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Totdduna ne-aniu bucurată, de câte ori ni 

s’a dată ocasiune de a înregistrâ câte unu semnă 
de viâță ală comitetului electorală permanentă, 
alesă de conferința nostră generală electorală 
din 1881. Amă așteptată să-i audîmu glasulă 
și cu ocasiunea alegeriloră municipale din urmă, 
aină dorită se’lă vedemă dândă o direcțiune 
ore-care alegetoriloră români din județe, capro- 
cederea loră se fie uniformă și pe deplină co- 
respundetore situațiunei nostre, însă acâsta aș
teptare și dorință nu s’a împlinită.

De astădată comitetulă electorală permanentă 
a adresată la timpu ună apelă bine motivată 
câtră diferiți fruntași români de prin județe, 
cari adereză la programa de acțiune stabilită 
de cătră conferență din 1881, cu provocarea, 
de a se uni și de a conlucrâ pentru organisarea 
partidei naționale române după chipulu, cum se 
organiseză și celelalte partide politice din țâra.

Ceea ce cere comitetulă în apelulu de mai 
la vale este o condițiune fără de care alegătorii 
noștri, puțini câțî sunt în urma nedreptei legi 
electorale, nu potă se representeze interesele 
naționale ale poporului română. Organisarea 
partidei naționale amă cerut’o și o ceremă și 
noi mereă și dorința nostră cea mai fierbinte 
este, ca fiecare Română bine semțitoru se înțe- 
legă, că datoria lui este de a conlucra din tote 
puterile sale și cu tbtă sinceritatea la opera 
organisărei alegetoriloră români prin județe.

Cei 153 de membri ai conferinței nostre 
din 1881 nu trebue se uite, că au luată anga- 
jamentă solemnelă în fața națiunei, că voră 
lucrâ cu tâte puterile și cu tote mijlocele le
gale spre a promovâ causa națională conformă 
programei de acțiune, ce-au stabilit’o în acea 
conferență. Nu scimă decă s’a trămisă apelulă 
tuturoră dintre membrii confcrențci trecute, der 
în ori-ce casă credemă, că a loră datoriă este 
de a veghiâ ca alegetorii noștri se nu fie se
duși și amăgiți de contrari.

Despre ună lucru trebue se fimă în clară. 
De astădată se tracteză de aceea, ca alegetorii 
români se iea o posițiune câtă mai demă 
și împuitore față de viitărele alegert dietale, 
ear câtu pentru opera organisărei partidei națio
nale în sensulă adeverată ală cuvântului, ea nu 
p6te fi severșită în câteva luni, ci ea recere multe 
lupte, multă muncă și multă timpă. Chiar și 
acolo unde domnesce deplina libertate, organi
sarea partideloru se sevârșesce încetă și cu 
mari greutăți.

Sperămu, că toți Românii binesemțitori din 
Transilvania și Ungaria voră conveni în aceea, 
că în fața primejdiei a uneltiriloră dușmane ei 
trebue se se grupeze eu toții în giurulă sto
gului limbei și ală naționalității române și se 
nu lase ca flacăra certei si a desbinărei se se
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aprindă în sînulu națiunei române, spre a ei 
perire!

Dela comitetulă electorală permanentă ală par
tidei naționale române.

Știm. Domnă ... în . . .
Apropiindu-se timpulă, în care prin n6ue 

alegeri de depuțați dietali se dă civiloră statu
lui ocasiune a-și esprimâ verdictulă asupra si
tuațiunei politice din țeră, partida națio- 
n a 1 ă r o m â n ă are și de astădată cele mai 
temeinice motive de a se consolida de nou, de 
a adună și conduce sub drapelulu seu pre toți 
alegatorii români, cari se iutereseză în modă 
sinceră și loială de binele patriei și de sortea 
națiunei loră.

Pășirea resolută și solidară a partidei la 
anulă 1881 a contribuită multă la aceea, ca Ges
tiunea Româniloră din patria n6stră se afle apre- 
ciare în cercuri mai largi ca mai înainte, ceea- 
ce în sine e impulsu destulă de ponderosă spre 
a lucrâ mai departe pentru apărarea intereseloru 
nostre naționale.«

Dreptă aceea e o sântă datorință patriotică 
pentru fie-care membru ală partidei de a se 
folosi de tote mijlâcele legale ca celă mai fun
damentală dreptă politică, dreptulă de alegere, 
se nu se esploateze în detrimentulă nostru, fo- 
losindu-se chiar voturile alegetoriloră noștri spre 
înmulțirea numărului celoră mai aprigi contrari 
ai intereseloru nostre vitale, cari sunt identice 
cu interesele binepricepute ale. patriei.

Mânecândă din aceste puncte de vedere, 
subscrisulu comitetă electorală permanentă, află 
de necesitate imperativă, ca aderenții partidei 
naționale române se se organiseze precum se 
organiseză și celelalte partide politice din 
patriă.

Spre acestu scopă recomândămă, ca în fie
care municipiu, la loculă celă mai potrivită, 
să se țină conferințe electorale, în cari aderenții 
partidei naționale să se constitue, alegăndu-șl 
câte ună comitetă centrală, care să conducă miș
cările electorale în tote cercurile din municipiu, 
și subcomitete eercuale pentru fie-care cercă 
electorală, cari se efeptuăscă disposițiunile comi
tetului centrală.

Recomândămă mai departe tuttuforă membri- 
loră partidei, ca -nici într’o privință se nu se 
angajeze cu nimene, până cândă voră cunosce 
conclusele conferinței generale electorale, carea 
se va țină la timpulu său.

Spre luarea măsuriloru necesare pentru or
ganisarea partidei, în comitatulă ... ne per- 
mitemu a Vă rugâ, pe p. t. Domniavostră, ru- 
gându-ve și în specială a ne împărtăși cu posi
bilă urgință: numărulu esactă ală alegetoriloră 
români și a celoră neromâni din singuraticele 
cercuri electorale aparținătore acelui comitatu, 
apoi numele și locuința cu posta ultimă a pre- 
sedintiloru comitetului centrală si a sub comite- î 1 1
loră eercuale, ce se voră alege.

Fiindă forte verosimilă, că alegerile dietale 
voră urmă de astădată mai curendă ca de alte 
ori, Urgința organisărei și respective a constitu- 
iriloru mai susă indigitate e de sine evidentă; 
dreptu aeeea ne luămă voia a Vă rugâ, ca 
decumva p. t. Domniavâstră a-ți fi împedecată 
a primi acăstă sarcină, să binevoiți a ne încu- 
nosciințâ despre acăsta în termină de 8 dile 
dela primire, recomândându-ne totodată altă per- 
s6nă aptă de a conduce organisarea partidei.

Primiți espresiunea distinsei nostre stime. 
Sibiiu, 10 Februariu st. n. 1884.

Comitetulu electoralii permanentă alu partidei națio
nale române.

Cronica evenemintelorft politice.
După informațiunile „Poștei11, regimentulă 

11 de Galați va fi concentrată și trimesă pe 
frontiera Prutului pentru formarea cordonu
lui sanitară, cu care fusese penă acum 
însărcinatei regimentulă 6 de liniă garnisonată 
în Galați. Pe lângă regimentulă 11 va fi ală
turată și o parte din regimentulă 32 din Brăila. 
— Același diară spune, că s’a dată ordină ca 
bastimentulu „S t e fa n ă - c e 1 u - M ar e“, ca- 
nonierele „Gr ivi ța11, „România11, „Ale
xandru celă Bună11, ce au iernată în 
portulă Măcină, să vie în Galați. Asemenea și 
briculă M i r c e a, ce se află în portulă Sulina, 

precum și șalupele F n 1 ge r u 1 ă“, „R a h o v a11, 
„Smârdanu,11 „Opaneză,11 „Veghetorulă11, 
„Sentinela41, „Poter așulă“, „Rin
ei unic a11, „L e b ă d a“ și torpilele „V u 1- 
t u r u 1 ft“ și „Șoimul u“ voră veni în portulă 
Galați.

Ministrulu instrucțiunei publice din Bucu- 
resci a adresată o circulară, prin care pune în 
vederea membriloru corpului d i d a c t i c u, 
cari au anii de serviciu ceruți de legea asupra 
grad ați unei că, pentru a se bucura de 
beneficiile acestei legi, trebue să trimită la 
ministeru operele și memoriile ce-le-au scrisă până 
acuma.

Vre-o 900 de cetățeni din P 1 o e s c I au 
adresată corpuriloră legiuitâre și dlui președinte 
ală consiliului de miniștri o protestare în con
tra împrumutului de 2l/2 miliâne de lei votată 
de consiliulă comunală de acolo, pe care o 
introducă așa : „Sub-semnații, cetățeni ploeșceni: 
proprietari, comercianțl, industriași și de alte 
profesiuni, vădendă nenorocita sorte, ce se pre- 
gătesce acestui orasu de actualii membri ai 
Consiliului comunală, prin votarea facerii unui 
împrumută de 2.500,000 lei, sub cuvântă 
de „înfrumusețări publice11, cum și 
prin înființarea unoru nouă taxe și îndoirea 
celoră esistente ale acsiseloră, pentru ca să 
acopere anuitățile acelui împrumută, într’ună 
termenă de 25 ani, amu protestată și contes
tată, conformă legii, la consiliulă comunală, 
contra acestoră proiecte, espuindu și motivele ; 
der fiindă că, consiliulă, compusă din persone 
cari nu au cunoscință de ceea-ce contribue la 
păstrarea prosperității unui orașă comercială și 
industrială ca alu nostru, ne-a respinsă centes- 
tațiunea, suntemă siliți să apelămă la indul
gența domnieloră vostre ș. c. 1.;1

Cestiunea p r i v i 1 e g i e 1 o r ă p a t r i a r- 
c h a t u 1 u i — spune o corespondență a dia- 
rulăi „Debats11 — este totă neresolvată. Porta 
nu vrea să reviă asupra hotăririi sale și patri- 
archulă îs! mănține demisia. Acesta e susți
nută de opinia publică; petițiuni nenumărate 
vinu din t6te provinciile, și t6te îlu sfătuescă 
să stăruiescă. Sâmbăta trecută ambele consilii 
ale patriarchatului s’au adunată și s’a emisă 
următârăa sumară și energică hotărire :

„Programa bisericei fiindîl esprimată limpede în 
Memoranduliî patrinrchalti și în procesele verbale ale 
celorti două sfaturi, adunarea nu va pută privi ca ne- 
esistente rațiunile, ce au motivată demisia Prea Sân
tului Părinte și Patriarchtt Ecumenică Iăchim III de- 
câtu cându I. P. S. S. ar pută să se sue pe tronultt 
său patriarehală cu condițiunea-i nemodificată.

Comunitatea ortodocsă e iritată. Serbările 
nu s’au putută petrece cu obicinuita loră pompă 
fiindă-că, tote fiindă pe tapetă, episcopii și ar- 
chiepiscopii nu mai sluj eseu. Ortodoxii de acolo 
nu sunt de o evlaviă adâncă, der nu le place 
să fie supărațl în eșercițiulu cultului lorii.

A apărută de curându la Berlină o carte 
întitulată : B i s m a r c k, d u o i - s p r e - d e c e 
ani de politică germană, care poves- 
tesce nisce lucruri neașteptate, pote, pentru 
mulțl, dâr care totuși nu trebue să surprindă 
pe aceia, cari au urmată cu băgare de seină 
purtarea d-lui de Bismarck, de vr’o 13 ani. 
După acestă carte, spune „l’Italie11 marele 
cancelarii, imediată după încheiarea alianței 
austro-germane, în 1879, ar fi făcută d-lui Saint- 
Vallier, ambasadorelui Franciei la Berlină, nisce 
propuneri pentru a pune capătă antagonismului 
franco-germană. După aceste Francia avea se 
între în alianța puteriloru centrale, și programa 
comună erâ să cuprindă lichidarea cestiunii 
orientale. înlăturândă pe Anglia și pe Rusia 



(lela succesiunea turc^scă în folosulft Franciei, 
Germanici și Austriei. In spiritulu cl-lni de 
Bicmarck, cestiunea Alsației-Lotaringiei trebuia 
se para neînsemnată față cu aceste interesse 
imense, după cari Germania trebuiea se se în
cerce a cicatrisâ rana Franciei. — Cartea 
adauge, că Francia, prin organulu d-lui de 
Saint-Vallier. n’a respunsu la aceste propuneri, 
nici printr’o primire, nici printr’unu refiisu; gu- 
vernulu francesu a declarații, că mai âiitâiu e 
datoria sa de a-și adună puterile înainte de a 
se otări se joce unu rolu în politica esterioră. 
E forte probabilă, că aceste informațiuni sunt 
esacte, visulu d-lui de Bismarck dela 1871 
fiindiî de a ajunge la o înțelegere amicală cu 
Francia pentru a înlătură unu resboiu, care 
pote' se se întemple. — In acestu proiectă ală 
marelui cancelarii, se esprimă umilii din proce
durile sale, cari consistă întru a oferi altuia 
ceea ce nu-i aparține, pentru a isbutf se do- 
bendeseă seu se păstreze ceea ce elă însuși po
sede. Astfelă elă a oferită mai ântăiă în 1864 
o bucată din Danemarca Ausiriei si mai târdiu 1
Belgia Franciei. In virtutea acelorași principii 
elă a dată Austriei, Bosnia și Erțegovina și-i 
va dă mâne, decă va pute Contantinopolulă, 
care nu este ala seu, pentru a asigură înt.r’unii 
modă definitivii preponderanța sa în centrală 
Europei.

De unu timpii încoce se observă o vină co
municare între Petersburg și F r i e d r i c li s- 
r u li e. Acum se află plenipotențiariilîî militarii, 
principele D o 1 g o r u k i, la principele Bismarck. 
(Je firii se țese carăsi ? —

Monitorulii oficială din B u 1 g a r i a publică 
dccretulă semnată de principele Alexandru și 
contra-scmnată de primulă ministru Zankov, prin 
care principele C-antacuzen, generală în statulă- 
niajoru ală armatei rusesci, conformă art. 152 
din constituțiune și art. 1. din convențiunea 
militară ruso-bulgară, este trecută în armata 
bulgară și numită ministru de resboiă. Gene- 
ralulă principe Cantacuzcn a sosită în Sofia 
la 9 1. c.

Anglia, care posede în Asia astădl teri
torii forte mari, mai cu seină în India, urină- 
resce cu osln de Argus toți pașii ce-i face Rus- 
sia în Asia. A n g 1 i a mai anii trecuțî totă 
din causa rivalității cu Rusia a purtată resboiă 
cu Afganii, pentru ca se nu cadă Afganistanul u 
sub protecțiunea. Rusiei și prin aceea Rusia se 
se facă vecină Indiiloră, unde au Anglesii peste 
200 milionc de supuși. Acuma de câtva timpii 
a totă âmblatu Russia se anexeze M e r v u 1 ă 
la îinperiulă rusescă. După multe frământări 
în cele din urmă totuși și-a realisată Rusia pla
nată seu de a aneesâ. Mervulă, despre care 
oficiosulu jurnalu din Petersburg constată 
ăstădi cu plăcere, că după raanifcstațiunile dia- 
rului „Times" opiniunca Angliei cu privire la 
Mervă s’a abătută dela prej udețele anteriore, că 
foia anglesă, și-a dată consemțementulă s6u la 
acuisițiunile cele nouă teritoriale ale Rusiei în 
Asia centrală. Din articululă diarului de Pe
tersburg se pote deduce și aceea, că Rusia 
a făcută procesă scurtă cu P c r s i a și că a 
declarată valea Atrecului, prin care merge le
gătura Ascadului cu Mervulă, ca teritoriu ne- 
persianis și apoi l’a anectată. Asigurarea ce-o 
dă guvernulă rusescă, că nu va ocupa nici
odată teritoriuiă Serac, care se află între Mervă 
și Afgani stană, nu va luâ-o nici’ cliiară Glad- 
stone în seriosă, căci tocmai acea promisiune 
a făcut’o Rusia de mai multe ori cu privire la 
Mervă și cliiară după anecsarea Ascabadului. 
De cumva Rușii deocamdată se voră opri în 
Mervă ar pute de acolo se ajungă la Ilcrată în 
în 15 dilc, pe cândă trupeloră aiiglesesc'i din 
Cueta le-ar trebui eelă puțină 40 de (Iile pănă 
se ajungă acolo.

Desorganisarea armatei C li e. d i v u 1 u i pare 
a fi completă. Mahdiulu din Sudan a devenită 
spaima Egipteniloră, cari nu se prea aiubițio- 
neză de a dâ luuiei dovedi de vitejia. Dovedă 
e petițiunea ce a adresat’o ună detașameutu de 
soldați egipteni Chcdivului rugânduliî se nu 
mai trântită trupe egiptene în Sudan și se dea 
drumulă oficeriloru anglcsi din armata egiptenă. 
Se asigură că petenții au fost puși toțî la umbră.

* • /

Afacerea „milei împărătesei ‘.
Organulă Nr. 2 ală consorțiului frățietății 

„Telegraful Român“ din Sibiiu respunde în nu- 
merulă seu dela 4 (16) Februariu a. c. la ar- 
ticlulă foiei nostre din nr. 13 ce portă titula 
de mai susă, urinătorele :

„Gazeta Transilvaniei" publică mai alaltăeri în 
fruntea Nrului său 13 pe o pagină întregă multe verdi- 
uscate sub titlulu „A f a c crea milei î m p 6 r ă- 
tesci." Este lucru prenaturală, că. „Gazeta" și 
astădată să isbescă în „Telcgrafulă llomânu" ; der o 
face acesta într’ună modă forte prostii, în câtă ceti- 
toriulă nepreocupată trebue să afle îndată, că tote 
resonele „Gazetei" nu sunt altă, de câtă espresiunea 
nouă a unei ure învechite și atacuri personale tară 
nici o basă, la cari însă pre bine se pricepe „Gazeta." 
De astădată nu-i place „Gazetei" de „Telcgrafulă 
Română", pentru că noi reflectândă într’o notiță a 
nostră la unu normativă nou ministerială privitoriu la 
împărțirea ajutoriului de stătu, ne-amă sciutu modera 
indignațiunea și am (lisă „s 6 așteptăm ă vocea 
bisericii." După logica „Gazetei" „Tel. Rom." 
trebuia numai de câtă să taie predinaintea autorități- 
loră competente bisericescl și să bombardeze după 
gustulu „Gazetei" pre ministeriulu din Budapesta, 
pentru „teribilulă plană de a distruge organismulă 
bisericii autonome române greco-orientale". Noi însă 
lăsămă voinicosei „Gazete" să Iacă ca astfelă de bra
vare, și în cestiunea acesta gravă și chiar delicată, 
așteptămu și mai departe vocea bisericii, singură 
competentă a constata gravaminele sale și a le căută, 
lecuire. Una o sciină deja de sigură: scimă, că bise
rica Interesată. în acostă cestiune, se ocupă de ea. cu 
totă seriositatea, și totă păcatulă ei este pote numai 
acela, că nu cere sfată dela „Gazeta". Dealtmintrea 
publiculă nostru cunosccndă din totă trecutulu „Gazetei" 
chiar și de pe vremea cândă era în viață marele 
archiercu Andreiu, înteresarea cea mare a numitei 
foi pentru biserica nostră ortodocsă, durerile și dorin
țele ei față de acestă biserică, va sci judeca pre bine 
valorea întregului articulă din „Gazeta" și în specială 
a apelului, ce-lii face ea sinodeloră nostre parochiale 
și protobresbiteralc. Dumnedcu să ne ferescă biserica 
de amici buni, cum este „Gazeta", apoi de dușmanii 
declarați doră ne vomă sei apera!

Acesta este rcspuiisulă „Telegrafului". Con- 
statămu maj ântăiă, că acestă foia evită și de 
astădată a întră în meritulu cestiunci atâtiî de 
importante și seriosc și nu vorbesce la obiectu, 
voindîî a îmbetâ cil apă rece pe cetitorii sei. 
„Telegrafulu" de adi se semte vinovată și ne- 
putendu-se justifică. înaintea opiniunei pub
lice comite erărea de a întrebuința unu 
liinbagiu pasionată și neurbană, ne arată, 
că scriitorulă cetesce cu multă atențiune diaris- 
tica jidano-maghiară, care esceleză în acestă 
limbagiă. „Telegr. Rom." dice, că în art.iclulu 
nostru elă a aflată „espresiunea unei ure înve
chite" și atacuri personale fără de nici o basă." 
Desfidemă pe ori și ce omă cu mintea sănă- 
tosă și nepreocupată se ne arate ună singură 
cuventu seu o singură espresiune în numitulă 
articulă, care se justifice acusarea „Tel. Rom." 
Deca din articlulă nostru vorbesce ura și reu- 
tatea, de ce nu’lă reproduce „Tel. Rom.", ca 
sc ne nimicescă înaintea cetitoriloră sei ’? Nu-i 
dă mâna înse „Telegrafului" de a reproduce 
articlulă nostru, în care sc arată, pe basa proto- 
colcloră Sinodeloră, că biserica s’a. pronunțată 
de repețite-ori în cestiunea ajutorului de stată 
și a cerută sc morgă o deputațiă la. Maj. S’a, 
der vocea ci a resunată în puștiă.

„Tel. Rom." printr’o întorsătură, care are 
ăerulă de a cită, ca renumituhi jtrofesoră de 
magia Donato, fantome din trecută, se încârcă 
a pune la îndoielă durerile și dorințele nostre 
pentru prosperarea bisericci, der nu observă 
câtă de mare interesă si câtă de mare du- î
rerc documenteză elu („Tel. Rom.") însuși 
pentru biserică, cândă califică de -v e r d i - u s- 
cat. e decisiunile sinodeloră dela 1877, 1878 
și 1879 privitore la afacerea „milei împără
tesei", pe care le-amă înșirată în colonele pa- 
ginei ântăiă a numerului nostru 13 din anulă 
curentă.

„Telcgrafulă" din Sibiiu a căpetată mare 
poftă de a reîmprospetâ unele certe și neînțe
legeri ce au csistată în trecută. Trecutulă „Ga
zetei" aparține istoriei și istoria își va dâ. veri- 
dictulă asupra lui. In cestiunea de față nu este 
înse vorba de trecută, ci de tristuliî și durero- 
sulă presentă și nu este vorba, de aceea cum 
s’a purtată în trecută „Gazeta", ci de aceea 

cum se portă adi „Telcgrafulă" din Sibiiu, care, 
după destinațiunea, ce i-a dat’o neuitatulă ei 
fundatoră și întemeiătoră ală autonomiei biseri- 
cei române greco-orientale, ar trebui sâ se ocupe 
de aperararea intereseloră bisericci, car nu de 
specularea acțiiloru consorțiului frățietății in
augurată sub patronatulu dușmaniloră libertății 
nostre bisericesci și naționale.

llic Rliodus, liic salta! cinstite „Tclegrafă", 
înaintea nostră. nu pote fi Română adeverată și 
onestă acela, care nu dorcsce din inimă pros
perarea bisericci române fără deosebire de con
fesiune. Apucături mefistofelice de a aprinde 
earași vechile certe din trecută nu mai pofti 
ave adi trecere înaintea Româniloru binesâmți- 
torl. Decă „Telegrafulu" are de gândă de a 
duce la tergă acuma vr’ună restu de marfă- 
mucedită si afumată de acesta din trecută îi 
dicemă de cu vreme, ca se scic la ce are sc 
se aștepte: „Kein Gheșeft!" Nu cuinpcrămă 
mucigaiu vechiă și potcovc de cai morți !

Ati întelesă cinstiți confrați'?11 1 1

Kein Ghescft!
1

„Moda cea mai nouă politică."
(Continuare.)

„Unde o sfi ajungemă atunci eu interesulu ma- 
maghiarfi, cu in a g h i a r i s a r c a, cu idea de 
stătu? Ce r e v e r 8 i ti n e o s 6 sufere atunci 
politica maghiară ?■ de căderea liberalismului și a de
mocrației nici că mai vorbimă. Ceea ce noi amu edi
ficată într’ună deceniu și jumetatc, ba cliiară în cești 
din urmă cincl-decl de ani, s’ar preface în ruine. 
Edificiile laterale cele noufi și vechile columne ale 
ideci de stată maghiară s’ar dărâmă. Și politica 
esternă? Ungaria, sfâșiată, slăbită, ruinată prin certa 
dintre partide și dintre naționalități, s’ar consuma în 
lupta decisivă. E adevărată, că Ungaria stă cu Austria 
în alianță politică, cu Germania în alianță politică și 
militară. Der certurile naționalitățiloră au slăbită 
asemenea și pe Austria. Unu lungu șiră de resboic 
în contra slavismului, ca ordinioră în contra Turciloră, 
aștâptă pe monarchia năstră. în aceste resbdie trebue 
sC fie punctulă de greutate, ală monarchiei în Ungaria, 
pentru ca victoria să fie asigurată. Numai entiisias- 
mulu și genială militară ală națiunei maghiare pote 
îmbrânci pe colosulu nordică. Ce-o să urmeze, decă 
Ungaria, în urma încurcăturiloră ei interne, va cade 
sub nivoulă Austriei ? Ce e dreptă Germania este 
alăturea cu ea; dâră pentru Germania, noi numai atunci 
suntemă aliațl prețioșl, cândă vomă fi tari. Bismarck 
nu s’a aliată cu noi din filantropia, ca sabia germană 
sC ne apere în neputința năstră. Față cu Francesii 
elă avea să alegă între noi și între Rusia. Elă 
ne-a. alesă pe noi, pentru că ne țînii de mai tari. 
Dâră decă s’ar dovedi, că Rusia este ună aliată mai 
puternică, Germania se va alia cu densa: s’ar întdrec 
așaddră la tradițiunile ei istorice. Cine o s6 ne apere, 
cându duofi masse colosale, cu cari noi stămă în ne
mijlocită atingere, se voră prăvăli asupra, nostră? 
Numai cu greutatea loru ne-oră strivi. Noi amă fi 
ună obiectă de pradă și de împărțire. . . .

„Slavisinulă, luândă afară pe Slavii austriacl si 
pe Croațl, nu se mișcă acuma. însă elu numai câtă 
se odihnesce; elă numai câtă stă pitită, pentru ca 
apoi s6 sară cu atâta mai departe. Rusia se organi- 
seză, își aranjază financele, spre a rcalisâ visulă lui 
Fadeiev: o jumătate de milionă cavaleriă și o armată 
de duoă milione. Ea are omeni destui în impcriulu 
său celă de 80 de milidne; numai banii i-au lipsită 
pănă acuma. Și resursele Rusiei sunt nesecaverc; 
numai prăpăstia corupțiunii este mai adâncă de câtă 
resursele. Decă Rusia va sci sC astupe prăpastia 
corupțiunii și să deschidă, resursele, va deveni o putere 
formidabilă. Puterea nihilismului nu trebue pre multă 
tacsată, ea nu va apără Europa occidentală. Decă 
Rusia va sci sC se organiseze, va deveni o putere 
mai formidabilă, decâtă Turcii în peridda. splendorei 
loru. Și noi ore în fața acesteia se puncniu o Ungariă 
subminată prin certa de partide și sguduită în puterea 
s’a internă ? AI o h a c i u 1 ă slavică ar fi mai 
desastruosu de câtă a fostă cela turcescă. Să nu credă ni
meni, că turburările interne, complicate cu luptele 
naționalitățiloră, n’ar pute sC ne paralisczc. Croația 
a fostă acum de curendu în reșcdlă formală.. Dincolo 
de Dunăre pote s6 isbucncscă o rescolă armată, decă 
Croații voră ascultă de radicalii maghiarofagl. Națio
nalitățile de dinebee de Drava nu sc mișcă acuma, 
căci semtă apăsarea unei mâni puternice și țînă sta
tală maghiară de tare și de solidă. Ba cliiară și 
pentru că patriotismulă — și acesta este fbrte îmbu- 
curătoru — face progrese între naționalități. Acum 



avemii erășl Români și Șerbi patrioțl; Slovaci am 
avută totdcuna. Ba credennî, că maioritatea naționa
lităților! nostre este fidelă, compusă din adevfirațl fii 
ai patriei maghiare. Agitatorii Îns6 potu folosi cu 
succesu încurcăturile interne. >Și ce-o s6 fie, decă 
agitațiunea dacoromână și panslavistă se va arunca 
asupra statului maghiarii desbinată ? Rassa maghiara 
forineză numai în 29 de comitate seu județe (nu orașe) 
maioritatea absolută; pe cându naționalitatea română 
singură forineză maioritatea absolută în 19 comitate, 
în patru ea trece preste 90, în trei preste 80 de procente. 
Naționalitatea slovacă forineză în 9 comitate maioritatea 
și în patru (Arva, Liptau, Trencinu și Sold) se apropia 
de 100 procente. Cu alte cuvinte: naționalitatea ro
mână și slovacă ocupă laolaltă unu teritoriu egală cu 
acela, ce-lu ocupă rassa specifică maghiară. Și totă 
mai reinâne naționalitatea rutenă, care formdză în 
trei comitate maioritatea absolută. In alte 12 comitate nu 
este nici-o naționalitate în maioritate absolută și rassa 
maghiară se află în minoritate relativă. In contra pe
ricolului, ce zace în aceste. cifre, nicl-o împărțire a 
cercuriloru electorale nu oferă, siguranță, decă odată 
agitătorii von! pute sumuțâ massele cele mari ale 
naționalităților!! în contra statului maghiară slăbită. 
Rassa maghiară în unire cu orașele și cu gennaniș- 
mulii ar pute asigură maghiarismului chiarti șiîntr’unu 
timpă așa de critică o însemnată maioritate parlamen
tară. Așa nu-o va păți ca germanismulu austriacă. 
Dcr câtă de lesne ar pute 80 seu cbiaru și numai 
50 de deputațl ai naționalităților! întorce echilibrulu 
partidelor!!, ba chiarti ală parlamentarismului maghiară 
cu susulu în josă! Și cum ar nimici frecările națio
nalitățiloru soliditatea, ba chiară facultatea de apărare 
a. țării! Cugetulă Ia viitorulu țării să oprăscă pe fie
care dela unu pasă așa de desastruosă, care ar pute 
împîngc Ungaria în prăpastia încurcături lor ii interne." 

(Va urină.)

Din coniitatulu Făgărașului.
D-nu advocată Ioană Roman din Făgărașu 

ne trămite unii respunsă la corespondenții din 
Fagărașu aparută în Nr. 10 ală fbiei nostre, 
provocându-ne în numele sen și alu d-loră: 
advocată Duvlea. și vicariu Micii, ca se-lu publi
cămu fără nici-o schimbare. Cu tbte că tonulu 
observată în corespondență este, contrarii spiri
tului, în care este redigetă diarulă nostru o 
publicămu pentru ca se dovedimă din nou, că 
suntem ă imparțiali față de ori și ce cestiune, 
cu atâtu mai vertosu față de cestiunile vitale 
naționale, cum e aceea, despre care se tracteză în 
cusută presentu. Etă corespondența:

Făgărașu 9 Febniariu 1884.
Deși c urni adevăru necontestabilă și recunoscută 

atâtii de ijiaristica română câtă și de cea maghiară 
(vedl „Besti Napii')", „Egyet." „Ellenzek", „Nemere") 
că alegerile municipale în Coniitatulu Făgărașului au 
eșită în favdrea Româniloru, că. ei au secerată o în
vingere între grelele împrejurări, în care se află na
țiunea ndstră în dilei e acestea, căci în totă cuprinsulu 
Transilvaniei și Ungariei nu esistă nici uni! comitatu, 
unde Românii să fie în oficii atâta de bine represen- 
tațl ca în coniitatulu Făgărașului deși sunt mai multe 
comitate cu majorități române tocmai atâtă de precum- 
pănitdre, și chină numără cu nmltu mai mare de 
bărbați înteligențl; cu tote acestea scriitoriulă cores
pondenții din Nr. 10 alu „Gazetei Transilvaniei“ 
cam post festa înfațoșeză situațiune comitatului de 
„nefastă și fatală pentru a seduce publiculu română, 
denatureză faptele, ba nu se sfiesce a suspiționâ pe 
aceia, cari au lucrată și lucră neîncetată cu totă zelulă 
pentru binele poporului română din comitatu.

Astfcliu cu permisiunea Domnii Tale, Domnule 
redactorii, voimu a reflectă pc scurtă la corespondența 
amintita pentru a restabili adevărulă. Nu voimă a ne 
face apCrătoriiilu nimenui, nici nu ne vomă folosi de 
suspiționări, nici de laude gole, ci vomă rămâne pre 
lângă fapte positive.

Comisiunea de 5 alesă pentru conducerea alegeri
lor a lucrată cu totă zelulă luptându-se cu tbte armele 
posibile în contra unoru împrejurări anormale, în care ne 
aflăinu, ceea ce se dovedescc prin aceea, că adunarea 
alegătoriloră români le-a votată mulțumită cu una 
numitate. E unu neadevăru grosolană, afirmarea, că 
numai D. D. Micii, Duvlea și Romană au încheiată 
pactulă, și că ceilalți doi membri din comisiune B. 
Stanciu și N. Chiorniță nimica nu au sciutu de acestă 
pactiî. Adevăriilu e, că în presera de 18 Decembre 
comisiunea de 5 a p r imit ă u n a n i m u c o n d i- 
ț i u n i 1 e învoirii și că toți 5 membri erau 
de f a ț ă î n adunarea din acea ser ă, s i c ă 
preș e dintele a refer a t. u î n n urnele î n

t r c g c i comis, de 5. Adevărulă e — deși nu place — 
scriitorului coresp., că adunarea alegătoriloru după 
scribse desbateri a primită cn u n a n i m i t a t e în
voirea, și fiecare s’a obligată sub cuvântă de onbre 
a lucră pentru esecutarea ei.

Așaderă ună neadevăru grosolană e, cândă scrii
torule coresp. nu se sfiesce a aruncă cil tină în fața D. 
D. Mică, Duvlea și Romană îinputându-le, ca și cândă 
ei ar fi făcută tbte de capulu loră fără conscmțemen- 
tulii alegătorilor! — pre cândă adevărul u e' tocmai 
contrariul ii.

Scriitoriulă corespondenței — unu tinărfi, căruia i 
sc vede încă tina după urechi, care nu și-a făcută 
nici esamenile — prin urmare fără a merită ocupă 
unu postă principală — încă a fostă presentă în adu
narea, unde s’a dispusă de mijloce bănescl pentru 
spesele de călătoriă a alegătorilor! mai săraci, elă 
încă si-a dată cuventulu de onbre, că nu se va dă 
nimici! în publică ci va remăne totulă reservată în 
cerculu confidențială ală alegătorilor!, cum facă tote 
partidele politice din lume. Cu tote acestea nu se 
rușineză a trînibița în publică, ca și cum Românii, 
numai cu ajutoriulă aceloră 200 fi. au fostă în stare 
să se adune la congregațiunea din .19 Decembre. E 
acestă purtare de omă onestă ? e acestă faptă româ- 
nescâ ? Nu Dle corespondentă! acesta e o însultă 
asupra acelora, cari ți-au dată pânea, ce uu o meriți!

Dta dicl că — cei 3 Domni pe cari îi numesc! 
nu sein din a cui însărcinare „conducători", la care 
rolă ei, după cum de comună se scie, n’au aspirată 
nici o dată — n’au avută înaintea ochiloră loră in
teresele generale, ci lupta loră a fostă rcstrînsă la 
persone particulare rudite și amice ș. a." Aci rău 
s’a încurcată logica corespondentului nostru.

Candidatiunea functionariloră — n’a făcută-o nici1 1

n’a putut’o face cei 3 „conducători" nici nu au alesă 
ei funcționarii, prin urmare n’au putută alege nici pe ru
dele seu amicii loră? Acestă afirmare a corespondentului 
nostru dovcdesce, că-i lipsesce totă simțulă de dreptate 
și chiară sîmțulă dc onbre (?!! Red. G. T.) și îlu 
provocămu să numescă pe rudele și amicii aceia, cari 
fură aleși dc cei 3 seu și numai la înfluințarea loră. 
între totl funcționarii aleși nici umilă -unică nu este
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înrudită cu unulil seu altulă dintre aceia 3 „condu
cători . .“ Amici!! Care dintre funcționarii aleși afară 
dc Dta Dle scriitorii! nu este amicali! celor! 3 „con
ducători" ? !

Dta ți-ai pusă- în capă a conturbă acestă-amicițiă ! 
deră nu-tl va succede, dosi voesci a face unu bună 
serviciu contrarilorii noștri. Dta dicl, că avemă majoritate 
în adunarea municipală adeca 79 Români față de 75 
Ncromânl, majoritate de 4. Deră ai uitată, că Dta 
ești unulă dintre aceia, cari nu ține la majoritatea 
Româniloră! în adunarea din 29 Novembre cândă 
era la ordinea dilei ficsarea dilei de alegere pc 29 
— ce-o cereau Românii ca să aibă timpă dc pregătiri. 
Dta ai votată cu Ungurii contra Româniloru și numai 
cu votulă Dtale și altor! 3 Români, cari ți-au urmată 
a cădutii propunerea Româniloră.

Cândă eră la tapetă cumpărarea unei grădini 
pentru a edifică casa comitatensă, totă D-ta cu câțl-va 
de pănura D-tale dintre Români, ați votată contra 
majorității Româniloru, și comitatulă a trebuită să 
cumpere dela părintele Pănczel o grădină cu 5500 fl. 
care nu e vrednică nici 2000 fl. D-ta fugi ca iepu
rele cându au Românii lipsă să faci cea mai mică 
oposițiune Unguriloră ori comitelui și ești Română 
mare numai cându te pui să înnegresc! pe conațio
nalii D-tale, cari lucră câtă proștii pentru binele 
națională.1

Acum urmezi! corona minciunilor!. Scriitorule 
coresp. dice : că prin pactulă măiestrită între Români 
si Maghiari avemă în centru 8 Maghiari si 7 Români, 
6ră în județă 5 Români și 5 Unguri. Se vedemu în 
faptă, cum stăniu. In centru avemu Români: Vice- 
comite, n o t a r i u p r i m a r i u, p r-jo t o f i s i c ii I 
v i c c - n o t a r i u, r e v i s o r u 1 ă, si în urmă demi-
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sionândă protofiscalulu alesă Kapoasânyi și urmașuli! 
lui de nou n u m i t ă î n c ă e r o m â n ă. Asaderă
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în centru tbte posturile afară d c u n i c u 1 ă 
o f i c i a 1 ă, v i c e - n o t ar ă, sunt In mâna Ro
mâni 1 o ru ! La administrațiunea esternă între patru 
pretori avemă înainte de alegere numai 1 Română și 
3 Unguri. In urma alegerei și a pactului avemu adl 
între 4 pretori 3 Români. Apostrofămă, că, in urma 
pactului, pentru pretori s’a primită condițiunca ca 
alegerea se fie cu totulă liberă, ce încă este unu 
câștigă sub sistema de adl; adecă la preturile din 
Brană, Șercaia și Arpașulu inferiorii, numai la pretura 
din Făgărașu e Ungură. La scuunulă și la cassa or- 
fanală sunt cu toți 5 funcționari aleși dintre cari 3 
Români și 2 Unguri.

Deci reasumâmă : în centru la administratiunc 
între 7 funcționari aleși sunt 6 Români si L 
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Ungură Ia scaunulă si cassa orfanale si la adminis- 
trațiune în comitată între 9, 6 R o in â n I și 3 U n- 
g u r I. Reutăciosulu nostru scriitoriu pentru a seduce 
opiniunea publică ia refugiu la. minciună și numără 
pănă și pe servitorii unguri numai să facă a crede 
pe cineva, că den pactulă a fost „funestă și fatală." 
Adevăratulă motivă alu minciuniloau sale e înse, că. 
a avută gustulă a ajunge cclu puțină notară primară 
deca nu vice-comit.c, acesta însă nu ia succcsii. De 
aici totă superarea și torcntulă dc minciuni ce a în
drugată.

Corcspondintele numescc pc d. Mică, Romană 
Duvlea „parvenițl" adecă străini trașl-inpinsl, bună- 
bră cum sunt si Jidanii venitl din Galitia, cari sunt 
lipitbrele sateloru.

Lăsămu în judecată onorabilului publică sc pre- 
tuiescăi dbcă s’a mai vădută într’unu diarti românii 
1 5 7

națională o batjocură mai mare contra unoră pcrsbne 
cunoscute carî de preste 20 ani luptă. în fruntea po
porului în comitatulă Făgărașului, nici-odată pentru 
sine, ci totă numai pentru intcresulu publică — și 
națională! (?!)

In loeă de a fi animați în lupta continuă sc 
vodă batjocoriți pentru zelulă loru, și în adeverii, că 
trebue se fie cineva sniintitu, ca între astfcliu 
de împrejnrărl se se mai espună cineva pentrn 
causa națională, decă cehi mai nătărău, csitii cri 
din școli, decă nu ajunge îndată, la postă cardinalii, 
cu ajutornliî diaristicei nostre te face trădătorii nccon- 
siderândă faptele și trecutuliî omeniloră.

Dechiaru înse, că acesta e cuventulu nostru din 
urmă și nu avemă gustă a ne demite la nici o polemică 
mai departe.

Stârnii la. încloielă, se publicămu corespou- 
dința de mai susu ori se-o rctrămitemu pentru 
ca se se modifice, și personalitățile și atacurile 
cari nu se ținu de obiectă se sc elimineze. 
Intr’aceca înse amiî fostă provocat! din nou 
printr’o telegramă subscrisă de domnii : Roman, 
Duvlea și Micu ca se publicămă numitulă res- 
punsă și în urma acesteia ne-amă hotărîtu a’lă 
publica fără de nici-o modificare, căci este forte 
caracteristică; l’amă fi lăsată bucurosă numai 
la aprețuirca cctitoriului imparțială, decă unele 
pasage dintr’însulă, ce ne privescă directă, nu 
ne-ar silf de-a ne aperâ.

Înainte de tote declarămă, că coresponden- 
tulă nostru Făgărășanu din nr. 10 nu e nicide
cum acela individă, asupra căruia îș! versă fo
cală autorul ă corespondinții dc mai susă, încer- 
cându-se într’ună modă ciudată a-i descrie per- 
sona ; noi îlă cănbscemu ca p’ună omă de ca- 
racteră integru, care nu pbte se nu frescă nisee 
intențiun! rele, ca cele ce i sc atribuc. Amă 
publicată corespondența din nr. 10 mai âutăiă 
pentru că a tractată cestiunea pactului în modă 
obiectivă, basândă-se pe opiniunea diarului gu
vernamentală „Magyar Polgar" precum și pe 
nisce date, pentru a cărorfi esactitate are se 
respundă numai d-lă corespondentă și suntemă 
convinși, că acesta o va și face ; apoi pentru 
că aveamă totodată din altă parte înformațium 
sigure, că după alegerile municipale din urmă 
situațiunea în județulă Făgărașului s’a schim
bată în defavorea causei nostre naționale.
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Așa de cscmplu amu aflată, că faimosulu 
Nagy Sândor, care în urma pactului a. fostu 
alesă de președinte ală oficiului orfanaliî, a. or
donată ca dc aci încolo sG se scrie numai un- 
guresce la acestă oficiu. Corespondința cu ofi- 
cicle din județă, care se purtă, păn’acura în 
limba română se portă ad! ungurcsce. Decre
tele de tutoriă și instrucțiunile, cari pănă acum 
se estrădaă în limba română, asfătll iesă în 
limba maghiară. Ună asesorii, care a făcută 
ca mai înainte concepte în limba română, con
formă articlnlui de lege 44 din 18G8, a foștii 
trasă la respundere din partea prefectului, pî- 
rîtu fiindă de Nagy Sândor, și i s’a poruncită 
a scrie numai și numai ungurcsce. In fine 
tbte corespondențele ce le-amă primită dela di
ferite persone de frunte din județulă Făgăra
șului au constatată, că pactulă s’a încheiată cu-o 
pierdere forte semțitbrc pentru Români. încă 
așa ună pactă și vomă fi pierduți", a escla- 
mată unulă din numiții corespondenți.

Insinuația cutezătbre, că organulă nostru 
„ar ajutoră pe unii nătărăi abia cșiți din șeblă" 
ca se potă calumniâ și insultă persone fruntașe 
și cunoscute, o respingemu cu indignare. In 
corespondința din nr. 10 se descriu fapte, — 
bine ori ren, esactu ori neesactă — der nu se 
insultă nici o persbnă cu nici unu cuvcnfii. 



Corespondentnltî nostru a disu, ce e drepții la 
fine că densulu, pentru persâna sa, „s’a con
vinsă că județulu Făgărașului este adi condusă 
de nisce parvenițl", der n’a numită persone, 
nici n’a arătată în corespondența sa pe aceia, 
cari conducă adi județulu și decă domnii numiți 
mai susă declară ei înșiși, că n’au aspirată nici
odată la rolulă de conducetorl, atunci cu atâtă 
mai vertosă aserțiunea aceea nu-i pâte privi. 
Cuvdntulu „parveniți“, pe care corespondența 
de mai susă îlă înțelege cu totulă falsă, nu în
voi vă der pentru nimenea o batjocură, cu atâtă mai 
puțină o insultă. Și apoi cine a mai vedută ca 
urni organă de publicitate se fiă responsabilă 
pentru fiăcare cuventă, celă alegă din întâmplare 
corespondenții sei ?

In fine o mică deslușire. Cu durere amă ce- 
tită în corespondența de mai susă espresiuni ca 
aceste : „cari lucră câtă proștii pentru binele 
națională11 si mai la urmă: „că trebue se fie 
cineva smintită ca între astfelă de împrejurări 
se se mai espună pentru causa națională.“ — 
Va se (țică naționalismă condițiunată, numai 
„pănă va placâ Măriei Sale '?“ Se ne ierte domnii 
din eestiune, dâr noi credemă că causa națio
nală mai multă se compromite decâtă se pro- 
movâză printr’ună asemenea naționalismă cu 
termină de anunțare (auf Ktindigung).

Noi nu scimă, ca domnii de mai susă să se 
fi e s p u s ă vr’odată pentru causa națională și 
se fi riscată ceva în favorea ei, der îi asigu- 
rămu, că mai bine ar fi de o sută de ori ca 
sc se retragă cu totulu în vieața privată și se 
facă studii de economia politică, dâcă „ună 
nătărău eșită erl din scole“ pote prin nisce ata
curi „nefundate", s6-i facă sâ părăsescă causa 
națională. Câtă pentru părintele vioară Mică, 
d-sale, păna ce stă în serviciulă bisericei, nici 
nu-i este iertată, a se retrage dela postulă și 
chiamarea sa, fie câtă de multă atacată, de 
aceea ne mirămă cum d-sa a putută aderă la 
pasagele citate ale respunsului de mai susă !

Diverse.
(Archiducele Rudolfu și princesa Stefania) voră 

întreprinde în curendă o călătoria în Orientu. Pro
grama călătoriei se stabilesce tocmai acum. E ca și 
hotăritu, dîce „N. fr. Presse", că părechia princiară 
va face visite nu numai Sultanului, ci și curțiloră în 
Bucuresci și Belgrad. Mai ântăiă se vorbia 
că principele de corâna va merge ântăiu, spre a ob
servă eticheta strictă, la Constantinopolă, dâr în punc- 
tultl acesta s’a schimbată programa. Părechia prin
ciară cu suita sa va plecă, așader pe la mijloculu lui 
Aprile spre Semlinu și de acolo la Belgradu. Dela 
Belgradă înalții călători voru merge cu vaporulu societății 
de navigațiune dunărene laRusciucă și apoi preste Vama 
la Constantinopolu. La reîntârcere părechia princiară 
va fâce o escursiune dela Rusciucă la Bucuresci spre 
a visită curtea regală română și se va reîntârce cu 
drumulă de ferii directă la Viena.

(Invitare.) Adunarea generală pro 1883 
a Reuniunii române de gimnastică și 
cântări nu s’a putută țînâ la 10 Faură a. c. din 
lipsa de membri în numCrulă cerută de statute. De 
aceea sc convâcă de noufi pe Duminecă în 12/24 
Faurii a. C. la 3 âre postm. în sala de desemnă a 
gimnasiului română cu acela adâusă, că cu acâstă 
ocasiune — în înțelesulu statuteloră — adunarea va 
luă concluse cu ațâți membri, câți voră li presențl. 
Ve rogămă s6 luațl parte! Brașovă în 17/5 Faură 
1884. luonă Lengeru, președinte. Dr. Iuonă Bozo- 
c e a n u, secretară.

(Academia pentru literatura, ritorica și musica 
bisericescă în seminariuliî gr. or. din Cernăuți.) 
CetimU în „Candela" : Spre a deșteptă, a învioșă și 
a întări simțulă și zelulă tineretului clericala pentru 
interesele sciintifice și morale ale sântei nâstre bise- 
rice ortodoxe și mai cu sâmă ale Archidiecesei nâstre 
bucovinene, I. P. Sa Archipăstoriula nostru, îngrijită 
de viitoriulă bisericei, a bine-voita a convocă o comisiune 
compusă din P. T. părinți profesori: Euseviu Popovicl, 
Isidoru Onciulă și Isidoră Vorobchievicl, din părinții 
seminariall: Dr. Ironimă Topala, Mihailă Drăcinschi, 
Dr. EmilianU Voiuțchi și Dr. Oreste Popesculu și din 
10 alumnl seminariall, ca s6 delibereze una stătută 
corespunșlfitoria pentru activarea unei academie orto
doxe pentru literatura, ritorica și musica bisericescă 
în Seminariulu clericala de aici și să-la supuie con- 
sistoriului spre aprobare. Comisiunea respectivă s’a 
constituită în 4/16 Ianuariu a. c. și și-a alesă de 

președinte pe P. ven. Sa părintele profesoră Euseviu 
Popovicl, de vicepreședinte pe Cuvioșia Sa părintele 
rectoru seminarialu Dr. Ironimă Topala, âră de no- 
tariu pe alumnulă seminarialu și auditoriulă de teologiă 
din anula ala IV., lectorulU Ștefană Săghină și, ale- 
gândă una comitetă de 7 membri, l-a însărcinata cu 
deliberarea statutului menționată. înrfigestrămă aici cu 
mare bucuria acesta soire și sălutămă cu deplină 
mulțămită și satisfacțiune inițiativa I. Presânței Sale 
la înființarea acestui aginte de sciință și de arte.

(Necrologu.) în 15/27 Ianuariu a. c. se mută la 
cele eterne Otone baronu de Petrino în etate 
de 50 de ani. Repausatulă, bărbatU de adencă sciință 
și alesă cultură, și-a câștigată în funcțiunile publice, 
ce le-a ocupată aprâpe de 30 de ani, multe și îndem
nate merite. Născută la a. 1834 în Văscăuțl, se 
ocupă din juneță cu mare predilecțiune de amelio
rarea stării agronomice a țârei, careia și-a dedicată 
apoi tâtă activitatea, sciință și esperiința, ce și-o 
adunase în țâri străine. Tâte. instituțiunile și socie
tățile de natura acesta din țâra nâstră, precum și 
scâla agronomică de aici îi mulțămescă și lui prospe- 
rarea sâu înființarea loră, de aceea și fă denumită, 
după-ee a funcționată mai ună deceniu ea membru 
administrativă în comitetulă pentru zidirea monumen
tală a reședinței archiepiscopale de aici, de conBiliariu 
dominială la Direcțiunea c. r. pentru bunurile fondului 
relegiunariu, în care posițiune adause cu activitatea-i 
neobosită de tota multa la ameliorarea stării financiare 
și la productivitatea de față a moșieloră fondului 
relegionariu. înaltă Prâsânția Sa onoră aceste merite 
neprețuivere ale scumpului defunctă, carele ca patronă 
biserieescu construise nu de multă o biserică în co
muna SamușenI, în modă deosebita, oficiândă în persână 
cu asistință numerâsă la înmormântarea lui din 17/24 
Ianuariu a. c. și petrecendu osemintele lui pănă la 
locuia de râpausă în eimitirulu comunala de aici. 
Mulțimea cununeloră depuse pe raclă câta și mulțimea 
condolințiloră destinși cu președintele țârei baronultt 
Alesani în frunte, carii participară la înmormântarea 
lui, documentară îndestula, ce stimă și vecță a avuta 
în tâte clasele societății. La mormântă rosti cuventulă 
cu îndatinatele ertăciunî protopresbiterulă titulară și 
parochulă locală Precucernicia Sa. părintele Leonă 
Popesculu,

(La momentulii lux Vasile Paapa) a pronunțată 
între alții și președintele societății pentru învățătura 
poporului română, generalulă Florescu unu discursă 
dicendă : „Tristă și multă durerâsă e perderea acelora 
âmenl cari, din nefericire, se ducă treptată dintre noi 
și cu o pre regretată repediciune! âmenl de inimă și 
de caracteră cum a fostă Vasile Paapa. N’a trecută 
ună ană, de cândă Vasile Paapa îmi vorbia cu o căl
dură menită a ne deșteptă din apatia, în care păremă 
dispuși a cădâ; îmi vorbia de scâlă ca de singurulă 
mijlocă prin care sfi se potă asigură viitorulă patriei 
nâstre. Scițl, ce a făcută Vasile Paapa pentru învă
țătura săteniloră de pe proprietățile sale; cunâscețl 
creațiunea scâlei de meserii, pe care a dotat’o cu 
atâta generositate. Elă și la ultima sa resuflare, n’a 
uitată, că cheia bolții sunt învățătorii cei buni, cari, 
pe lângă instrucțiune, sâ p6tă redică nivelulă morală 
ala poporului, înspirându-i iubirea de Dumnezeu și de 
patriă. Elă a fost unulă din membrii cei mai activi 
și mai generoși ai societății pentru învățătura popo
rului nostru, și n’a uitat’o în ultimulă momenta ala 
vieței sale. Iubire și recunoscință. dâr lui Vasile Paapa, 
pe ală cărui mormentă n’avett nevoie d’a înscrie una 
nume, ci simplu cuvintele: „Omulă de bine".

(Programa congresului economică) dela Iași, care 
a obținută sufragiulă întregei națiuni și a întregei 
prese române, a începută, șlice „Curier. Fin." a formă 
obiectulă discuțiunilorli și a celora mai însemnate (Jiare 
austriace și germane. Trebue de asemenea sC con- 
statămă, că la noi în midiloculă unanimelâră aprobări 
ce acestă programă a găsită în tâte diarele române 
fără distincțiune de colâre și de partită, o singură 
vece discordantă s’a ridicată, și acâsta numai din 
partea lui „Bucarester Tagblatt", Șliară austro-ungară 
redactată în România, care s’a încercata a privi și a 
judecă lucrulă după interesele austro-ungare âr nu 
după interesele române.

(Hymen.) Dumineca trecută și-au serbată cununia 
d-nu Dr. Ioana C 1 o a j e cu d-șiâra M a r i a Stâ
ne s c u.

(0 cetate antică in Dobrogea.) Sub titlula acesta 
publică Revista corpului didactică rurală din județulă 
Tulcea, care apare în Tulcea de curendă, următârea 
notiță: In apropierea comunei Satulă-nou din plasa 
Macină județulu Tulcea se află ruinele unei cetăți an
tice, cari ruinl după posiția strategică ce le încun- 
giâră, atragă atențiunea tuturoră călâtorijoră. După 

observațiunile ce amă putută face precum și a înfor- 
mațiunilora ce amă putută obține, constată, că aceste 
ruinl sunt ună suveniră scumpă rămasă dela strămoșii 
noștri Romani, ceea ce ne probeză monedele găsite 
în fosta cetate, cu înscripțiunea „Adrian a" în litere 
latine. Spre nordă dela acesta sC potă observă rămășițele 
unei șosele, ce să întinde trecendă „1 a c o b ă D e a- 
lulu" căutândă a. se legă cu cetatea „Trosmis" 
câmpulă leguiniloru III și VIII dela Iglita. In mer- 
sulă acestei șosele mai alesă la urcarea „I a c o b u 
Dealului" sG vede ună puncta înaltă făcută de 
omeni (probabilă ună observatoră), care predomină 
romanticele șesurl, ce cadă spre nordă și ostă de muntele 
„Iacobă". Nu se pote sci, care a fost numirea acestei 
cetăți antice, căci nu s’a găsită de câtă monede cu 
diferite înscripțiunl nedescifrabile.

mai încolo 4003 câsornice anghiră (anere) 
de Geneva, cu 17 rubine, numai eu 8 fl.,

Prii desființarea filialeloru
ill PARIStt, LONDRA, BRUIELA și ROMA 
sunt acuma de vendare — conformă 
desemnului 16.307 cesornice re- 
montoir de aurii veritabile de 
Geneva pentru dame, cari mai 
înainte au costată 75 fl. acum numai 
cu 30 fl., aceleași câsornice pentru 

bărbați, cari mai înainte costau 90 fl., acum numai 
cu 35 fl., și 8720 de câsornice remontoir de aurii 
verit. Washington, eu câte 9 fl. 75 cr., în loco de 
36 fl., - - -----
verit.
în loeă de 18 fl., și 2223 de cesornice de Elveția, 
de totă bune si sigure, durabile și esacte cu câte 4 fl. 
75 er., în loca de 15 fl.

Cine voesce să cumpere din aceste câsornice va căpfitâ 
o garauțiă reală în scrisă pe 3 ani, că voră merge esactu 
si că nu voră stâ niciodată, și afară de acâsta se 
află împachetată alăturea cu orologiulă — gratis ca 
darii — : 1. părechiă cercei de aură de 14 carate, 
probate de oficiulă c. r. din Viena, cu buchete de măr- 
gena si emailate; unu lanță aurită de dame cu ciu
cure, cu medalionă în patru colțuri, cu 12 fotografii 
picante de Parisu ; o cruce aurită cu chipulă lui Chris- 
tosă ; 1. părechiă de nasturi pentru manșete, gravați, 
cu mașină; 1. aninară, ce lucesce noptea; 1 țigaretă, 
sculptată de spumă, cu rose seu figuri, cai ctc. cu 234 
de articule diferite de lucsă din aură și argintă.

20 de florini dămă îndăreptă, dâcă numitele obi
ecte nu sunt nou6 și nu după cum amu arătată, prin 
urmare nici o comandă nu e riscată,

Se espedeză în fiecare di afară, de sărbătorile 
creștine: Basci, Rosalii și Crăciună.

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

1OOO florini
acelei dame, care după întrebuințarea

Alifiei de Pistrui
nu va perde, pistruii, petele de ficată, 
arsura de sâre, ca și orl-ce alte defecte 

ale teintului.
o ovxtiă 2 fL. IO cr.

..EPILATOIRE”
pentru definitiva nimicire de

peri de pe față, de pe mâni, brațe etc. Pentru a 
nimici perii din locuri neplăcute, așa ca’ ei sfi nu crâscă 
din nou, a fostă pănă astădl cea mai viuă dorință. 
Mijlocula meu produce „s e n s a ț i u n e", care nu 
numai că niinicesce perii, ci ii și opresce de a mai 
eresce, și mai alesă că iau g a r a’n ț a asupră-inl pen
tru succesă, și m6 obligă a reîntârc’e totă costulă, în 
casă sâ nu succâdă.
Prețulă unui mică flacon 5 fl. unui flacon mare 10 fl. 

NW ie wrz ueiieMA

S9** 1 cutiă 1 fl. 50 cr.

Brasilintt" Boia (văpse) de pâră
9^** la minută.

neconțînândă otravă și metal a, văpsesce t o t e 
nuanțele dorite, încependă dela pâră blondă până 
la negru, și este veritabilă și durabilă. Pârulă vopsită 
cu „Brasilină" nu se pâte deosebi de cela naturală. 
Prețuia unui flacon mare 3 fl. — Trimiterea cu rembursă. 
PllPUPT UIQPUnP Doctoră de chemiă iluDCni flDUllijIl Wien, I. Johannesgasse II.

Numere complete dela începutul u 
anului se mai află.
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