falșilor!! liberali, cari în dictă să laudă 
eu legea de naționalitate, ear prin județe o calcă 
iu modă barbară cu actedc violență și cu ucasuri 

nerușinate ca acele ale vestitului baronii Banffy. 
Acesta împrejurare este neunirea ce domnesce 
între partidele oposițiunale maghiare de-o parte 
și lipsa de solidaritate între naționalitățile nema
ghiare de altă parte.

Este, ce-i drepții, o nenorocire, că pănă acum 
s’a făcută așa de puțină pentru realisarea unei 
cooperări solidare, a tuturoră naționalitățiloru din 
țerile coronei s-lui Ștefană pentru recâștigarea 
libertății, pe care li-au confiscat’o „liberalii44 un
guri. Lipsa acestei solidarități încurageză multă 
pe cei dela guvernă în procederea loră perni- 
ci6să; ei continuă a privi cestiunea naționalități- 
loră ca o piedecă deja învinsă și când!! vorbesc!! 
de viitorele alegeri nici nu mai pomenescă de 
naționalități.

Câtă pentru alegeri, în adeveră, astăzi drep- 
tulă electorală ală naționalitățiloră este con
fiscată dimpreună) cu libertatea loru națională 
și de aceea nici nu mai pbte fi vorbă de-o 
acțiune a loră electorală, care se pbtă pune pie- 
deci celoru dela guvernă. De aceea oficioșii 
dela Pesta și Clușiă calculbză numai cu stânga 
moderată și cu stânga estremă maghiară. Aceste 
partide, dică ei, nu sunt în clară despre ceea ce 
voiescă și nu sunt destulă de solidare și tari, 
și în acesta își baseză tiszaiștii speranțele.

Se înșblă totuși cei ce credit, că domnirea 
loră e asigurată pentru veciă. Ei nu înțelegi! 
tinipulă, sunt orbi pentru cerințele lui și de aceea 
voră cădb prin surprindere, ca toți cei ce des
consideră realitatea si trebuințele ei.
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„Moda cea mai nouă politică.44
Cetitorii noștri sein, că sub titlulu de mai 

susă a apărută de curendă în Budapesta o bro
șură scrisă unguresce (Legujabb politikai divat. 
Irta Timoleon. Budapest 1884. Zilhy Sâmuel.) 
care a produsă multă amărăciune mai alesă în 
cercurile aristocratice și clericale unguresc!, căci 
niciodată magnații și episcopii n’au fost atacați 
în Ungaria așa de aspru, ca în acea broșură, 
de cătră autorul!! ei anonimă, „Timoleon44. Ceea 
ce a voită se diregă d-lu Tisza prin retragerea 
sa strălucită în afacerea proiectului de lege 
pentru căsătoriile mixte strică broșura acesta, 
eare aruncă tăciunele aprinsă în castelurile 
magnaților!! și amenință episcopatulă cu confis
carea moșiiloră bisericesc!.

Dovbda cea mai eclatantă că iritațiunea. ce 
a produs’o numitul!! „Timoleon44 prin broșura 
memorată a ajunsă culmea ei, este, că deja se 
și anunța aparițiunea unei contra-broșure ală 
căreia autorii se presentă. ca „Anti-Timoleonă44, 
care combate nu mai puțină înverșunată libe
ralismulu modernă ungurescii, ce s’a aliată cu 
jidovismulă și suge poporul!! favorisfindă pe 
Evrei.

Este interesantă lupta, ăcesta între cele dube 
curente, de cari se conduce adi societatea ma
ghiară ; trebue se-o urmărimă cu atențiune și 
de aceea începem!! adi a reproduce părțile mai 
esențiale din broșura susă numită a lui „Timo
leon44, representantulă falsului liberalism!! un
guresc!! :

Autoriilu necunoscuta, unu mare șovinistă, se 
gereză că ună luptătorii ală liberalismului, care este 
amenințată prin ultramontanl și prin feudali. Firesce 
liberalismulu sGn și magliiarismulu sGu sunt totii una. 
Acusațiunea cea mai gravă, care o face magnaților» 
și episcopii oră catolici este că ei împedecă maghiari
zarea și făcu, ca naționalitățile nemaghiare sO resufle 
mai ușorii. Elu dîcc îndată la începută: „Starea 
vechiă, constituțiunea vechiă a Ungariei a conservată 
naționalitățile, nu rassa maghiară, care prin starea 

aceea fii împedecată de a se lăți. Ori cc încercare, 
care ar ținti, ca sG se restaureze Ungaria cea vechiă 
sub orice formă folosesce numai naționalitățiloru și 
strică rassei maghiare.44 Feudalisniulu și politica agrară 
de care se ocupă elu sunt „direcțiuni antinaționale.44 
De aceea combate autorulu cu multă pasiune „moda 
cea mai nouă politică44, sub care înțelege poporalitatca. 
ce a căștigat’o oposițiunea prin victoria ei asupra 
cabinetului Tisza.

Favbrea poporului cea schinibăcibsă, care astădi 
strigă „osana44 și mâne „rGstigniți-lu44, face ca orice 
direcțiune politică din Ungaria sG apară ca o „modă44. 
Modă eră și liberalismulu de pe la 1860, sub alu 
căruia stegu s’a restaurații constituțiunea dela 1848. 
„Moda s’a încinsă atunci chiară și asupra haineloru: 
fiecare umblă cu nădragi (pantaloni) stremțl și cu 
cisme cu pinteni. Cei mâi mulțl din patriotismii, 
unii de frică. Căci patriotismulă și liberalismulu erau 
atârnate de calpacit și de Atila. Pălăriele înalte erau 
turtite. Fraculă celă roșiu l’ar fi bătuta atunci cu 
băltaculu (Fokos) strămoșescu. Der pe atunci nu se 
arătă fraculă roșiu de locu. Clasa înalta se îmbrăca 
unguresce. Salbnele se închinau la moda egalității. 
Ei nu cetiau scriitorii maghiari, der se mândreau cu 
ei. Der moda nu ținu multă: ea. încetă în aceeași 
gradațiune, în care s’a născută. După împăcăciune 
eșiră din modă mai ântâiu pantalonii stremțl. Cei 
cari îi îmbrăcară mai ântâiu, îi depuseră acum. Apoi 
ușile saloneloru sG închiseră.

Aristocrația deveni o castă isolată, cum a fostă 
și mai înainte. Ogarii, căpăii, cărțile de jocă, caii și 
femeile căpGtară. posițiunea loru de mai înainte. Tbte 
se făcură, cum au fostă mai înainte. Fraculu roșiu 
deveni din nou preponderentă. Politica liberală demo
cratică își perdfi totă trecerea, ba de politică însăși 
era puțină vorbă. Aristocrații, cu unele escepțiunl, 
trăiau pentru plăcerile ei boerescl. Numai pentru pos
turile guvernamentale și pentru posturile de consilieri 
de administrația mai aveau semțu. Niciodată n’au 
foștii ațâți grofi și baroul prefecți, miniștri, consiliarl 
de administrația, ca după restaurarea constituțiunii. 
Apoi a resăritu din clubulu ecouomiloru (gazda kfir) 
agrarismulă; cu elu s’a aliată antisemitismulă. „Purtă
tori de nume mari istorice se căsătoriră în familii 
jidovescl, — și într’asta făcură bine — dâr totuși nu
mele istorice au votatu în contra căsătoriei Evreiloru 
cu creștinii. Astfelu veni la modă agrarismulă și anti- 
semitismulii. Și’ acesta modă produse o modă nouă, 
„cultulă fracului roși u si alu r e v e r e n- 
dei.44 Acestă cultă e cu atâtă mai periculoșii, cu 
câtă opiniunca publică este pe lângă elă. De aceea 
autorulă broșurei întreprinde o companiă teribilă în 
contra tracului roșiu și în contra reverendei, precumu 
și în contra nobiiimei dela curte și a episcopatului, 
pentru ca sG câștige pe nobilii de categoria a duba 
și burgesimea și sG-i întbrcă de pe calea perirei. Mai 
înainte de a-i urmă în lupta sa cea pasionată în con
tra celoru „dube columne puternice ale reacțiunii44, 
vomu privi mai de aprope teribila, icbnă ce-o desfă
șură despre viitorulă Ungariei pentru casulu, cândă ar 
învinge reacțiunea.

„Biserica catolică, diceau contrarii sGi, se apropia 
de sfârșită. Tbte se învechescu și se prăpadescă 
chîariî și cele mai mari instituțiunl. Miile de ani dă- 
rimă piramidele. Profețirea nu s’a împlinită, Ci toc
mai contrariulu s’a ivită. Biserica catolică și papali
tatea s’au înălțată din decadență mai puternice de
câtă au fostă vreodată. Papa detronată e mai puter
nică ca odinibră. Se reîntbrce bre veculu lui Gre- 
goră fără Gregoră ? Unde sunt așa dișii „vechi ca
tolici44 ‘? Unde Dollinger, unde contrapapii, urzitorii 
șismei ? Ei au dispărută încâtu abia, li se mai vede 
urma și sunt uitați; er papalitatea, și biserica cato
lică sunt mai mari și mai puternice ca odinibră, căci 
au învinsă pe toți inimicii loră și au deșteptată spiri- 
tulu confesională. lesuitisnnilă, biserica catolică siI 
„eclesia militantă44 erașl au ocupată șanțurile. Tu
nurile presei universale catolice sunt aședate în aceste 



șanțuri. Și ultramontanismulu bombarddză erășl sta
tele ; statele ripostez:!, lupta „culturală" (Kulturkampf) 
s’a încinsă. . . Veghieze guvernele și parlamentele. 
Mai alesă veghieze clasa de mijlocă, care merge în 
fruntea culturei, cu atâtu mai multă, cu câtă deodată 
cu ultramontanismulu e mobilisatu și aliatulu său na
turală, feudalismnlti. Stafia negră și albă, reverenda 
și mantaua cavaleriloră se ivescă deodată pe scenă.... 
In Austria precum și la noi nu se pote ignora le
gătura întimă, ce esistă între cei doi aliațl. In 
Austria se alătură la ei ună alu treilea aliată : i n- 
t e r e s u 1 u n a ț i o n a 1 i t ă t i 1 o r u. Alianța de dincolo 
de Laita sc numesce : feudalismul ti, c 1 e r i ca- 
l i s m u 1 fi si s 1 a v i s m u 1 fi. Acăstă alianță a în-
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frântă domnia Germanilor:! si a liberalismului în Aus- 
tria. Acăstă alianță va face f e d e r a 1 i s m u 1 u 
austriacă și astfelu va înfrânge unitatea statului aus
triacă. Nu va eși și la noi din alianța duplă 
cea triplă ? Nu va primi feudalismulu și pe sla- 
vismu ? D6că și nu-lu voră chiămâ, vine elă de 
sine.*)  Locuiți lui este în acea taberă, unde voiescă să 
distrugă unitatea internă a Ungariei, împrăștiândă 
semența desbinărei și suprimândă liberalismulă salva
torii de rassă și de națiune și cultura, ce propagă 
lățirea rassei maghiare. Și decă alianța clericală-feu- 
dală a chiamată pe Indigenii austriacl, de ce se nu 
primescă și sprijinulă naționalităților:! ? Celu ce face 
priinulu pasă, de ce să nu facă și pe al:! duoilea ? 
Der, repetă, Slavismulu se impune ea aliată și 
atunci, cândă liga feudală-ultramontană n’ar vrea 
să-lă primescă, ceea ce și așteptămă să facă în 
numele patriotismului ungurescu. Ce a încnragiată 
pe Croațî ? Zizania din întrulu Ungariei. Îndată ce 
a începută lupta socială și pacea Internă a Ungariei 
a fostă turburată prin nemijlocita seu mijlocita. înfluință 
a feudalismului, cei din Croația au dată josă pajorele 
ungurești. Rescola dincdce de Drava a fostă ecoulă 
turburărilori! de dincoce de Drava. în aceeași măsură 
în care Ungaria e slăbită prin luptele interne, devine 
Croația totă mai tare. Și cu atâtu mai multă curagiu 
capătă și agitatorii naționalitățilorfi de dincdce de 
Drava. Ca sc tăcemă de situația estcridră, ce se va 
face din politica internă maghiară ? Austria este aprdpe 
de noi. Esemplulă său este contagiosă. Peste gra
nița austriacă trecură, la noi, agrarismulă, antisemi- 
tismulă, feudalismulu și ultramontanismulu. De ce să 
nu vină și slavismulu ?*)  EIu ar pute se vină. S’ar 
pute face și la noi o încercare c’unu Taaffe. Cine 
ar fi acesta? Kallay ori Czirâky?**)  Și atunci ar 
face concesiuni Croatiloră ca Taaffe Cehiloru si Po- 
loniloră. Românii, Serbii și Slovacii ar 
trebui numai sS se misce ca se capete și ei conce
siuni, deși nu altele, der cclă puțină întrebuințarea 
limbei loru în administrația și justiția pe contult! limbei 
oficiale a statului.

*) Nu mai treime se viă; elfi este de veacuri 
aici si ori ce atl face trebue se țineți contă de elă !

Red.
**) Despre Kallay scimă, că idealulă lui este se 

inunde Orientul:: cu cultura maghiară. Cum ar putea 
der se fiă Taaffe celu ungurescă ? Câtă despre Czi- 
raky, elfi nu mai e între cei vii. Red.

(Va urmă.)

Cronica evencniintelorft politice.
Regele Car o l u a primită din partea M. 

S. î m p e r a t ului A u s t. r i e i, rege aposto
lică alu Ungariei, o scrisore prin care-i face 
cunoscută, că Archiducesa Isabela, soția Arclii- 
ducelui Friderică, a dată uascere unei prin
cipese.

în urma unoră neînțelegeri, ce s’au ivită, 
Camera bursei din Viena a publicată înștiin
țarea, că. m o n e t a r o m â n ă d e a u r u de 
duoe-decî lei nu pote fi primită dreptă duoe- 
decî franci. Acăstă hotărîre se întemeiază pe 
împregiurarea, că R o m â n i a n u face 
p arte din Uniunea m o n e t a r ă 1 ațină 
și că moneta de aură și argintă bătută în Ro
mânia, deși este întemeiată pe sistema francului, 
nu pote fi privită în relațiunile internaționale 
ca avendiî aceeași valore ca inonetele stateloră, 
din convențiune. Cantitatea de aură din mo
neta română este în adeveri! egală cu aceea a 
napoleonului, der totuși ea nu pote fi privită 
de câtă ca marfă, er nu ca monetă internațio
nală. Statele dunărene, care si-au dobenditu 
independința tocmai după încheiarca convențiunii 
monetare latine, se află din causa moneteloru 
lori! într’o posițiune neplăcută, care — dice 
„Presse" — cu greu va pute fi înlăturată, de 
vreme ce este puțină probabilă, că statele din 

conVențiimea monetară latină, chiar cândă voră 
reînoi acesta, convențiune. voră fi dispuse a 
mai primi nuoi membri în ea. Șerbi a, a 
cărei monetă de aură de duoă-deci dinari, con
ține o cantitate de aură și mai marc ca 
aceea a napoleonului, a fostă de asemene și totă 
din acestă motivă esclusă din relațiunile mone
tare internaționale si camera bursei a fostă ne- 
voită, spre a înlesni circulațiunea acestoră mo- 
nete în Austria, se într’oducă pentru acesta o 
notitiă în foia oficială de cursă. Același remedii!’ 1 
ar fi de recomandată și pentru moneta română 
de aură, care, din causa relațiuniloră comerciale 
cu Austria, se află respăndită mai cu deosebire 
la noi.

Comisia budgetară a c a m erei române 
a admisă egalarea lefuriloru tuturoră magistra- 
țiloru cu cele din București și unu sporu de 
15 la sută la cei dela tribunale și 10 la 
sută la cei dela curți. — Camera a mai acordată 
o subvenție de 15,000 lei școlei comerciale 
din Ploesci. — Ministrulă instructiunei a 
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presentatu camerei ună proiectil de lege, prin 
care sc recunâsce dreptuliî de gradare și pro- 
fesoriloră dela conservatorii, cari fuseseră scă- 
pați din vedere în legea actuală.

D-nu D. B r a t i a n u, fratele ministrului- 
președinte a fostă alesă de curendă ca deputată 
ală colegiului I. de Argeșu, însă și-a dată di- 
misiunea într’o scrisore adresată camerei, în 
care dice între altele : „De și de astădată eu 
unulu am fostă liberă alesă, vă certl permisi
unea de a oferi aci adunărei d e m i s i u n e a 
m e a de representantu ală colegiului I. de de- 
putați din Argeșă ; căci îmi este cu neputință 
a luâ parte la lucrările unei adunări, care, în 
opiniunea mea, precum am declarat’o de câte 
ori amă avută ocasiunea s’o făcu, în marea ei 
majoritate nu este espresiunea voinței țerei. 
Ceea ce mă întăresce și mai multă în acestă 
opiniune este și faptulă că Adunarea de aprope 
unu ană de (Iile de cândă a fostă pentru prima 
oră convocată, a făcută cu totulă alt-ceva de 
câtă lucrarea specială și extraordinară pentru 
care a fostă într’adinsă si anume alesă.“

De cândă d-lă de Giers a visitatu pe d-lă 
de Bismarck la Friedrichsruhe relațiunile dintre 
Petersburgu și Berlină, cari începuseră a se 
mai reci, deveniră earași cele mai amicabile și 
intime. Ca ună semnă ală acestoră bune relații 
sa interpretată și numirea Aiului principelui de 
Bismarck ca atasută la. ambasada din Petersburgă, 
ear acum este privită cu aceeași ochi strămutarea, 
ambasadorului rusă principe O r 1 o v dela Paris 
la Berlin. Cercurile politice din Paris au fost 
încâtva surprinse de acest:! strămutare și ele 
deducă dintr’însa că este în ajună de a reînvia 
alianța, celoră trei împărați. Se înțelege de sine 
că oficioșii din Berlin desmintă acestă faimă.

Aceiași oficioși ne spună, că Bismarck a 
făcută cunoscută, că în primele (Iile ale lui 
Marte va veni la Berlin și va luâ parte la des- 
baterile Reichstagului. Una din propunerile 
sale cele mai de frunte va fi de a se prelungi 
durata „legei socialiștilor" și decă, precum se 
crede, acostă propunere va fi respinsă de ma
joritatea parlamentului se crede, că se va di- 
solvâ Reichstagulă și se voră face none alegeri.

Unu ordină severă a fastă espediată de că- 
tră guvernorulă B a s a r a b i e i, generalulu Con- 
stantinovicî, la Pubei, Atachi, Camrad, Sculeni, 
Caliulă, Reni și Ismailă, în care se notifică, că- 
pitaniloru de gendarmeriă disposițiunile privitore 
la Evreii, cari voiescă se se stabilescă în apro
piere de graniță. Aceste disposițiunî oprescă 
atâtă pe Evreii străini să se stabilescă prin 
satele și orașele de pe graniță, câtă și pe Evreii 
indigeni a-șl permuta reședința din năintrulii 
țerei spre hotare.

„Monitcur de Rome" publică enciclica 
Papei cătră episcopatulă francesă : Papa amin- 
tesce înainte de t6te, meritele, ce si le-a câsti- 
gatu națiunea francesă, aperândă biserica cato
lică. Deși Francia — (lice Papa — câte odată, 
uitându-șl de tradițiunile și misiunea sa, s’a 
arătată ostilă bisericei, totuși ea, mulțumită lui 
D-deă, niciodată nu s’a abătută pentru timpii 
îndelungată seu pentru totudeuna din calea cea 
adevărată. Biserica totudeuna a condamnată 
școlele neutre. Papa invită pe părinți, ca ori
câtă de mari dificultăți ar fi, se nu înceteze de 
a dâ instrucțiunea religiosă copiiloră loră. Vor- 

bindu despre relațiunile bisericei cu statulă, 
Papa amintesce despre începutulu concordatului 
și dice, că concordatulu a fostă inspirată de-o 
politică înțeleptă. dc-o politică, care sciea cum 
se îngrij6scă de binele publică. Motivele, cari 
au preponderatu la întinerea concordatului, sunt 
și astă-dl suficiente pentru a ne face se măn- 
ținemu acelă concordată. Papa felicită pe episcop! 
pentru zeluhi loră. „Nimenea nu vc va pute 
învinovăți, dice Papa, că sunteți dușmani ai 
guvernului actuală". Enciclica termină prin 
următorele cuvinte : Sperămu, că noua dovadă 
de interesă, ce am dată Franciei va stringe și 
mai bine legătura de unire dintre Francia și 
Vaticanu, legătură, care totădeuna a fost pentru 
ambele părți ună isvoră nesecată de folose în
semnate."

In urpia unei mișcări în M a c e d o n i a, 
care se dice, că este resultatulu lovirii date pri- 
vilcgieloră bisericei grecesc! în Turcia, Porta 
a adresată o notă ambasadorelui rusă, în care 
(Jice, că se va vede nevoită să trămită o comis- 
siune în mănăstirea de călugări de pe muntele 
Atos spre a descoperi, d6că nu cnm-va se află acolo 
ună deposită de arme. D. de Nelidoff răspunse 
că nu pote permite a se face perchisițiune în
tr’o mănăstire rus6scă. Din causa închiderii bi- 
sericiloră grecesc! se vede o mișcare fdrtc seri- 
osă prin tote insulele grecesc!. Cu acestă oca- 
siune Germania a recomandată Porții să nu-și 
perdă vremea spre a ajunge la o înțelegere cu 
biserica grecă.

In dina de 27 lanuariu curentă în tribuna- 
Iulă civilă dela Chișineu s’a judecată procesulu 
reginei Serbiei Natalia Obrenovici și cu 
mai multe persone, cari pretindă a avea dreptă 
la 25,000 ruble, datorate de cătră Mai. Sa 
Regina încă pe cândă locuica în Chișineu îm
preună cu mătușa Mai. Sale domna Clieșcu. 
Tribunalulă a condemnată pe Regina Serbiei 
la plata sumei datorite plus cheltuelile de jude
cată. Advocatiilă Reginei a făcută apelă. 

Despre starea politică a Româniloră din Austru- 
Ungaria.

Diarulu „Carpații", care apare în Craiova 
dela începutulă anului curentă publică sub tit- 
lnlă acesta unu șiră de articuli scris! de unu
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alegâtbră ală colegiului ală 3-lea din Craiova, 
care s’a interesatămai deaprSpc desituațiunca poli
tică a Româniloră de dincoce. Acest! articol! au 
fost provocați de ună altă articulă, apărută în 
numita foie. în care se făceau Româniloră dela 
noi imputări, că de ce nu ieau parte la tute 
afacerile publice, de ce nu morgă în parlamen- 
tulu ungară, ca se protesteze. Articulii din 
care estragemă mai la vale unele pijsage mai 
marcante, ieau în apărare atitudinea politică a. 
Româniloră din Ardălă.

După cc arată, că lupta. între Români și 
Unguri este pentru drepturile politice șî civile 
și pentru păstrarea naționalității, că prima din 
aceste cestiuni c cu totulă subordinată celei d<; 
a doua și că Maghiarii întrebuințeză tote mij- 
locele pentru desnaționalisarea Româniloră și 
că acesta e scopulă principală celă urmărești! 
autorulă continuă asa :

„Pănă la 1881, Românii ardeleni se despăr- 
țiseră în duoe partide: „activiști" și „pașiviști". 

î Cei d’ântăi voiau se trimită representanțl în 
dieta Ungariei, fie și numai pentru a protesta 
mereu în contra fiecărei legi relative la Români. 
Pasiviștii remânendă pre lângă protestulă dela 
începută, voiau că toți Românii se se abșină 
dela legile dietale, și să ia parte numai la ale
gerile comitatense ale magistraturei și adminis- 
trațiunii. Argumentele pasiviștiloră erau urmă
torele : decă vomă luâ parte la legile dietei un
gare, diceau ei, vomă recunosce, atâtu prin 
faptă câtă și de dreptă, teremilu creată none 
de adversari, și prin acesta amă anulâ protes
tulă unanimă în contra uniunei, făcută la 1867 ; 
amă renunță la. programa politicei naționale ; amu 
consimți înși-ne la contopirea naționalității nostre 
în elementulă maghiară ; amă ajută înși-ne la 
desvoltarea și întărirea statului maghiară pe 
ruinele autonomiei altoră țări și naționalității 
altoră popore. Pentru că tote legile și tote așe- 
demintele înființate pe cale parlamentară sunt 
nu numai ale majorității, ce le voteză, ci si ale 
minorității, ce le combate și vot6ză în contra 
loru, și prin urmare a tuturoră celoră represen-



tați în parlamentă prin majoritate și minoritate 
și de-o potrivă obligătore pentru toți locuitorii 
statului/1

„Prin acesta, lupta cea mare pentru viață 
între d u 6 ă n a ț i u n 1 s’ar reduce la o simplă 
lupt ă d e p a r t i d e. Apoi e cunoscută, că 
chiaru între partidele aceleiași națiuni lupta par
lamentară se urmeză numai pană atunci, pană 
cândă constituțiunea și prin urmare legea elec
torală, lege fundamentală a constituțiunii, și re- 
presentanții aleși prin acea lege sunt recunos- 
cuțl ca espresiune a voinței majorității; pănă 
cându adecă destinările și luptele se făcu numai 
pentru modulă aplicăii pactului fundamentală, 
pentru corolarele lui seu pentru legile de deta
liu. Insă îndată ce vine în jocă ună interesă 
vitală ală țării, care trebue garantată prin con- 
stituțiune, partida din oposițiune, cândă se vede 
în minoritate, și nu p6te recunosce pre repre- 
sentanții partidei adverse ca adevărați represen- 
tanți ai majorității locuitorilorii cu dreptă de 
alegere, refusă participarea sa la facerea s6u 
revisuirea legiloră la ordinea cjilei, despre cari 
e sigură, că au să fie în contra principieloru 
sale, și deci, după convingerea sa, în contra inte- 
reseloră de esistență ale națiunei. Atunci acea 
partidă se mărginesce a face resistență pasivă 
și, cândă pote și crede de trebuință, refusă însăși 
mijlocele necesare pentru întreținerea statului 
și a guvernului.“

„Românii pasiviști din Transilvania erau der 
pe terenulă celă adevărată. Acesta a recunoscut-o 
în urmă și partida contraria, numită activistă, 
care dela 1881 a renunțată la principială de a 
luă parte la legislațiunea statului, așa că adi 
există o deplină armonia între toți Românii din 
Austro-Ungaria pre terenulă politică. Toți au 
ună singură plană, lămurită și determinată în 
conferința națională dela 1881.“
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După acesta vorbesce despre conferința nostră. 
națională dela 1881, despre programa de acțiune 
a acelei conferențe și despre memoriulă ei pu
blicată în mai multe limbi europene și continuă așa: 

„Pasivitatea Româniloră din Transilvania nu 
este der o inerția, o lăpedare de sine și de 
drepturile sale. Ea este o programă politică 
determinată în unanimitate de representanții na
țiunii și urmată cu statorniciă, pănă cândă îm
prejurările voră dictă o altă programă; este 
ună protestă, căruia prin memoriulă menționatei 
conferințe, tradusă în câte-va limbi, i s’a dată 
espresiune în fața Europei, pănă cândă împre
jurările voră necesita ună altă protestă...“

„Der și Românii ardeleni se abțină numai 
dela alegerile pentru camera legiuitore, nu și 
dela alegerile administrative și judiciare ale 
comitateloră. Din nefericire însă, cu totă activi
tatea și solidaritatea lorii în aceste alegeri n’au 
reușită nici în anulă acesta de câtă în forte ♦
puține locuri.“

Articulii se încheia cu următorelc cuvinte : 
„Intre noi și Românii de preste Carpați esistă 

pre puțină comunicațiune, ca se puteiuă cundsce 
situațiunea loră în totă realitatea. Apoi tocmai 
cândă amu cun6sce-o, e mai ușoră a judecă 
pre alții, de câtă a lucră. Eu credă, că ceea ce 
dorescă frații noștri dela noi deocamdată, este 
se studiămă starea și relațiunile loră cu Ungurii 
și să întrețincmă o mai desă comunicațiune in
telectuală cu ei, prin diaristică și literatură. 
Acesta ar întări solidaritatea națională si ar 
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mări puterea loră de resistență.“
„Speră, că aceste reflexiuni nu voră fi luate 

în nume de rău de cătră onorabila redacțiune, 
ală cărei articolă m’a îndemnată a scrie aces
tea despre situațiunea politică a Româniloră de 
preste munți; căci nu ei se pote impută indife- 
rentismulă. Nu vorbescă aici de elita inteligen
ței nâstre, ci de mulțime. Căci cine n’a obser
vată, că majoritatea tineriloră, cari esă din șco- 
lele nostre, cunoscă mai bine America și Austra
lia de câtă provinciile vecine României. Decă 
d-nii profesori de istoria și geografia voră găsi 
de luată ceva asupră-le din acesta, îmi pare 
reu, der nu potă să-i apără. Din acestă causă 
cândă câte ună glasă generosă de aici rostesce 
numele Româniloră din țările vecine, pare a fi 
glasulă profetului, care strigă în pustia și din 
acestă causă elă produce puțină efectă și dincolo 
de frontiere.“

„Și acesta nu e bine. E ună tristă semnă 
pentru viitorii. Pre cândă noi, majoritatea Ro

mâniloră liberi, stămă în o ast-felă de nepăsare 
de cele ce se petrecu preste munți, Ungurii 
lucreză din totc puterile pentru distrugerea na
ționalității nostre de acolo, speră a se întări ei 
înșiși cu ruinele ei. Er Românii, neavendă la 
noi căldura adevărată frățescă pentru ei, se 
descuragâză și pierdă din tăria morală, cu care 
s’au opusă și se opună încă maghiarisării. Pen
tru că bine trebue se distingemă, nu dreptu
rile civile și politice sunt în prima liniă în 
jocă în acea luptă, ci existența națională. Drep
turile li se recunoscă și li se daă, înse cu con- 
dițiunea de a se face Unguri. Se înțelege er 
că în o asemenea luptă se cere o putere de 
abnegatiune si sacrificiu multă mai mare de 
câtă atunci, cândă e cestiunea între ală m e ă 
și al ă te ă fără condițiune, ca de esemplă în 
Irlanda si Rusia. Si ceea ce a tinută si tine 
încă pre Români în aedstă luptă, este în ade- 
veră încrederea în ei înșiși ca națiune, care 
pote ocupă cu onore unu locu între națiuni; 
der este, în mare parte, și existența nostră și 
a României libere ca stată independentă.14

„Se arătămă deci aceloră frați din depărtare, 
că nu i-amă uitată, că și noi cugetămă ca denșii 
ca se încheiu cu însemnatele cuvinte scrise mai 
dăunăiji în colonele acestui diaru, că numai îm
preună cu toții ne vomă putâ aperă naționali
tatea și drepturile, vomă pute stâ ca corpă 
distinctă în lumea orientală; că separați supuși 
vomă fi totădeuna la alții și că nu acesta este 
viitorulă ce ni-lu pregătimă nici nouă, nici gene- 
rațiuniloră viitbre.

Gestiunea întrunirilorft preotesei.
Din marginea Câmpiei 31 Ianuarie a. c.

Am âmblată de câțiva ani prin unele ținuturi 
ale Transilvaniei, totădeuna cu cugetă a cunosce 
starea poporului nostru și gândindu-me că ore 
cum s’ar potd redica și pune eln pe piciore mai 
tari. Am tăcută trista esperiență că „inteligența41 
nostră laică, a căreia numără a crescută bini- 
șoră și care vine mare parte în contactă cu 
poporală rustică, stă față cu elă în totală ne
păsare, deși mulțl din sînulu acestei „inteligențe11 
au percursă studiile ajutați cu colecte și dela 
țărani, și cu stipendii naționale.

Credă a nu cade în erbre, decă amintescă 
cu acestă ocasiune, că unii părinți români își 
crcsbă copiii acasă în vorbirea unei limbi străine, 
negligendă cu totulă limba maternă, cându. apoi 
copiii crescuți astfelă încunjură societăți româ- 
nesci uneori și nesciindu-și limba propria, stau 
cu picibrele în duoe luntre, de străini urgisiți 
din dosii, de Români pe față — și totuși pă
rinții cândă e vorba de a câștiga vr’ună favoră 
pentru sine seu ai sei recurgă la Români.

Cineva pote fi patriotă bună, fiindă totodată 
și naționalistă bună, deorece aceste însușiri no
bile stau în strînsă legătură una cu alta. Cineva 
pote dâ sfaturi îndreptătore poporului seu sin- 
guraticiloră fie elă mirenă, ori din cleră, cliiară 
și prin ținerea de cuvântări fără ca se ’și pe
ricliteze posițiunea. decumva n’ar fi independentă, 
decă acele urmărescă scopulă de a ameliora starea 
economică, intelectuală și morală a poporului.

La totă casulă înse este preoțimea nostră 
în prima liniă chemată a deșteptă și a lumină 
poporulă prin cuvântări și după împrejurările, 
situațiunea și după spiritulu timpului de față, 
dela fruntea altarului. Preoțimea nbstră este 
și însuflețită pentru acesta, der nu toți au și 
învețătura recerută spre a pute satisface bunei 
loră voințe. Mai mulțl domni preoți ’mi-au 
vorbită de scăderi, de datine învechite si dău- 
nose și de alte rele: am cunoscută, că sunt 
răniți la inimă, ar sterpi reulă și-’și facă ideă 
despre o're-cari mijloce, der nu ’și potă clarifică 
ideile, nu-le potă aplică la vieța practică.

Acestă neajunsă nu se pote delătura decâtă 
pe calea întruniriloru. S’a atinsă din mai multe 
părți cestiunea importantă a intruniriloru preo- 
țesci. Este în adeveră timpulă supremă ca să se 
facă ceva pentru ameliorarea stârci intelectuale, 
morale și materiale a poporului nostru. La 
întrunirile din cestiune se voră aduce înainte din 
partea membriloră loră, rele, cari ceră urgenta 
delăturare, și cari de singuratici nu, der de 
întruniri prin schimbarea păreriloru se potă 
lămuri. — In consilii de medici uneori si medici 
mai puțină învățați au nimerită medicina pentru 

pațientă care aprobată de medicii cei mai re- 
numiți, a vindecată boia lui. Va fi bine decă 
pentru sterpirea vr’unui rău lățită în întregu 
protopopiatulă se va însărcina o comisiune pen
tru compunerea unei cuvântări, care se țînă în 
biserici atențiunea poporaniloră încordată și să 
fie scopulă ei încoronată de succesulă dorită, 
întrunirile voră aduce de sigură fructe salutare 
fiindă ele de natură de a mai amplifică cultura 
și sciințele preoțimei, voră face ca dd. preoți 
să se deprindă, mai multă a cugetă și îi voră 
împintenă la mai multă activitate ; luăndă parte 
numai la câteva întruniri ei voră deveni mai 
curagioși, nu așa sfiicioși ca acum. Decă se va 
îmbunătăți odată starea intelectuală a poporului 
câtă elă se potă resistă înșelăciuniloră jidănesci 
dilnicc si ale altoră venetici rafinați, cari îi 
prepară ruina materială și morală, atunci se va 
mai îmbunătăți chiar și starea materială a preo
țimei și va fi ună folosă și pentru stată.

Din t,6tc aceste considerante tină eu introduce- 
rerea de întruniri preoțesc! la noi în tbte pro
topopiatele și nu numai odată, der celă puțină 
de duoe, trei ori în ană, de-o necesitate impera
tivă, de-o condițiune sine qim noii. X.

Dive r s e.
(Comitetulu balului românu în Viena) face cu- 

uoscutu, ca la 11/23 Fcbr. a. c. va arangiâ balulă 
română în „Grand Hotel “ în f o 1 o s u 1 ă s t u d e n ț i- 
1 or ti r o ni â n I lipsiți' de mijldce din Viena sub In- 
altulă Protcctorată ală Alteței Sale I. R. Arc li i- 
ducele Rainer și sub distinsulu patronată ală sti- 
mateloră dănine : S e v a s t i a d e O a r p ă, Mari a 
1) u ni b a, M a t b i 1 d a I) u m b a n. G erma ni, Vic- 
t o r i a de G r i g o r c e a, C l a i r i s s e de Lind- 
h e i m - V i v e n o t, Aurelia de T r a p ș a-K r o n, 
C o m t e s a, T r a u n-A b e n s p e r g, Victoria de 
U m 1 a u f f - F r a n k w c 11, B a r o n c s a C a t i n c a. 
de Vasi Ico. — însemnătatea unui bală românit în 
Viena și scopulă, pentru care clu este destinată — 
adauge comitetulu — sunt pentru noi garanția deplină, 
că compatrioții noștri nici de astadată nu ne voru 
lipsi de ună generosă sprijinii, cu atâtn mai multă, 
că după doi ani de întrerupere — cândă împreju
rările erau nefavorabile — acum cu puteri unite sun- 
ternii deciși a continua o operă, care a. contribuită 
în de ajunsă la ridicarea, prestigiului nostru. Studenții 
români lipsiți așteptă ajutoriu! — Președintele de 
onore aht comitetului balului este d. Alecn br. de 
V a s i 1 c o, er președ. activă d. Dr. St. N. C i u r c u.

(Petrecerea Brașovechenilorii) ce s’a arangiată 
Joi seră în sala otelului „Union“ la inițiativa 'zelo
sului învățătoră Candidă Mușlea a rceșită în totă pri
vința forte bine și credemă că și copiiloră săraci din 
Brașovecliiu (Brașovulu vecliiu, astădl suburbiu) în fo- 
losulă cărora s’a arangiată, le-a adusă ună frumoșii 
ajutoră. O plăcută privelisce înfățișă ainesteculu baine- 
loră domnesci printre costumele țerănescl ale econo- 
miloră noștri din Brașovuhi vecliiu. Acestă petrecere 
a reunită tote păturele societății nostre presentându-ne 
o iconă a iubirei si solidarității ce esistă între Română 7 ’
si Română fie elă îmbrăcată ca la orasă, ori ca la 
sată. Jocurile naționale „Căhișerulă“, „Bătuta11, Hăță- 
gana ș. a. s’au repetată mai de multeorl. Fetele și 
nevestele, cari formau o cunună veselă și frumdsă, au 
cântată și o horă națională, ce a plăcută multă. 
Spectatorii ocupară de astădată scena micului teatru 
din sala de jocă pre cându dc obiceiă cei de pe bina 
jocă, er’ cei de josă privescu.

(Conferență la Ateneu.) La 9 Fcbruariu curentă, 
d. HajdCu va țîne la Ateneă în Bucurcscl o confc- 
lință despre „celă din urmă cronicară română din 
epoca Fanarioțiloă11.

(Primăveră.) Cetimu in „Deinocratulu11 din Ploi- 
esci: Timpulă continuă a fi ca celu pe primăveră, cu 
tote oscilatiunile baroinetrice; si ccea-ce este ne mai 
pomenită pentru luna lui Ianuariu, arăturile pe câinpă 
sunt în plină activitate, semănându-se ovescle, cari 
nu potă suferi de schimbarea ce s’ar face în tempera
tură. Pe la delurile cu vii asemenea se facă lucrări 
de a le primă-verei.

(Testamentuliî lui V. Paapa.) Joia trecută s’a des
chisă testamentulu reposatului V. Paapa, ală distinsului 
cetățană și filantropu. Averea sa, prețuită la 1 mili- 
onă, a fostă astfelă lăsată: 400,000 lei, pentru înfiin
țarea unei scole de meserii la moșia sa, Valea-Boului 
(Prahova); 13,000 lei, Asilului Elena Dbmna; 10,000 
lei, școlei de comcrciu din Ploescl; 10,000 lei, gim
naziului din Giurgiă ; 10.000 lei, scălei normale a so-



cietății pentru învățătura poporului româna ; 10,000 lei, 
școlei frbbeliane a acestei societăți; moșia sa, Valea. 
Beului scdlei 4in acea comună; 12,000 lei pentru 
trimiterea în străinătate a unui școlarii din liceulu din 
Ploescl, care va isbuti Ia concursulu cc se va țîne In 
acesta scopă. Vreo 150,000 lei a lăsată răposatultt 
diferiteloru rude amici și apoi mai lasă deosebite 
sume servitoriloru casei și preotului din Valea-Boului. 
Prin o clausă specială, elă iârtă datoriile tuturora de- 
bitoriloru săi.

(Schimbările căldurei solare) ce le-a constatata 
fisiculu Dr. Frăhlich, sunt după părerea acestui învă
țată de mare importanță pentru metereologiă. Decă 
s’ar afla o stațiune de observată — dîce densula — 
pe unu munte înaltă situată într’o climă senină, în 
care stațiune să se măsore căldura solară mai pe fle
care di, atunci ar ave aceste observațiunl pentru me- 
tereologu aceeași însemnătate, ca și cându unu ne- 
guțătorfl, care și-a cunoscută pănă acuma numai chel
tuielile, deodată-șl cunosce și veniturile. Atunci amu 
posede în nemărginitulu chaosa de fenomene metereo- 
logice nu numai veriga (zala) din urmă din lanțulu 
efecteloră, adecă fenomenele într’adevără observate, 
ci și veriga dela începută, causa ultimă. Câtă de 
însemnată este neconstanța căldurei sorelui în luna 
lui Augustă 1883, se vede, decă calculămu efectulu, 
ce ar trebui să-la aibă ea asupra temperaturei mij
locii a suprafeței pământului, rămânendă tote cele
lalte constante, afară de lumina sorelui. Temperatura 
mijlociă a pământului se compune în esență din două 
părți, din influința căldurei cerului — a steleloră și 
atmosferei — și dintr’a căldurei solare; cea dântâiă 
înfluință o pntemu tacsâ în lățimile nostre cu cifra 
rotundă —100° C. pe cea din urmă preste +100° C. 
Decă căldura sorelui ar cresce cu 6 procente, ar trebui 
să se înalțe și temperatura pământului cu 6° C. ră- 
mânăndă tote celelalte egale ceea ce ar însemnă 
după isotermele din Augustă o strămutare a climei 
dela Sicilia la Berlină.

(Telefonului.) De sigura ca într’o di tote bursele 
din orașele principale ale Europei au să fle legate 
între ele prin mijloculă telefonului. în Belgia și în 
Germania, precum și în Anglia și în Statele-Unite, 
telefonulă pe distanță mare este adoptată și generali- 
satu. pilele din urmă, bursele din Berlină și Magde- 
burg au fost asemenea puse în comunicațiune, pentru 
ântâia 6ră, prin tindă telefonică. Acesta serviciu tele
fonică funcționcză acum într’ună modă regulată, elu 
este deschisa publicului dela orele 12 pănă la orele 
3. Persdna care cere o comunicațiune trebue să plă- 
tescă duoă mărci. Distanța dela Berlină la Magdeburg 
este cl’aprope 142 chilometri. Pare că ordinile Bursei 
se dau într’ună modă forte lămurită dela ună orașă 
la altulfl. Administrația poșteloră și telegrafeloru are 
să înființeze asemenea o linia de telefonă între Lipsea, 
Berlină si Hamburg.

(Lacurile din Crimea) au dată în decursulu anu
lui trecuta 6,250,000 puduri de sare. Acesta sporire 
ne mai pomenită a sărei culese din lacurile Tavridei 
se datoresce unui sporă mare în esportă: Bulgaria, 
ltumelia orientală, Sinopu, Trapezunda și altele au în
cepută a se aprovisionâ cu sarea, din Crimea, care 
după spusele direcțiunei de stată (Casenoe upravlenie) 
are tote calitățile sărei de mare si se întrebuințeză 
pentru conserve și sărăturl de pcsce.

(Telegrafulu suteranu.) în timpula furtunei din 
26 și 27 lanuariu, în Francia în momentulu, în care 
tbte liniile aeriane au fost distruse, comunicările tele
grafice ale regiuniloru din răsărita și din nordă n’au 
fostă de locă întrerupte. Rețâua suterană a funcțio
nată fără întrerupere și a permisă, cu tătă acumularea 
estraordinară de telegrame, să se suplinescă lipsa de 
comunicări aeriane. Germania, grațiă rețelei sale su- 
teraue, a dobândită resultate analoge.

Non abonamentu la

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

namentă, la care învitămu pe onorații abonați, 
amici si sprijinitori ai fâiei nostre. Ne rugăma să ni 
se arate adresele esactă precum ți ultima poștă.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tată costulîi abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu directă prin man
dată poștală, seu prin Domnii, la cari au 
subscrisă abonamentulă.

Prețulă abonamentului, ce se pote trămite mai 
ușoru prin mandate poștale, este:

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

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

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

65 bucăți numai fl. 8.50.

Tacâmuri ii masă de arsiutu
BRITANNIA

cu marca brevet, a fabricei.

Auriți, vedeți și ve mirați!
Unu serviciu verit. englezeștii. patent, durabilă 
pentru feliuri și dessertu din argintii de Bri
tannia solidă și massivă, care se mai pote pune intr’o 
categoria cu argintulă verit. și pentru care garantezi! 
in scriau și după 25 de ani că fiindă întrebuințată 
remâne albii. Acestă garnitură a costată mai înainte 
peste 30 fl. și se vinde acum c’unit preții forte redusii. 

întrega garnitură constă din următorele piese :
6 bucăți cuțite de argintă Britannia bună . . fl. 2.25
6 furculițe „ massive . fl. 1.20
6 linguri ,, massive . 11. 1.20
6 57 scăunele ,, fine . . fl. 1.—
1 77 lingură de supă ., massivă. fl. 1.10
6 linguri de cafea. massive. fl. 0.70
1 57 lingură de lapte massivă. fl. 0.60
6 cuțite mici de deșertă și copii solide . fl. 2.—
6 77 furculițe de deșertă ., massive . fl. 1.—
6 linguri de argintă-Britannia solide 11. 1.—
6 păhare pentru oue fine . . fl. 1.20
6 7? linguri fine . fl.--.60
1 77 solniță pentru piperă fină . fl.--.30
1 ., pentru sare frumosă . 11.--.15
1 77 tavă de 30 cin. lungime fină . . fl.--.60
65 bucăți fl. 15.—
Tote 65 bucăți prov2dutu cu marca fabricei de susă, costă ’ o

numai fl. 8.50.
Aceste obiecte se trămita și cu bucata pentru 

prcțuriD susu arătate, der cclu ce comandă fote 65 
bucățile, Ie capetă în locă de a da fl. 15

tote numai pentru 8 fl. 50 cr.
Praiu de curățită pentru argintulă meu Brit. cutia cu 15 cr. 

Admonițiune ! Argintulă de Britania nu mai atunci 
este veritabila dâcă părtă marca de mai susu.
Comandele se efectuescu numai după trămiterea pre
țului seu cu rembursă (Nachnahmc) și sunt a. se adresa la 

BERTHA ZUCKER’S Britainiiasilto-Hânptileiiât 
Wien II., Pfeffergasse Nr. I.

Decă nu convine garnitura se întorcă paralele, 
dovadă că negoțulu e reală. — Catalognlu prețuri- 
lortt gratis.

Sz. 102—1884 polg.

Hirdetmâny.
A zernesti kir, jârâsbirosâg reszârol ezennel kiiz- 

hirre tetetik, miszerint Puscariu Jâzsef Ugyved âltal 
kepviselt Surdu luon ftiperesnek ismeretlen tartăzko- 

dâsa Zenofic Enescu alperes elleni 124 frt. 12 kr. o. e.|s. j. 
irânti sommâs keresetenek târgyalâsâra liatârnapul 
1884. evi inârczius li6 18-ik napjânak d. e. 8 drâja e 
birosâg elott kitiizetik.

Felhivatik ennelfogva ismeretlen tartozkodâsu al
peres, liogy ugyenek czelszerti vedelme irânt a reszerc 
gondnekul kinevezetttîgyvedGaroiuMiklos zernesti lakost 
kellden utasitsa, vagy a târgyalâsnâl szemelyesen vagy 
mas megbizott âltal jelentkezek, inert klilânben mind- 
ezek elmulasztâsânak kbvetkezmenyeit magânak tulaj- 
douitsa.

Zernest 1884. evi februar ho 3-ân.
A zernesti kir. jârâsbirosâg.

Penciu, 
jârâsbiro.

Concursă.
Pentru 8 ținârl, cari dorescă a fl aplicați la me

serii din partea Reuniunei sodaliloră români diu Clușiu, 
pe basa §-lui 6 din regulamentulu Reuniunei, subscrisa 
comisiune escrie concursă. — Dela concurcnțl, 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, și 
că sunt de origine români. 2. zltestată că an cunoș
tințele, ce se predau în scolele primărie, și pre lângă, 
limba maternă posedă si elementele unei limbe străine 
(germană seu maghiară). 3. >86 producă oblegațiune 
dela părinți seu tutori, că-i voră lăsă în totă timpul ă 
statorită la măiestrulă, unde i-a aședatu comisiunea, 
și că în casă de lipsă, îi voră provede cu îmbrăcăminte, 
eră la casă, cândă îi voră luâ dela înăestru, voră 
reintdree Reuniunei tdtc spesele. 4. Elevii se voră 
asedâ Ia măiestriă la dorința loră, în ori si care ce- 
tate a Transilvaniei, mai cu preferință însS în Clușiu, 
pentru a pute ti supraveghiațl din partea comisiunei 
conformă regulamentului. 5. Concurenții au de a pro
duce atestată legală despre paupertatea părințiloră 
loră. 6. Acei concurențl, cari din causa depărtărei 
nu se potă presentâ înaintea comisiunei subscrise, 
au de a produce atestată medicală despre desvoltarca 
corporală și întregitatea. organeloră. 7. An suplică au 
de a-șl descoperi dorința, că la ce măiestriă doresco 
a fi aplicați.

între mai mulțl concurcnțl se voră preferi conformii 
§-lui 20 din regulamcntă : a) Pruncii dela sate, despre 
cari se pdte presupune, că în urma nexului loră fami
liară cventualmente se voră așeșlâ ca măiestri în co
muna loră natală seu în altă comună rurală, b) între 
condițiunl egali, voră ii preferiți orfanii de ambii 
părinți, apoi cei de tată, c) între diversele măiestrii 
la cari dorescă a fl aplicați, se voră preferi aceia, cari 
doresefl a fi aplicați la. rotăriă, faurăriă, bntnăriă, 
jnăsăriă, carpentăriă seu lemnăria, cojocăriă, eismăriu 
grosă, păîăriăriă, curelăriă și funăriă.

Suplicele instruite conformă acestui concursă sunt 
de a se subșterne la președintele acestei comisium 
în Clusiu pănă în 2 Marțe st. n. a. c., cându cei ce 
se voră presentâ în persbnă, se voră și csaminâ prin 
comisiune conformă regulamentului, și după aceea se 
voră așeșlâ pe la măiestri, pe cari i plătesce comi
siunea amâsurată contractului, ce se va. încheia cti 
respectivii măiestri.

Comisiunea Reuniunei sodaliloru români din Clusiu 
încredințată eu aședarea învCțfieeiloru români pe lu 
măiestri. 3—3

Clușiu în 22 lanuariu 1884.
Basiliu S. Podobă, Di*,  isacu,

preș. corn. sec.

si G-avora.
Sciri telegrafice.

Belgradu 15 Februariu. De eri avemu o 
crisă ministerială. Regele a cliiamatu la sine pe 
Garașanin.

Londoiiu, 15 Februariu. Ministrulu-preșe- 
clinte Gladstone a declarată iu cameră, că chel
tuielile trupeloru, cari mergu în Sudan trebue 
să le porte Anglia.

Paris, 15 Februariu. „Agința Havas“ este 
împuternicită a declara că, guvernulu francesft va 
respinge ori ce propunere, cc tinde a introduce 
dări noue.

Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu

Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de stegari, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.
potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.

Comando se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimba cu altele. 19—30

Numere complete dela începutiiliî 
anului se mai află.
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