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Este bine se aruncămli câte odată o privire 

și asupra celorii ce se petrecu în lumea mare 
politică. Astă veră diplomații și finanțierii erau 
multă îngrijațl, că primăvera, în care amu întratu, 
nu va trece fără de a ne aduce vr’unil nou res- 
boiu, pentru care, seu de frica căruia, se făcu 
mereu pregătiri militare de cătră statele mari 
și mici. Sit.uațiunea, care p’atunci părea forte 
nesigură, s’a mai clasificați! puținii. Ne-amil pu
tută convinge din linii șiră de evenimente 
importante, că omulă de stată dela Friedrichs- 
rulie predomină în mai mare gradă ca odinioră 
situațiunea. Cea mai nouă și mai importantă 
isbendă a lui este reînoirea bunelorîi relațiuni 
ale Germaniei cu Russia.

Asupra cestiunei, decă ală d-lui de Bismarck 
este meri tulii de a fi reinoită intimitatea prusso- 
rusescă seu alu d-lui de Giers, actualulil șefă 
ală oficiului de esterne din Petersburg, opiniu- 
nile sunt diferite. Noi credemă înse, că totă 
planulă cancelarului germană a fost de a aduce 
Lucrurile earașî la punctulu acela, de unde au 
pornită. Puterniculă și dibaciulă cancelarii a 
manevrată așa de bine în timpulă din urmă, în
oată nil numai, că a păralisată o coalițiunc în 
contra Germaniei, ci, ce e mai multă, elă a 
ajunsă a fi earașî stăpână peste situațiune. Do- 
vedă, că astădi nu se mai vorbesce de alianța 
russo-francesă, ci numai de reinoirea alianței 
celoră trei împărați.

Grația apucătureloril stângace ale diploma
ției francese, principelui Bismark i-a fost ușorii 
de a ține în freil pe Franța, în timpii ce a lucrată 
cu colii mai bună succesă pentru lărgirea alian
ței germano-austriace prin alăturarea Italiei la 
acestă. alianță. Bismark sciîi se câștige și sta
tele independente dela Dunăre, România și 
Serbia, pentru liga de pace și în timpulă din 
urmă influința acestei „politice de pace" s’a 
semțită până la Gibraltar și la Cornulă 
de aură. Astfelă a silită marele diplomată 
cabinctulă rusescă de a luâ însuși iniția
tiva spre a încercă o apropiare de alianța 
puterilorii centrale, decă. voia se iesă din iso- 
larea, în care se afla, cu atâtă mai vârtoșii, cu

câ cu Franță remâsese numai o do- 
a câtorva politici ruși și francesl 

și nu avea — pentru acum celă puțină — șanse 
de a se realisâ.

Pastilă întreprinsă de d. de Giers spre a 
reînoi intimele relațiuni dc mai înainte, a fost 
întâmpinată cu bucuria la Friedriclisruhe, unde 
tote erau bine precalculate spre a face se re- 
iesă planulă de predilecțiune ală d-lui de Bis
mark, care se cuprinde in cuvintele : deplina 
isolare și paralisare a Franciei.

Dela 1872 încoce cancelarulil germană ur- 
măresce acestă plană și acum, decă tote soi
rile aduse de foile mari europene sunt adevă
rate, pare a’lil fi realisatil. Numirea prințului 
Orlov de representantă ală Rusiei la curtea de 
Berlină este interpretată ca ună semnă de ve- 
dită apropiare între Rusia și Germania, ase
menea și misiunea cea mai nouă a plenipoten
țiarului militară rusescă, principele Dolgoruky, 
și a ministrului de resboiă rusă Bronsart de 
Schellendorf. Să asigură, că aceștia au avută 
scopulă de a dâ deslușiri liniștitore asupra dis- 
locărei trupeloră rusesc! la granița, ruso-pru- 
sescă.

Numirea ambasadorului rusescă, care a fost 
pănă acum la Paris, de plenipotențiarii ală 
Rusiei la Berlină este o dovedă demonstrativă, 
a noului „entente cordiale" ruso-prusescil. Se 
nasce înse întrebarea, că ore pentru care 
prețil s’a făcută acea apropiare ‘? Ce se 
țese earăsl în ascunsă ? Este bre si acum 11 ’ - . 
scopulă aliațiloră numai susținerea păcii ? Și 
dbcă prințului Bismarck i-a succesă a isolâ 
Francia pe deplină, cum a dorită, se va opri 
elă bre la acesta, nu va merge mai departe duș
mănia lui ? Ună velă desă acopere acțiunea 
după culise și cm tote asigurările de pace nu 
se scie ce va mai aduce iliua de mâne.

Răspunsă „Telegrafului Română", respective Pre 
Sânțitului seu redactorii, Escelenției Sale Metro- 

politului Miron Românul.
La faptele complinite spre dauna națiunei și 

biscricei nostre, pe care le-am espusil la cu- 
noscința publică prin articolulă meu, publicată 
în Nr. 14 ală „Gazetei Transilvaniei", — „Te

legraful Român" cu data Sibiiă 6 Fubruariu și 
cu semnulu cumpănii dreptății, în Nr. 15 nu 
răspunde în merită, ci după tactica obicinuită 
face mai ântaiu polemică cu „Gazeta Trans." 
despre pasivitate și activitate ca și cândă aces
tea ar fi fostă obiectele publicați unii mele.

După acestă introducere continuă în modul ii 
următorii :

. „Articlultt din cestiune pdrtă subsemnarea „Dia
mandi I. Manole deputată alii sinodului.“ Adevărată 
că acestă subsemnate singură de sine s’ar pâre de 
ajunsă, ca să dea dre-care însemnătate articolului, 
pentru că numele subsemnată este alu unui bărbații 
recunoscută și stimată la Români nu pentru vre-o spe
cialitate de erudițiune scientifică, carea nici densulă 
nu și-o ardgă, ci pentru inima bună, generositatea, iu
birea de adevără și sinceritatea sa. Decă însă cetimă 
acelă articula plină de patimi, de suspiționărl, de in
vective personali, trebue seu să tragemă la îndoielă, 
că adevăratula autora ală articlului ar fi însuși dom- 
nulă Diamandi Manole, seu să credemă, că D-sa a în
cetată a mai fi gentilomulu cunoscută de pană acum 
și s’a prefăcută ună instrumentă său o mască în mâna 
unoru omeni conduși de patimi, și conduși de ele 
pentru interese mai multa personale. In totă cașulu 
trebue să repetămu, că pamfletele din acela articula 
s’au publicată sub o firmă până acum de o reputațiunc, 
de unu credită bună."

„Noi nu paternii crede, că domnulă Diamandi 
Manole va fi avendu mandată dela sinodă pentru a se 
subsemna ca „deputată ală sinodului" la acestă pas- 
cuilă compusă probabilă nu în biroulă D-șale de co
merciantă, ci în cancelaria părăsită a vr’nnei redac- 
țiunl pensionate, ceea-ce dovedesce pre de ajunsă 
unele date din articlu, precum d. e. cu amesteculu 
ministrului în unele procese divorțiale, cari nu credemă 
să le aibă în evidență domnulu Diamandi, der le voră 
ave alții din apropierea consistorialul“ etc. etc.

Relativii la aceste aserțiuni îmi ținu mai 
ântâiă de datoria a mulțămf Escelenției Sale 
înaltă Pre Sânțitului Redactorii ală „Telegra
fului “ de adi pentru testimonială .de laudă, ce- 
lă face despre caracterulu meu. [Iu rogi! însă 
se iea la cunoscință, cumcă eu nici cându n’ain 
avută pretensiunea de a figura între bărbații 
„cu specialitate de erudițiune sciențifică“ pre
cum nu mă îndoescil, că nici Escelenția Sa nu 
pote ave pretensiunea acesta, deorece până adi

FOILETONtJ.
Cetatea dela Fântânele.

Eram mică la 1848 și mi-a povestită mama; 
eră imunii spusu-i-a tata cândă a plecată cu 
Lancmlă la bste, de unde nici n’a mai venită, 
că în vremile de de multă, cândă în cetatea 
dela Fântânele d’intre Crișulă albă și Crișulă 
negru în munții Abrudului, domnia Menomorotă, 
Domnulă Munțiloră, atunci și m o ț u 1 ă - româ- 
nulă eră stăpână în țera. lui. Cu armele se juca 
ca. cu alunele. Paserea din sboră o doborâ, și 
de nimenea nu-i păsâ. Liber ii ca elă numai 
cerbulă în mijloculă bradiloră și vulturulă pe 
verfulă piscuriloră mai eră, și chiaril lui Meno
morotă Domnulă, mai multă de câtă „Tu" și 
„Măria Ta" altă cinste și dare nu-i dedea.

Arătatu-s’a înse din spre răsărită o ste mare 
cu codă și mare primejdie a vestită. Ceriulă 
s’a întunecată. Văile s’au turburată și munții: 
Meterculă, Surulă și Retezatul ă gemeau de se 
cutremura pămentulă.

Vijelia a sosită... — Hunii bată la ușă. Po- 
porele fugă d’inaintea. lorii. Singurulil Românulă 
a stată pe locă. Din nenorocire și Domnii lui 
erau despărțiri și desbinați, cadă unulă câte 
umilă; singură Menomorotă mai urmândă eu 

lupta, peptă îndelungată n’a putută ține și a 
trecută preste Crișuri. îngâmfată d’atatea învin
geri Arpad, ducele Ungurilorii, trămite soli se 
pețescă pentru Zolțană fiulă seu, pe tenera Dom
niță, florea florilorii, dina codrilorii. Menomorotă 
Domnulă, chiamă pe toți „cărturarii și fariseii" 
câți în „Bucovne și Ccslove" sciau ceti și 
sfătiiindu-i, aceștia îi dicu: „Măria Ta! Nu 
respinge cererea. Mielulă blândă suge dube oi 
și e cu multă mai bună o pace strîmbă de câtă 
o judecată dreptă." — Nunta s’a făcută. Ospe- 
tulă a tinută trei dile si trei nopți si mai toti 
cărturarii și fariseii pentru bunele lorii povețe, 
mari boierii și nemeșii dela Arpad au primită.

După acesta încuscrire, care, cum clică ai 
noștri, a adusă pe draculă cu ccterași în casă, 
ales’au boerii și nemeșii ca Domnă peste totă 
țera Ardeiului pe Tuliutum, uncliiulă lui Zoltan, 
și feciorulă lui Huba din Skytia... Umilă din 
urmașii acestui Domnă împreună cu boerii • și 
nemeșii dusus’a la Turda, unde și cumetrulă 
Michel dela Brașovu a fostă poftită și alcă- 
tuit’au cu toții acolo vestita Const.ituțiune ne- 
meșescă și săsescă „Tripartitum" numită, îm- 
părțindă pămentulă Ardeiului în trei părți: 
luândii una Ungurulă. una Secuiulă și una cu- 
mfitrulă Sasă ; er Românului nu i-a lăsată de 
câtă „a treia parte din prețulă muncii sale" și 

astfelă a ajunsă moțulă săraculă ! i o b a g i u în 
țera lui.

In cetatea dela Fântânele s’au schimbată 
boerii. Acolo nu mai eră celu cu chica olte- 
nescă si cu căciula turcănescă. Se încuibase 1 *
ca ocărmuit.oru ună străină, cu pălăriă în capă 
ca o ciupercă și c’o pană de vulturii în ea 
d’ună cotă de lungă. Avea ună mânecară scurtă 
de postavă albastru cusută cu șinbre negre și 
cu nasturi de cositorii câtă bilele de găină de 
mari. Nădragii erau strîmțl și băgați în cisme, 
la ale căroră călcâie zorzoneau nisce pinteni 
câtă tingirile de mari Statura lui era scurtă și 
grbsă, părea a fi bine hrănită. Nasulă turtită 
și vinețiu, obrazulă roșu, și avea nisce mustăți 
unse cu rășină, lungi și resucite, te înțepa în 
ochi cu ele. In gură c’o pipă de spumă, cătă 
o pătlăge venătă. In mâna dreptă ținea ună 
toporă c’o codă lungă, pe a căruia parte lată 
era săpată cu slove mari: „N’ataca pe nemeșă", 
eră pe muche: „Dă în iobagiii." Era noulă 
ocârmuitoru, baronulă de Vasvary dela Dobri- 
țină, care numai în dina de 31 Făurarii era 
trezii.

Amară era iobagia, deră ocarmuit.orulă dela 
Fântânele o făcea se fie si mai amară. Bărbații, 
câtă crâ. săptămâna de lungă, dc dimineța, de 
căndil cânta rîndunica și pănă răsărea luccfe- 



nn a înbogățitu literatura nbstră cu vre-o scri
ere scientifică. Suntcmu deci amenduoi egalii în
dreptățiți a scrie prin gazete despre cestiuuile 
nostre de interesă națională și bisericescă ; eu, 
după testimonială primită dela Escelenția Sa 
„avendil inimă bună, condusă de generoși tate, 
iubire de adeverii și sinceritatet:; Escelenția Sa 
pote, condusă, de alte motive mai grele de 
înțeleșii.

A conchide din împrejurarea, că suni bine 
informată despre multe neajunsuri, ce s’au pe
trecută și se petrecu la cousistoriulu bisericii 
nostre din Sibiu, că nu eu as ti autorulă artico- 
lului din „Gazeta” și m’așă ti degradată a de
veni instrumentă în manile altora este mai 
multă ca naivă pentru o persbnă, care cuiibsee 
atfit.ă de bine trccutulil meu.

Nu credă, că Escelenția Sa a uitată, că dela 
an. 1875 și pănă. astădi am luată parte fa si- 
nbdcle și conferințele. în cari sau pertractată 
pe lângă alțe multe neajunsuri, de cari sufere 
biserica nbstră și cestiuuile, despre cari amin- 
tescil în articolulă meu. Credă, că-și aduce 
aminte, că și afară de acesta, am avută oca
siune pre adeseori, de a conferi amenduoi în 
multe ccstiuni de interesă bisericescu și școlară.

In conferința memorabilă din 1875, care s’a 
tinută în reședința Escelentiei Sale si care a * 1 ' ’ 5
durată dela 7 orc sera pănă la 3 ore după 
medulii nopții, Escelenția Sa a avută ocasiune 
a cuiibsee ideile mele, ce le-amu desvolfatfi în 
acea conferință relativă la interesele generale 
bisericesci și școlare, cari formau obiectulil dis
cuți unii. Totă asemenea nu credă, că va ti 
uitată Escelenția Sa, că încă în acea ședință 
s’a încercată a i se dâ „Telegrafului Român" 
f i s i o g n o m i a d c a s t ă. d ii și a trebuită 
să se afle deputat! în frunte cu Dlă cavalerii 
Bușcariu, care cu testamentul u marelui Andreiil 
în mână se demonstreze și Escelcnției sale, că 
ultima vo.ință, testam șutară, a marelui Andrei u 
nu se pote altera de nimeni întru nimicii.

Mai departe în sesiunea sinodului din a. 
1877 — credă, că nici acesta nu-o va fi uitata 
Escelenția Sa, —- eu am fostă, care am făcută 
propunerea de a ne constitui în ședință secretă, 
in carea am semnalate pericolulă, care amenință 
biserica nbstră si am demonstrații, că ameste- 
cule ministrului la distribuirea ajutorului de 
stată este primulă începută de a distruge auto
nomia bisericii nostre. Am făcută lină apelă 
căldurosil la toți deputății din cleril, pe cari ii 
privia acestă ajutoră, ca mai bine se renunțe 
la (dă, decâtă să sufere biserica amestecă străină. 
Constată cu mare plăcere, că atunci toți depu
tății din cleră, fără csccpțiune s’au aflată la 
culmea misiunii loră. Propunerea a fostă pri
mită. cu unanimitate și chiaril Escelenția Sa a 
declarată solemnă la acea ocasiune, că unde 
va fi biserica va fi și elă, mergendă în 
fruntea bisericii, biliară și pe calea, care duce 
la mănăstire. In procsima ședință plenară a si
nodului s’a și alesă o deputăția, care să fie 

condusă de Escelenția Sa la tronulă împărătescul 
.că se ruge pe Maiestatea Sa, pentru ca se 
mijloc.eseă, ca ajutoriulă de stată se se dis
tribuie ca și pănă acum prin organele bisericesc!.

In sesiunea. sinbdeloră din anii 1878 și 1879 
s’a rcinoit.il acestu con (dusă.

Credă, că Escelenția S’a nu va fi uitată 
nici interpelați unea mea făcută în privința co- 
respondențeloră din Sibiiu, ce au fostă publicate 
în „Pester Lloyd” contra bisericii nostre, pe 
care Escelenția S’a nn a aflată de bine a le 
desavufi.

»

Eta dec! de unde mi-am Țculesă informați- 
unile melc. Și era bre greu pentru noi în cali
tate de deputați sinodal! se aflâmă și alte lu
cruri, pe care Escelenția Sa le credea acoperite 
cu velulă secretului, cândă, ori de câte ori ve- 
niamă la Sibiiu, nu aiuliamă decâtă lamenta.- 
țiuni din fote părțile, că fotă, ce perdemu, per- 
demă din caiisa. indiferentismului și negligenței 
ce o arată. Escelenția Sa în fote afacerile bisc- 
ricesci și școlare de ori-ce natură, ți indii acte 
neresolvite în decursă linii și ani întregi ?

Tocmai din acostă causă de multe-ori s’au 
ridicată voci și propuneri în sinodă, că ar fi 
binej ca agendele consistoriale se se conducă 
de vicariulă archiepiscopescă, spre a nu răpi Ex
celenței Sale prețiosulil timpii, ce trebuia între
buințată în alte afaceri.

Nu este loculă aci și nici nu este oportunii 
a arăta publicului sutele de promisiuni, ce le-a 
dată Escelenția S’a și în fața sinodului și în 
fața deputățiloră, că va pune stavilă neajun- 
•suriloră, de cari sufere fotă orgauismulă nostru 
bisericescă și cari au reinaiă vorbe gole.

Este de ajunsă se constată și eu cu Esce- 
lentia Sa. că „sunt, periclitate interesele gene
rale ale națiunii nostre româno și cele speciale 
bisericesci”, der nu pentru-că, „se jocă eu ele 
foile pasiviștiloru și unii și mai alții din cei 
ce Sunt deputați ai sinodului” ! ci pentru că 

‘capulă bisericii nu își înțelege misiunea sa, 
căci in locă se mergă cu voința unanimă a 
națiunii sale, elu se face însuși înstrumeiitu, 
pentru aăeia, cari lucră la pcirea nbstră și în 
ccstiuni bisericesci în locă se țină contă de. 
constituționalismul ă caștigală cu sudori de sânge 
proede arbitrarii calcândă voința sinbdeloră 
și congrcseloră.

Afară de acestă calamitatd mai lipsesce de 
efităva vreme si „Telegrafiile Română” de odi- 
nibră, organulă creară de Șiaguna cu destina- 
țiunea, ca se Imite pentru interesele naționale, 
bisericesci și școlare, și care iii urma Înaltă 
Pre Sfințitului seu redactorii a ajunsă a jocârolu 
de vespertilă (liliaeăj purtfindii unii limbagiu ne
lămurită și nedccisă și șovăindă tocmai în ast- 
fclil de momente, cândă ar trebui se porte unii 
limbagiu plină de energia față de atentatele, 
ce se prepară bisericii și citiarii Pre Sfinției 
Sale. Sub astfelă de împrejurări nici nu este 
rușine a constată, că pănă acum am cetită cu 
zelă, „Telegrafulă Română”: der de o semă de 

vreme, șîmtiî o aversiune, ori de câte ori sum 
silită a-lă luă. în mână și ală percurgc.

Am citată cele de susil spre a demonsrfi 
Escclenței Sale, că cele amintite în articolulă 
publicată în „Gazetă” nu sunt îufbrmațiuni cu
lese. din isvore străine, ci sunt întemplărl pre- 
trccutc în presența mea, întâmplări, la car! am 
luată și eu parte activă ca deputată ală sino
dului. Numai situațiiinea tristă în care am ajunsă 
a.ili m’a făcută să rupă tăcerea, cum am făcută 
acesta și la. alte ocasiun! spre a arăta lumii, 
că. și între deputății sinodului se află omeni 
independenți și cu convingere propriăj cari au 
ciiragiul» a. demasca persane, car! impută, altora 
că. sunt conduși de patimi și interese personale 
și cari sunt atâtă de inteligenți de a pricepe 
înalta, diplomația., ce. o portă Escelența Sa dela 
venirea Sa, în arcliidiecesă și pănă, în cina dc 
astădî pe după culise dc mână cu Tisza-Trefort.

Voturile, sinbdeloră din 1877, 1878 si 1879 
au remasă litere morte. Disposițjlinea testa
mentară a fericitului și neuitatului metrcpoliru 
Șagnna, s’au sfărâmată prin voința arbitrară, și 
macliinațiunile inimieiloru bisericii nostre. Și 
cândă cineva, vine și tracteză aceste ccstiuni 
dc interesă esențiale pentru biserica nbstră în 
publicitate, se pote află vre-o persană" resona- 
bilă, care se interpreteze bunele întențiun! ca 
suspiționhr! și calomnii personale? Decă esistă 
asemenea felii de omeni, atunci treime să sus
țină din nou, că. micimea loră sufietescă, n’arc 
margini. Este pre dejositoră a.‘amesteca în ccstiuni 
de importanță generală, ccstiuni de rudeniă și 
d<* interesă personală, cum mi se impuiă mie 
și tocmai acestă interpretare aruncă, o lumină 
nefasorabilă. asupra caracterului scriitorului. 
lToverbulă germanii și de astădată are drejitu 
cândă (lice : IWie der Sclielm ist, so denkt ertf*'

Pmitru trecutulă meu în afacerile bisericesci 
și naționale n’am mustrări dc cugetă. Deputății 
din congrese și siiibde sunt martori, precum 
credă, că. pbtc fi și Escelenția Sa, i;ă pentru 
pcrsbna mea. n'au esistată ccstiuni de rudenia 
și dc amiciția, ori dc câte ori erfi vorba, di* in
teresele mari naționale și bisericesci. Gestiunea 
„ajutorului de stată” și cesTiunea. ./ridegrafului 

I Românii” ’isunt în biserica nbstră, nestiun! de 
i principiu, ele nu sunt cesf.iuni personale intre 
Stan și Bran cum voiesce si‘ le dea turnură 
Escelenția Sa.

Decă „Telegrafului lîomfină” de aiji ii zace 
! la inimă intcix‘sel(‘ generalf* 1 ale națiunii și bi 
i.sericii nostre, atunci se disciitainu cestiuuile 
l amintite in articolulă num din p u n (*■ t u de

privindulu drepții în față, îi răspunde cu multă 
chibzuință : „Bine, Măria Ta. Dcc’or fi de legea 
mea îi boteză ; der dee’or fi de legea Măriei 
Tale, se-i boteze popa calvinescu.” — „N o o o 
K u t y a t e r e m fete ol a h p o p a. Apoi 
^Kinyc”' cum știm ce lege arc ? — llșorfi, 
Măria 'Ta. Legea romfinescă (lice să postinraj 
er legea ungiirescă, se mâncați carne. Buneți 
pe masă ună blidă cu fasole și altulă cu carne. 
Decă cățeii voriî merge la celă cu fasole îi 
boteză eu, dee’or merge la celă cu (‘arne să-i . 
botezi Maria Ta !” — Neapărată cățeii au 
mersă dreptu la blidulă eu carne.

Așa spună bătrânii că trăiau iobagii in icra 
Ardeiului.

Cupa suferințeloră s’a umplută. — Buciu- 
miiiă suna

..Frați la bătălia 
Buciiuii’a sunatii 
Tcră în robia

1

Plânge ne-ncetatii!”
La acestă puternicu simetă moții alergă, cu 

mică cu mare la. „lanculă viteză din (Gâinyieni, 
d’intre moți și'd’intre săteni,” —• cum cântă 
moțulu ; și în dimineța dilei dc fi luliu 1848, 
o oste mică la număra, der puternică în bătae, 
compusă din 123 venători, 317 lănceri cu 3 
tunuri dc lemnă lega.® cu cercuri de ferii,

v c d e r e a. 1 ă p r i n e i p i i I o r ă .ș i n ii m a i
j î 'ii. t. r u e fi t iî e s t i ii n i l e a c e s t e a s u n i
jignite d e p e r s b n e s e ne le g a m ii

j d e j):e r s o n a I i t ă ț!. Astfeliu procmlu omenii 
i serioși și organele de pnblicitate cu prugraimi 
! bine stabilită.. Atunci sum gata și eu se stârnii 
I la vorbă, decă» înse crede, că sum aplicații a 
, mc demite a tracta numai ccstiuni de peisona- 
lități și invective, atunci ii aducu la cunoscință

rulă de seră, erau fotă în brazda bocrescă, cu 
argații boierului după ei. carifidin cândă în 
cândă îi pocneau cu biciulă ca pe boi. Dc apă- 
sătbrele ridicături. cămeșile erau fotă sdrobă la 
spete, dc pe care pfirlindii-le arșița sbrelui, se lua, 
pielea ca de pe șerpe. Femeile tbtă diulica 
spălau, torceau, țescau, și altele cerneau în 
curtea boierdscă ; er copilașii morțl de fbme și 
golășei ca vai de ei, rătăceau ca puii părăsiți 
de cloșcă, d’iiitr’ună locă într’altulă, fără se1 
găsescă hrană și adăpostă.

Duminecile și în sărbătorise făceau judecă
țile. Slugile nemeșului-judecătoru își cunosceau 
bine meseria și datoria loră. S’aruncau ca tigrii 
asupra ființeloră nenorocite. rrî])etele umpleau 
acrulă încâtu chiar și păraentiilu plângea de 
mila loră și preoții, a căroră sorte erfi ca și a 
iobagiloru, adese oftau și afuriseau dela altariî 
nemesia si iobăgia.

Intr’una din. dile fiindu marc clicfă la curtea 
dela Ffiiitfinoh' și (‘firmuitorulă pe de-o parte 
pentru a face și mai marc țietrecere nemeșiloră 
chefuițî, er pe dc altă pentru a-.și r(‘slmnfi. 
asupra, preotului (lela. Ffintfinclc. pentru cuviiițc, 
c’ar fi afurisită baronia și ncmeșia. îhî ehiamă 
grabnic'.i la curte și-i porunccsce c’iinii tom! 
sălbatică: să boteze nisce căței, l’âstorulă sufie- 
teseă blândă la fapte și cumpătată la vorbe,

comandată dc Nictdae Corie.șă, tribună dela 
(’âinpeni. împresură Ffintfinclcle. unde baroinilu 
dc Vasvarv comandă. 30()0 dc Hoiivedi cu 1(1 A *
tunuri ghintuite. In ajiinulă lujitei mai plecă 
dela Clușă și gcneralulii Gycley încă cu 2000 
honvedî.

Femeile muntene din Rîulă Caiafa presim- 
țindă marea primejdia. încalecă pe cai. pună 
pe, capă pălării bărbătesc!, s’aședă în șiră cava- 
lcrcscă și comandare de B a 1 a g i a Roșia, 
mama centurionului Roșu, urcă muntele Grolio- 
tulă și la „Verfulă Bătrânii”, bărbații lorii, 
fiindu resfirați pr’intre braui. pfindescu mișcările 
iniiniculiii. Viteza muntenă, Balagia lioșia. 
zărindil apropierea generalului Gyeley suflă. în 
buciunnî. La scmnalulă date prin buciumă, 
bărbații lorii s’aruncă ca smeii asupra inimicului, 
pe care înt.r’o clipă l’au sorbitii. După, acesta, 
femei si bărbați, toți moți și muntene dela Rîulii 
Caiafa, Rogoșelă, Măriștdă, Albacă și altcl(‘, 
alergă la oștea lui (’orteșă și după o mare, 
crâncenă, și înverșunată luptă, spulberă în acru 
Ffintfinclelc în câtă petră. ]ie petră n’a. mai 
rămașii.

Fociilu luptei și dreptatea causei. pentru 
care se bateau părinții noștri, a învăpăiată atfitiî 
de multă și pe bătrânulă moșneagii de 70 ue 

‘ ani, Matciii b’ilipîî din zVlbacîî. în câtă despre- 

rcinoit.il


e.ă replica mea este ultimulu cuventu, care l’am 
dată drepții respunsu. celoru dela „Telegrafiile 
HomânfU.

Brașovă 10 (22) Fcbrnariu 1884.
Diamandi l. Manele, 

depui, alu sinodului.

Cronica (‘veiieniiiitelorii politice.
Sub titluliî „dragii noștri frați" ne. spună 

foile maghiare, că pe la sferșitulu anului tre- 
culit dările au încursă așa de slabă în Cro
ația, încâtă g’uvcrnuhi croată a trebuita se 
ceră în luna lui lanuariu a. e.’283,000 ti. împru
mută, ca si .se porii acoperi cheltuielile regatu
lui autonomă. „Și unu poporu așa de amărîtu 
mai cuteză a se redicâ. în contra supremației 
maghiare 1", eselamă „Elleiizek". Der Ungurii 
câtu nu împrumută în drepta și în stânga și 
totu ei sunt cei eu gura mare și față de Nemți 
și față de Evreii, dela cari iau împrumută !

Duoi representanți ai p a r t, ide’ n a ț i o- 
ii a 1 e c r o a t c avură dilele acestea la Bucii- 
resci o convorbire eu secretariilu ambasadei 
r u s e s c 1. Se pote. ca Croații Slavi se nu 
conspire cu Bușii ? — disc raportorulă lui 
„ l’cster Lloyd" și espedâ telegrama eu soirea 
de mai susiî.

Ministrulu-președinte T a f f e a ■ comunicată 
camerei, căi d(*la introducerea s t ă r ei e s c e p- 
ț i o n a 1 e au fostă espulsați (dați afară.) de pe 
teritoriul u, pentru care s’au introdus® măsurile 
escepționale (Viena., Korneuburg și Wicncr-Neu- 
stadt) până la 15 Febriiariu a. e. 238 persbnc, 
cari au amenințată ordinea publică prin unei lift 
anarchisîice. Intre aceste persone sunt 215 su
puși austriac! și 23 supuși străini, între cari 15 
din Ungaria. 6 din Germania, 2 din Elveția și 

1 din Rusia. Dintre cei 180 indigeni sunt 61 
căsătoriți și 119 parte necasătoriți, parte văduvi, 
l’ăna acum nici una din familiele espulsațiloru 
n’a cerntii ajutoră dela stată ; direcțiunea poli
ției a dam însă ajutoră diutr’o fundațiune la 8 
familii de espulsați. Cornițele Taaffe a cetită și 
lină pasagiu din diarulă socialistă „Zukuuft"; 
care fiiudu suspendară s’a strămutată la Pesta. 
„Noi proletarii, — dice numitulu diară — șc 
dovedimu, că nu părăsimu pe consoții noștri 
persecutați ; să arătămu, că putemu se sprijinimu 
familiele loră, ea si* nu aibă lipsă de ajutorulă 
bestiei, ce se numesce stată. Se-și facă fiecare 
datoria, și să trămită parale la adresa nostră, 
ca inimicii noștri se se cutremure de înfrățirea 
internațională a proletariloră ! Cu salutare so
cială-revoluționară !..."

Guvernulii română, provocam de nenumă
ratele plângeri și reclamați uni adresate mai 
alesă de esportătorii austriac! contra tratamen
tului arbitrară ală m ă. r f urii o r ă i m p o r- 
tatc în România, a luată, dice „Die Prcssc", 
liotă.rîrca, ca la tote autoritățile vamale să se 
depună mostre de mărfuri, ca prin acesta se

se înlesuesă tacsarca corectă, a mărfurihiru im-! t I
portate. Guvennilu română a ținută se procedă 
în aeestă împrejurare in acordă cu guvernulă 
austro-ungară. mire s’a declarată gata a aproba 
acostă inteiițiune. De aceea s’a trămisu tuturora 
acelora camere de comefciu, cari sunt mai cu 
deosebire interesate de csportulă în România, 
învitațiunea se facă din partelc c o 1 e c ț i i ii n i 
d c m o s t r e și să le presinte guvernului. După 
ce se voru efactuâ acestea, trei funcționari su
periori austro-ungari se voru duce la Bucuresci, 
spre a luă. parte la miiiistcrulu de financc ro
mână la desbaterile, ce se voru urina în privința 
înstrucțiuniloră, ce trnbuiescă trămise autorități- 
loru vamale române.

„Times" aduce soirea, că sântulă sinodu din 
Fanară ar ti capotată dela Balată asigurări, că 
Siiltanulu are de cugetă a, oda unii nou fermanii, 
care va întări drepturile legitime, precum și 
privilegiele garantate de Sultanii anteriori bise
ricii ortodoxc-grcccsci. După soirea acesta va 
scapă și de astădară patriarchulu ecumenică ală 
bisericii anatolice, care fără nici unu drepții 
canonică se numesce grecescă, cu privilegiile 
sale neatinse,. în basa cărora în contra canone- 
loru bisericesc! au întrodusu arcbiercii grecesc! 
limba grecescă în bisericile Româniloru, Allia- 
nesiloră și ale Bulgariloru, cari nu voru pute 
scapă de despotismulu clerului grecescă, până 
nu voru ave ierarehia, națională. lerarchiă na
țională nu voră pute avo penă stau privclegiile 
patriarchalc.

Cctimă în „Telegrafiile Română1, de Joi 
unmătbrea declarațiune ■

lncependu dela 11 23 Novembre a. tr. pană, la 
18 30 lanuariu a. e. subscrisulu am absentate multă 
din Sibiiu în misiuni oiiciale. în timpulu absen- 
tărci. din partea celoru esterni; în timpulu aflărei 
mele în Sibiiu, dm partea celoru din locu, în deose
bite fonduri’, mi s’a atrasă atențiunea, că în „Telegr. 
lloni.“ sunt apostrofată în forme diverse. Atențiunea 
mea înse iiindu acum îndreptată spre alte lucruri și 
nu spre diaristică, n’am luată mai departe notiță, 
despre cele ce mi se ,Spuneau, lîri după amedi mi 
s’a spusă însă din mai multe părți, că ună p. t. cores
pondentă de aici din Sibiiu alu „Tel. llom.i; în Nr. 
15 a. c. er se ocupă, cu neînsemnata mea personă, 
înfățișându-me publicului ca pe umilă ce pe nedreptă 
am m â n c a t ă 400 11. Față cu acesta defăimare 
declară, că banii din c.estiunc i-am încassată c.u cuie- 
tanță în regulă, dela cassă în regulă, pe basa unei 
dccisiuni a comisiunei administrative a tipografiei 
arcbidiecesane, nerevocate, pentru trebuințe de ale 
rcdacțiunei, (chiria biroului, diarc etc. ctc.) de p,e 
timpulil cându încă, nu îmi putemu închipui că sunt 
redactori cari se ,,])lătcscăt: pe di si nu avcniu divi- 
națiunea, că voiu li, după cum înțclegii acum din 
corespondența ..Tel. Rom/*’preste nopte suspen
data și data afară ca unu ordinară făcetoru de rele.

Sibiiu 8/20 Februarie 1884.
N. 0 riște a, 
fosta rcdactoră.

lai acesta declarațiune observă, Rcdacțiunea 
..Telegr. llom.“ următorelc :

în interesuln adcvCrului constatămă din parte-nc: 
că „Telegrafulă Română" nu a apostrofată'pc domnulu 
fostă redactorii Nieolau Cristea nici' într’unu modă; că 
„Telcgrafulă Română" să trimite regulată d-lui Ni- 
colau Cristea în semnă de onorc, prin urmare s’a 
putută convinge din propria intuițiune, (lecă. a fostă 
d-sa vreodată, apostrofată seu nu ? și în fine că d-sa 
dela dina r e t r a g c r e i il-sale dela rcdacțiune — 8 
Oetobre 1883 n’a mai colaborată de locă la diariulă 
nostru. încâtă a fostă îndreptățită domnulă fostă redac
tară Nieolau Cristea a scote întregă remunerațiunca 
de câte 200 fi. și pe lunile Novembre și Decembre 
1883 acesta e o cești une, care pc noi nu ne privcsce.

Rcdacțiunea.

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

Mai vehementă, decâtă pe episcop! atacă șovini- 
stulu autorii ală broșurei, nobilimea înaltă. în capi- 
tuluiă „O 1. i g a r c h i a i 1 u s t r a t ă d i n p u n c t ii 
(le vedere istorică s i a 1 ă a s a n u m i- 
t n 1 u i cor p u s i u r i s“ Timolcon împlincscc o 
funcțiune adevărată de călău. Aducemă aci câteva 
probe: „Preputernica oligarchiă", scrie Timolcon, n’a 
nimicită puterea statului nicăirca așa, că la noi. Con- 
jurațiunile și uneltirile în contra regatului n’au fostă 
nicăirca așa de neîntrerupte, ca la noi în Ungaria. 
Puternicii magnați n’au despoiată statulă și societatea 
nicăirca așa, ca la noi. Decă cei trei regi mari ai 
noștri, R o b e r t ă, L u d o v i c ă I, și M a t i a, n’ar fi 
strîmt.orat’o pentru cât-va timpii, statulă maghiară ar 
ti alunecată cu multă mai cnrendă în prăpastia peiri 
sale. Nu csistă nici unu poporă, în a cărui istoria 
alterneză cele mai mari contraste, mărimea surprinde- 
torc și cea mai umilitore dejosirc. Numai câțl-va ani 
despartă contrastele. Sub regii din casa de Anjou Un
garia, subminată de certa de .partide sub Arpadl și 
ruinată prin oligarchiă, deveni fără de veste cea d’ân- 
tâia putere în Europa. Der după Ludovicii celii Mare 
deveni tocmai așa de iute o putere de rangulă ală 
duoilea, ba. chiariî de ală treilea. Sub Matia urmă ală 
duoilea impetuosă aventă, pentru ca, contrastulă teri
bilei dccădințe se fie cu atâta mai marc. Unii ană 
după, mbrtca acestui marc rege Ungaria a cădută eră. 
în vechia sa neputință. O singură, armată turcescă mal 
mare ar li putută intră ea învingătorc în fortăreța Builei, 
în pomposulă paiață ală regelui Matia, a cărui atmosferă 
eră încă caldă de văpaia geniului și de patriotismulu 
marelui rege. Catastrofa s’a ivită numai de aceea mai 
târdiu, fiindă-eă Turcii au fostă ocupați într’altă parte 
și nu sciau,-câtă dc slabă c Ungaria. . . Acostă oli
garchiă s’a arătată puternică numai aci acasă, față, 
de inimiculă esternă înse ea a fostă ncputincibsă. 
Deși ea nu se alia totdeuna cu atăcătorii patriei, to
tuși se bătea rău. Ea a nimicită vechia organisațiune 
a armatei maghiare. Sistema de banderii s’a dove
dită, câtă se pote dc rea. . . Chiară și de obligămen- 
tulă militară voia ea să se elibereze după putință. 
Pc cându nourii pericolului turcescă se aglomerau pe 
orizontulu sudostică, oligarchia aducea o lege după 
alta, cum că ea nu e obligată să apere patria, ci

vmitu de :i face remluială în țm'ă, vine dela 
Viena d. br. de Zahlmaister c’o gramadă. de 
SSS (paragraiij îneârligați cărora „a. b s o 1 u - 
t i s m u a u s t r i a c fi“ le dicea. Mai avendă 
în juruln Ini și o droe de iinanți și gendarmi, 
înhață pe țircfectnln tribnnilorn de vecinică amin
tire Avramă Tancn și înfiindatn-l’au în bas- 
tilla cetății Belgradului. Pamentnlu și pădurile 
luate cu sângele, pană cliiaru și pcscii din 
Arieșii, i-au declarații a fi a „F i s c u ș u 1 u i“ 
cum dicemu noi, seu a statului cum se 
dice în alte părți și că „Fiscușulir1 este elu, 
Zahlmaisterulu.

mindii mortea, s’uriincâ ca ună leu turbată asu
pra 12 honvedi : smâncindă cu iuțela trăsnetului 
pușca dela unuia din ei. trântesee cu patulu ci 
pe baronulu de Vâswary, încâtă nici „vai" n’a 
mai disu.

Aceste lupte, cari cu adevărată cuventu se 
pote dice, că au fost purtate: umilii contra dece, 
cum și victoriile repurtate la Abrudu, Zlatna, 
Belgradu, Tarcău, ,Jara și altele, facut'au sb 
străliieescă. cu mândria în tote părțile numele 
de m o ț ă.

Rcgrcta.ții patrioți români, între cari Băl- 
ccscu și Alesandru Golcscu, fi indii în acele 
vremuri de grea vijelia la noi în munți, — de 
care îmi aducă bine aminte, venindă la noi în 
Ofcnbaia ia unchiulu meu, unde eram și cu 
mi copilă mică — priveau cu adniirațiune la 
abnegațiunea, ostășcscă a moții oră. Intr’una din 
(Iile, neuitatulă Alesandru Goleseu, plimbăndu-se 
pe (crinii Aricșului și vedendu câtu de drăgă
lașă și cu ce mișcări pline de vieță să jucau 
copilașii seu „puii de moță" a oftată și a es- 
clamată din adencnlă inimei dicendă : „Roină- 
n a ș ă c o p i 1 u de b r a v u, p ă. n ă c â n d îi 
v e i ti tu s c 1 a v u !"

Și marc presimțire a dovedită acesta patri
otă română, cându a suspinată și a esclamată 
astfel ii : căci abia se potolise focul u și sub cli

D. baronii de Zahlmaister, luat’a apoi pe 
toți voinicii ca bradii și trimisă-i-a în țera le- 
șesca și în țera nemțescă se se bată cu Pie- 
montesulu, cu care „moțulu“, de cându e lumea 
n’a avută nici-o certă, er pe noi copii silitu-ne-a 
se învețămu a dice : la cafca-schwartz, la. pc- 
depsă-strofă, la țiăditoru-boacteru la soeotelă-zalil 
și la Posada-Puksendorf.

Vedendu înse' Zalilmăiestrulu, că nu prea 
dâmu înainte cu nemțescă’ și că din „puiu de 
moții1' nu pote eși altceva decât.u totii numai i 
„moțu“, împăcatus'a pe socotela nostră cu grofii, 
baronii si nemeșii dela Pesta, încheiându îm- 
preună unu contracții înregistrată la Viena, care 
„D u a l i s m ă a u s t r o - n n g a r u“ se nu- 

inescc. Inipărțit’aii între ci pămcntulu în dube 
și acum noi trebiie se dăinii d u o e părți 
(1 in p r e ț u 1 ii in u n c e i n 6 s t r e „Fis- 
cușuliii."

Reiiiluiala cea nouă liiatu-ne-a'chiaru si straiulu 
și mălaiulu și jurații totu mai cerendu-uc, er 
noi ne mai avendil nici masă, nici casă, nici 
cenușă în vatră, spusu-ne-aii verde unguresce, 
că de nu vomu mai plăti ltiane-voru și limba 
d i n g u r ă, ca se nu mai putemu vorbi. Pen
tru a ne scăpa. înse dulcea nostră limbă r o- 
m â n e s c ă, neținendu nici la boierii! nici la 
„isprâvniciii" pusu-ne-amii pe lucru și facutu-ue- 
amu : unii baicsi seu lucrători dc mine și dul
gheri, alții spătari, zidari și dogari, și cei mar 
mulț.i (lonițari și ciuberarl ; apoi fie di cu sbre, 
ploi seu ninsore, nimicii nu ne spăimimtă. C$tu 
c lumea totu veseli și căntăndu :

Noi urlămă ■•') în josă la țeră
Cu donițl și cu ciubăre
Să adunămă bucățele
La copii și la muiere.

Moțul ii.

s) „li rl ă m u“ se usiteză în munți în locă de. a 
..s c o l> o r î‘* • 



numai cândă eră neînarmată. Mai ântâiu ca pretinse 
și crea o lege, câ ea numai atunci st* esă la bătaie, 
cându regele însuși va conduce armata. Curendă 
după aceea — sub regele Matia — ea ajunse acolo, 
ca banderiile s6 se mobiliseze numai atuncia, cândă mer
cenarii regelui nu voru mai fi în stare a. apgrâ pa
tria... Rivalitatea U i 1 a k i ș t i 1 o r ă, Batboriști- 
1 o r ti, G a r a i ș t i 1 o r ti, II e d e r v a r i ș t i 1 o r ti, 
apoi a Z a p o 1 y a i ș t i 1 o r ti ș. a. a, ruinată țera 
mai tare ca Tătarii, Germanii, și Turcii. Fiecare voia s6 
fie seu însuși rege seu s6 aibă unu rege, prin care 
să domnescă elu. Pentru aceea nicr-o crlsă de trontt 
nu s’a petrecuta fără unti resbelîi civilă îndelungată. 
Și cum alergau înalții egoiști dela unu stegu, dela 
unti pretendentă de trontt la altulă, după cum cerea 
interesulă loru! Și decă este ceva, ce face obomina- 
bilă acesta periodă a istoriei Ungariei, aceea nu este 
sângele vărsată, în resbeiulă eivilu, ca dejosirea, per
fidia, călcarea de jurămentă și trădarea. Decă istoria 
oligarchiei anglesc este sângerosă, apoi istoria oli
garchiei ndstre e murdară....

„Cum a fostă acestă oligarcbiă — continuă Ti- 
moleon — acesta ar puteu-o spune corpus iuris, decă 
istoria n’ar fi înregistrat’o. Ea fură, răpi, ușura. 
Acela, care împrumută bani celoră din urmă doi regi 
nenorociți, storcea cela denșii donațiuni. Ei dilapidau 
asemenea banii și de pe altarulă patriei și ală bisesei. 
Permițendă Papa Hadrianu' din causa periculului turcescu 
să se topescă vasale de aură și de argintă, ei furară 
sfintele vase. Putredulă pergamentu alu codului 
numită c o r pus iuris refiecteză forte bine tabloulă 
acestei oligarchii: a c c s t ă codă de legi este 
cr e a t ă în contra c r i m i n a 1 i s t i 1 o r ă d o 
înaltă p o s i ț i u n e. Oligarchia si nobilimea mică 
se luptă pe tote paginele aceluia. Despre aceea, că 
într’insulu iobagii sunt, paria, nu vorbimă. Ei au fostă 
sute de ani victima unei mari falsificațiunl. La înce
pută i se acordă iobagiului dreptulă de proprietate: 
oligarchia însă i-a denegatu în corpus iuris 
acesta faptă iuridică. Verbficzy a codificată deja pe 
basa schimbată ; și elă a codificată tripartitulă (tri- 
partitum) său în interesul a nobilimei mijlocii. Teoria 
sântei corone a Ungariei a fosta cea mai bună moda
litate pentru validitarca nobilimei miel. Acestă teoria 
a introdusă egalitatea în nobilimea ungurescă. Intre 
nobilimea înaltă și mijlociă nu esistă nicl-o deosebire 
iuridică în articulii constituțiunii. Der ce folosiră le
gile dc pe hărtiă și teoriile ? Oligarchia folosi res- 
bclclc civile și certele pentru tronu spre jăfuirea no
bilimii, pe cându iobagii deveniră sclavi; ea voi să 
asuprescă nobilimea, să răstorne ultima columnă a 
patriei. Ea îi ocupă pe rondă bunurile și să stabili 
în posesiunea acelora. De câte-orl ajungea, nobilimea 
la putere, ca crea legi în contra telhariloră de înaltă 
posițiune. Despre asurpatorii neîndreptățiți vorbeseti 
art. de lege din 1453 : 7, 1458 : 1, 1464 : 12, 1471 : 23, 
27, 1486 : 26, 1498 : 10, 1522 : 87, 1536 : 9, 1542 : 1, 
1546:24, 1547:22, 1563:54.

„Epoca lui Matia e plină de legi în contra usur- 
pătoriloru. Nobilimea mică îșl reocupă bunurile dela 
oligarchl sub marele rege. Și ce făcu oligarchia? în
dată ce a murită Matia, ea declară (art. de lege din 
1492: 14, 145, 1, 1498: 10), că bunurile ocupate 
(mai bine : reocupate) sub Matia fără procedură legală 
sunt a se redă posesorilor^ loru de mai înainte. 
Magnații însă ocupară mai departe moșii. Și spre a-șl 
apără nedreptele ocupațiuni, isbutiră a face, ca dieta 
țării se declare că aceia, cari ocupă moșii după mbr- 
tea lui Matia, comită unii actu de autocratiă. Cu 
acestă. măsură consimți și nobilimea mijlociă, pentru 
că ea sciâ, că după căderea puterii centrale, jafulu 
oligarchiei se va continuă în bună voe. Cu tote aces
tea oligarchia avii acelu folosă din art. de lege din 
1495: 14, 1498: 10, că acești articull apărau pe 
magnați în bunurile ocupate intra dominium.“

„După catastrâfa dela Mohaciu propriulu ajutoră 
și dreptulă pumnului înlocuiră judecătoria și legea. 
In acestă luptă totă oligarchia, care s’a ocupată cu 
falsificarea de monete si a tînutu bande de liotl, a 
fostă partea mai tare.

„Art. de lege din 1523 : 40 amenință pe nobilii 
falsificători de monete cu confiscarea bunuriloră. Totă 
cu aceeași dedepsă amenință și art. de lege din 
1548: 49 pe acei domni, cari țineau bande de hotî. 
Nu trebuia să se ruineze țeră. aceea, în care domnia 
o astfelă de oligarchia și cran preste totă astfelă dc 
reia ti uni ?

„Turcii aflară la Mohaciu numai unu tristă sclicletu 
alu Ungariei. A fostă deci tare ușorii a-o învinge. 
Cealaltă parte a oligarchiei — și mulțl au mai rămasă, 
căci ei nu s’au dusă să lupte la Mohaciu — îșl con- 
tinuară orgiile lorii pe cadavrul u patriei. Numai câțiva 
îșl făcură datoria în timpulit înspăimântbrci nenorociri 

naționale. Perfidia și schimbarea stogului înfloriâ. pc 
atunci fbrte tare. E de mirată, ba, de scârbită, cum 
îșl schimbară cei mai mulțl stăpânii. Se făcură reu
niuni pentru rebeliune: membrii acestoră reuniuni se 
obligară a părăsi stegulă dintr’odată. Partidele con
trare se declarară unele pc altele trădătore de patria 
spre a-șl răpi bunurile una dela alta. ErașI se redi- 
cară cetățui de hoți. LadislauMore sciii să scotă prin 
hoțiile sale în curendă 200.000 de florini ca contribu- 
tiune de resbehl din acestă teră ruinată si storsă de 
toți. Francisca Bebek se ocupa cu fabricarea de 
monete false, pentru — că aedstă ocupațiune era mai 
rentabilă. Și cândă orașele din Gips refusară a-i 
primi monetele fără de valbre, eltl vrii să aducă pe 
Turci pe gâtulă loru. în ehipulă acesta se adună și 
se spori averea oligarchiloră.

(Va urina.)

Diverse.
(Serată musicală în Săcele.) Reuniunea femeilortt 

române din Brașovu și Săcele pentru ajutorarea vă- 
duveloră sărace va arangiâ Sâmbătă în 18 Februariu 
st. v. în Satulungă (Sâccle) o serată musicală împre
unată cu dansă. Venitulă curată e destinată pentru 
fondulă reuniunei. Prețulă intrării de pcrsbna 80 cr.

(Bălti de elită mascatu.) Spre a satisface dorința 
mai multora, dlu Laskai va arangiâ Marți în 26 Feb. 
ală doilea baiu de elită mascatu în redutulu orășănescu, 
cu care se va încheia carnevalulu din anulă acesta. 
Invitările, ce s’au făcută la balulu din 13 1. c., au 
valbre și pentru balulu de Marța viitorc.

(Cum se sprijinesce comerciulu Făgărașului.) 
Cetimu în „Siebenb. d. TagblatU : Interesele comer
ciale au căpătată din nou o lovitură semțitore. Mi- 
nistrulu dc comunicațiune va sista dela 1 Marte cur- 
sulu postii dela Făgărașă pană la Brașovu, după cum 
a fostă pană acuma. Dc aici încolo se va mijloci 
comunicațiunea între Făgărașă pană la Brașiovu nu
mai printr’unu căruță prostă cu coveltiru (coșarcă) cu 
duoi cai, după cumă merge posta între Făgărașă și 
Mediașă, Făgărașă și Ilomorodă. Prin măsura acesta eră 
s’a adusă stricăciune comerciului Făgărașului. Făgăra- 
sulă mai arc numai umbră din comerciulu dc mai
1

înainte. înainte dc a sc construi calea ferată dru- 
înulu principalii ală negoțului între Sibiiu și Brașovu 
trecea prin Făgărașă și aducea în acestă orășel u unu 
comerciu vin, în urma căruia mulțl orășeni sc îmbo
gățiră; de cândă s’a făcută calea ferată a decădutu 
comunicațiunea și bunăstarea într’unu modu rapidă. 
Carăle cele mari ale cărăușiloru, precum și diligența 
încetară și mai rămăsese numai carul ă de postă pen
tru lucruri și pasageri. Acum au să se facă și în pri
vința acesta restricțiuni, cari voră aduce Făgărașului 
mare pagubă. Ce mai aducea puțină vieță în comuni- 
cațiune, mai erau călătorii comerciali, cari mai treceau 
pe la Făgărașă. Aceștia ducă mai totdeuna marfă 
în geamantaniele loru cele mari. De aci încolo ast
felă de cofere numai pănă la Făgărașă le potă es- 
pedâ prin posta, de aici încolo pănă la Ilomorodă seu 
pănă la Brașovu trebuc se tocmescă cară multă mai 
scumpă, pentru că cărăle cele mici de postă voru 
espedâ numai pachete mici și pasageri și nici
decum cofere mari de ale călătoriloră. Prin 
acesta mulțl călători nu voru mai dâ pe la Fă
gărașă. Intrebăină cu totă dreptulă, că fost’au de 
lipsă restricțiunea acâsta poștală? In tbte părțile 
cetimu și audimă, că s6 înstitnescu poște nouă, s6 
deschidă legături n6u6 poștale, s6 ieau [inCsuri spre a 
st* promova comunicațiunea, aici s6 ieau măsuri con
trare. Economiile, cari au credutu ministrulu, că le va 
dobendi prin acesta măsură restrictivă, nu stau nici
decum în proporțiune cu răulu, care sc causeză Făgă

Za-im/ba-cli si
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecii

in Budapesta, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.
Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dai ui atice, Bal- 
dachinu, prapori. Tdto 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Govoru pc altariu, 

Comande se ofnctuoscu promptu. — Obie telo, cari nu voru conveni, se vom schimbă cu uUolo. 20—3()

rașului, Sercanei. Persaniloni. Vlădcniloră si Codlci. 
Representanțclc acestoră comune să se adreseze cătră 
iuinisteriu în modulă potrivită și pe calea cuviinciâsă, 
printr’o representațiunc loială, ca seu să se revbce 
acea restricțiune seu. preferindu-sc o legătură jiostală. 
mai aprbpe eu Homorodulu, să sc într’oducă carulu 
cehi mare poștală cu câte patru cai spre a se ține 
comunicațiunea cu Făgărașulu și cu Homorodulă, unde 
să află stațiune dc cale ferată.

Nou abonamentu la

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

namentu, la care învitămu pe onorații abonați, 
amici si sprijinitori ai foiei nostre. Ne rugămu să ui 
sc arate adresele esactu precum ți ultima poștă.

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

Prețnlu abonamentului, ce se pbte trăinite mai 
ușorii prin mandate poștale, este:

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

pentru România și alte țări esterne : pe trei luni 
7 franci, pe șese luni’14 franci, pe anu 28 franci.

Scrisorile sunt a se adresa la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvanie?1 în Brașovă.

Prii iisltam fflialilm
6 t

ill PARlStJ, LONDRA. BRUIELA și
sunt acuma de vendarc — conformii 
desemnului 16.307 cesoniice re- 
moiitoh* de aură veritabile de 
Geneva pentru dame, cari mai 
înainte au costatu 75 11. acum numai 
cu 30 fi., aceleași cesoniice pentru

bărbați, cari mai înainte costau 90 fl., acum numai 
cu 35 fl., și 8720 de cesoniice remontoir de anru 
verit. Washington, cu câte 9 11. 75 cr., în loca de 
36 II., mai încolo 4003 cesoniice anghiră (aiicrc) 
•verit. dc Geneva, cu 17 rubine, numai cu 8 11., 
în loch de 18 fl., și 2223 dc cesoniice de Elveția, 
de totiî bune si sigure, durabile și esactc cu câte 4' (I. 
75 cr., în locă de 15 fl.

Cine voescesă cumpere din acestecesornice va căpătă 
o garanțiă reală în scrisă pe 3 ani, că voru merge esactu 
si că nu voru stă niciodată, și afară de acesta se 
află împachetată alăturea eu orologiulfi — gratis ea 
dară —■ : 1. părecbiă cercei de aură de 14 carate, 
probate dc oficiulu c. r. din Viena, cu buchete dc nuir- 
genă si emailate ; unfi lanțtt aurită de dame cu ciu
cure, cu medalionu în patru colțuri, cu 12 fotografii 
picante de Parisu ; o cruce aurită cu ehipulă lui Cliris- 
tosu ; 1. părecbiă de nasturi pentru manșete, gravați, 
cu mașină; 1. amnaru, ce lucesce uoptea; 1 țigaretă 
sculptată de spumă, cu rose seu figuri, cai ctc. cu 234 
dc articule diferite de luesă din aurii și argintă.

20 de florini dămu îndăreptu, decă numitele obi
ecte nu sunt nouă și nu după cum amu arătată, prin 
urmare nici o comandă nu- e riscată,

Se espedeză în fiecare di afară dc sărbătorile 
creștine : PascI, Rosalii si Crăciunu.

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

Numere complete dela începutulft 
anului sfc mai află.

potiruri, Pietolilebnica, ca- 
delnitie, Pacilicalu, can
dele de al tar u, pelican d re 
pentru biserici, Itipide, Ghi- 
votu, cârti dc Evangelia 
ctc. etc.
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