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Brașovti 15 Februariu st. v.
In timpuli! din urmă s’a ventilații în corespon

dențele fdiei nâstre cestiunea d6că pactulă încheiată 
în Făgărașă la alegerile trecute municipale de 
cătră alegătorii români cu partida prefectului 
de acolo, a fostă favorabilă causei naționale a 
poporului Făgărășană sâu nu. Cestiunea acâsta 
este de-o însemnătate nu numai faptică, ci și 
principiară pentru noi și de aceea ne vomă 
încercă a ne ocupă puținii cu ea.

Pe la finitulă anului trecută organulă gu
vernamentală dela Clusiă scriea cu ârecare bu- 
curiă, că nu toți alegătorii români au luată în 
considerare sfatulu foi ei nostre. ca se nu mai 
stea de vorbă cu contrarii, căci timpulu de a 
pactâ cu partidele maghiare a trecută. Eată, 
dicea numita f6ie, Românii pe unde au pactată 
totiî au mai dobendită ceva. Ca unii esemplă 
câtă de multă s’a putută câștigă prin mijloculă 
pactărei se cită, și se mai citeză încă de cătră 
unii, alegerile de funciiunari din Făgărașă. Se 
vedemă decă acestă esemplu este valabilă seu nu.

Scimă că în comitatulu Făgărașului care 
este aprope cu deseverșire românescu, Românii 
cu tote inichitățile legei și cu tote neajunsele 
administrației de adi, formeză maioritatea în 
representanța municipală și numai o negligență 
culpabilă în conducerea afaceriloru naționale 
ale comitatului pote pricinui, ca acestă majori
tate se nu fie precumpenitorc Avendă maiori- 
tatea, Românii din județulă Făgărașului sunt 
într’o situația. fdrte favorabilă, de care ar trebui 
să se folosescă cum se cade cându este înjocă 
interesulă și binele poporului din acelu țînutu.

Der nu este vorba numai de țînutulu re- 
strînsă ală Făgărașului, ci dăcă Românii din 
acestă județă voiescu se-și apere într’adeveră 
cu succesă interesele lori! naționale, ei trebue 
se-și îndrepteze privirile ceva și mai departe 
peste țermurii Oltului și să se năsuiâscă a aduce 
în consonanță lupta loru cu lupta Româniloră 
din t6te părțile țărei. Asemenea trebue să caute 
în jurulu loru spre a se orientâ asupra adeve- 
rateloru tendințe ce le urmăresce sistemulă de ’ J
guvernare actuală, ca nu cumva prin blândeța 
său purtarea precaută a vr’unui representantă ală 
guvernului se fie seduși a crede, că întenți- 
unile celorii dela putere ar fi față de denșii 
mai binevoităre decâtă față de frații loru din 
celelalte județe.

Esaminându mai de aprăpe t6te împrejură
rile la ce rcsultatu ajungemu ? In Făgărașu 
ca pretutindenea se urmăresce de cătră omenii 
puterei acelașă scopă : aservirea elementului ro
mână prin desbinarea și nimicirea forțeloră lui 
naționale și mai pre susu de tote maghiarisarea 
lui prin introducerea limbei maghiare în admi- 
nistrațiune și în scdle. Maghiarii din jude
țulă Făgărașului formându numai o fracțiune 
neînsemnată nu potă urmări scopulă atinsă de
câtă numai pe dude cărări : său prin forța bru
tală, sprijiniți fiindu de cătră puterea centrală, 
seu prin paralisarea forței de resistență a cle
mentului românescu, cu ajutorulă unoru compro
mise dictate de interesele momentului, nisce 
pacturi putrede și ademeni tore cu ajutorulă că
rora capulu județului, prefectulă, sperâză a-șl 
creâ ună partidă între Români, celă mai buni! 
mijloci! de a împiedeca orl-ce mișcare de sine 
stătătore, care ar ăve de scopă apărarea intere- 
seloru adeverate românesc!.

Remâne o cestiune deschisă dăcă Românii 
din Făgărașă au fost constrînși prin situațiunea 
lori! nefavorabilă a încheiâ pactulă cu prefec- 
tnlu său nu. Dăcă de astădată n’au avută de

câtă numai patru voturi maioritate, a loră nu
mai este vina, căci nil s’au îngrijită de cu 
vreme ași asigură interesele și au lăsată ca în 
comisiunea verificătărc se între mai mulțl Un
guri decâtă Români. Dăr, abstragendu dela 
acăsta, noi nu vedemă ce rău ar fi putută urma 
pentru Românii Făgărășeni dăcă ar fi refusată 
a încheiâ pactulă propusă.

Prefectulă în ori si ce casă trebuia se tînă7 *
contă de voința maioritătii române si dăcă totuși 111 1 
n’ar fi băgat’o în sămă urmarea ar fi fost că și-ar 
fi creată însuși o situațiune primejdiăsă. Astfelă 
înse dobendindă dela Români concesiuni forte 
însemnate prin pactă, cum e ocuparea unori! 
posturi cardinale cu mameluci și cedarea drep
tului de a alege pe vice-pretorii (ajutori de 
subprefecți) situațiunea Româniloră, ear nu situ- 
tiunea lui a devenită nefavorabilă si, ceea ce 
este mai tristă, tote actele ilegale ce se comită 
în interesulă maghiarisărei încependă dela in
troducerea limbei maghiare în afacerile oficiului 
orfanală din Făgărașă se comită sub mantaua 
acelei învoieli.

Dăcă Românii Făgărășeni ar fi refusată a 
se in cheia împăciurea propusă ei ar fi dobendită 
celă puțină atâtu câtă au dobendită prin în- 
voiălă, dăr ar fi câștigată de sigură ceva mai 
multă și încă ceva forte însemnată : ceea ce 
s’a făcută și se lucreză din partea omeniloru 
stăpânirei în paguba intereseloră poporului ro
mână <lin județulă Făgărișului nu ar fi apărută 
ca făcută și lucrată cu consemteinentulii Ro
mâniloră.

Cronica eveneinintelorft politice.
Cei dela consortiulă frățietății Nr. 1 si Nr. 21 11 1 

au câștigată aliați într’o foiă slovacă ce 
apare în Trencină sub numele de „Svo r n o s t“, 
care a începută și ea se dâscălăscă pe națio
nalii croațî pentru că sunt nemulțumiți cu starea 
lucruriloră si se temu de maghiarisare. Foile ma- 
ghiare îi dau deja atestatulu de „derek lap“ (foie 
bravă). Vorbindu despre maghiarisare numitulă or- 
ganu slovaci! ală „împăcăciureiK nu vede nici eh! 
vr’o primejdia și găscsce, că nobilimea slovacă din 
Ungaria de susu s’a maghiarisatu și cu tăte astea îi 
merge forte bine (sic !) In fine împută celoră, 
cari se luptă contra maghiarisărei, că ei ar 
voi numai se seducă poporală, se’lă înstrăineze 
de patria lui maghiară și se ’lă câștige pentru 
idea panslavismului. Se vede, der că marfa 
împăciuirei și a frățietății se vinde pretutindeni 
în Ungaria și că consorțiulă ce s’a fundată în 
Pesta nu se mărginesce numai la aceea de a 
face propagandă între Români. De ce se fie 
Slovacii mai puțină fericiți decâtă Românii ?

Pedepsa de morte în contra omorîtoriloră 
comitelui M a i 1 a t h : Pitely, Spanga și Berecz 
a fost esecutată Sâmbătă dimineță în Buda
pesta. In urma acestei esecuținni s’a obser
vată în clasele de mai josu o mare mișcare. S’au 
adunată pe strada Kerepes cete de 6meni, cari 
păreau nemulțămițl. Se dice. că s’ar fi audită 
facendu-se asemănări între casulă dela Tisza- 
Eszlar, unde au scăpată toți acusații și între 
rigorea esecutiunei de Sâmbătă. Agitațiunea 
a crescută astfelă încâtu poliția a fost silită a 
recurge la ajutoră militară, formându-se unu 
cordonă în stradele din vecinătatea penitencia
rului. Aceste sunt semne, ce vedescă nemul
țumirea claseloru de josă ale societății cu jus
tiția maghiară.

Ministrulu de finance ungurescu, cornițele 
S z a p â r y și celă de comerciu, cornițele S z e- 
c h e n y i se află acum în Viena. Despre sco- 
pulu călătoriei loru se telegrafică din Pesta: 

Presența ministrului de finance în Viena stă în 
neesă numai și numai cu transacțiunl financiare. 
E lisă, ca ministrulă se presenteze în persouă 
spre sancționare legea budgetară votată de par
lamentă și din' acestă causă se facă monarchu- 
lui ună raportă despre starea financiară. Asta 
a dusă de astă-dată pe cornițele Szapâry la 
Viena. Acesta va aduce cu sine legea budge
tară sancționată, care apoi va fi publicată în 
foea oficială. Ministrulu de comerciu cornițele 
Szechenyi a plecată de asemenea adl dimineță 
la Viena, pentru ca se confereze cu guvernulu 
austriacă asupra mai multoră afaceri de ale 
resortului său. Și călătoria acestui ministru e 
fără de mare însemnătate.<.1

Cunoscuta scriitbre francesă Madame Edmond 
A dam dela „Nouvelle Rcvuc“ invitată fiindii 
de cătră Regina României va plecâ elitele aceste 
la Bucuresci pe la Viena, în care orașă se 
dice că va zăbovi câteva dile si va tînă si o1 • 1 1 1
prelegere publică.

Sub titlulu „Rusia11, „L’Italie“ arată situ
ațiunea Rusiei, țiiaruli! din Roma dice : 
„O situațiune ca ceea a Rusiei n’are de câtă 
duoe cșiri : „C o n s t i t u ț i u n e a seures- 
b e 1 u 1 u. Ar dice cine-va, că consiliarii țarului 
lucreză pentru a-i închide ambele eșiri. Ne pu- 
tăndă crede o asemene orbire, care merge 
până a nu vede ce vede totă lumea, cu greu 
ne vine a admite, că călătoria d-lui de Giers 
s’a făcută în scopă paclniciî, mai cu s6mă cândă 
acestă scopă de nimeni n’a fostă esplicatu în 
modă limpede. I)6că ministrulă rusă nu s’a 
dusă la Berlină și la Viena de câtă pentru a 
dechiarâ că manținc tractatulă dela Berlină, care 
a fostă lovită atâtu de durerosă amorulu propriu 
ală Rusiei, negreșită că elu n’a avută trebuință 
de a face mari silințe pentru triumfulu misiunii 
sale. Decă înse s’a dusă la Berlină pentru a 
obțind voia de a merge la Constant i- 
îropole, și decă a dobendit-o, prin condițiuni 
ce sunt încă tainice, ministrulă lui Alessandru 
III ar merită numele de diplomată dibaciu, ce-i 
dau unii, deși elă n’a făcută pân’acum nimici! 
pentru ca să-lă merite. In adevăru, numai mer- 
gendă la Constantinopole și deplinindă ast-felă 
dorința tutorii Rușiloru Țarulă va pute obține 
voia de a fi fără pedâpsă autocrată până la 
sfîrșitulă vieții sale. D6că elu este asigurată că, 
în acostă cale nu va întelni armata germană, 
nu vedemu cine l’ar mai putii opri de a ajunge. 
Este mare îndoielă că Austria, singură, va cu
teza chiară se încerce d’a-1 închide diumulu. 
D6că presupunerile nostre sunt adeverate, se 
înțelege pentru ce d. de Giers a putută dice 
că este forte mulțămitu de Berlină, der mai pu
țină de Viena. “

„Românulu“ face o ochire generală asupra 
politicei Europei. Elu constată că: „Starea 
Europei este tare încurcată. Germania este sin
gura, putere care conduce totulu.“ Așa fiindu, 
„Român.“ crede că România, ca putere cu 
totulu mică, trebue se lupte de a dobendf ca 
Germania se-o lase se-și păstreze neutralitatea 
ei. Repețimu înse — dice elu — că n’avemă 
mare speranță, că ni se va dâ acum ce ni s’a 
refusată la resbelulu ruso-turcu. Trebue însă 
se ne facemă datoria. Trebue apoi să ne mă
rimi! și se ne întăriinu armata, din tote puterile 
nostre unite. Trebue se întărimă armata dân- 
du-i și puterea cea mare, ce n’o pote dâ de 
câtă o națiune, care este în tote liberă și care 
se sâmte fericită prin dreptatea și libertatea, de 
care se bucură. “



In ajnnulîi alegeriloru.
Cetimu în „N. fr. Pressc“ :
„Perioda dietei actuale unguresc! se apropie 

de finitul!! seu, alegerile cele n6uă se arată pe 
orizont!! și față OS. aceste alegeci este lucrulu 
celu mai fircscu, câ partidele diferite se se 
pregătescă pentru luptele electorale. Alegerile 
viitore voru decide, decă. va mai esistâ minis- 
teniulu Tisza seu ba. Ministeriulu acesta a 
trecută dela introducerea sa prin multe lupte 
și prin diverse crise, der astădi merge spre o 
luptă de totă nouă și principială. Astădi nu 
se tracteză numai despre ministeriulu actuală 
ci cu deosebire despre partida ce-lă susține și 
despre sistema lui guvernamentală. Norii cei 
negri, cari întunecă orizontală Europei, își 
aruncă umbrele loră și asupra Ungariei. Acea 
putere, care a spartă în parlamentată Germa
niei maioritatea liberală, %care a împinsă pe 
Germanii din Austria în minoritate, sguduie și 
basele sistemului liberală ală Ungariei. Și 
aici își redică partidele cele vechi, ce păreau 
uitate, capulă loră, și aici pretindă boerii pu
terea și în Ungaria crede reacțiunea politică 
confesională și socială, că i-a sosită timpulă 
și âmblă după aliați, pe cari în parte i-au și 
aflată și spereză, că cu ajutoriulă loră voră 
triumfă, la alegerile cele nouă.

Nu trebue să ne conturbe împrejurarea, că 
o parte a. presei maghiare liberale nu crede, că 
sistemulu de guvernă actuală nu pbte fi sgu- 
duită alegerile viitore. Acostă presă s’a înșe
lată nu numai odată și evenemintele o voră 
desaprobâ-o și acum. Agitațiunea antisemitică 
a, devenită o putere, își află partisani și pa
troni în cercurile cele mai decisive din Ungaria, 
ba nici aceea nu mai este unu secretă publică 
că chiar cabinetul!! Tisza este înfluințatu de 
acesta agitațiune. Predicatorii ambulanți creș
tini sociali află ascultare și în castelele nobili- 
loră unguresc!. Apponyi și Zichy nu sunt mai 
pe josă cu cutezanța și fanatismulu, dccâtu Bel- 
credi și Lichtenstein. Partida ultramontană con
servativă a dată odată peptă cu Tisza cu oca- 
siunea căsătoriiloră amestecate și ministeriulă 
au fostă învinsă de boeri. Nici aceea nu s’a 
adeverită, că maioritatea, care a trântită legea 
pentru căsătoriile înicste a fostă numai improvi
zată. Acestă maioritate s’a cristalizată si va 
forma elementele opoziționale pentru camera 
ablegațiloră. Ori câtă de eterogene, sunt cle
mentele ce formeză oposițiunea cea nouă, totuși 
va fi destulă de puternică pentru scopurile sale 
negative. Partidele conservative nu sunt scru- 
puldsc în alegerea aliațiloră loră parlamentari. 
Conservativii unguri nu se voră gândi multă la 
principiile, ce le profeseză aliații loră numai se 
restbrne sistema actuală. Tisza față de partida 
-cea nouă este în avantagiu, că are totă apara- 
tulă guvernamentală în mâna sa și va sci 
se-lă întrebuințeze în favorulă seu. Deră 
elu a arătată în timpulă din urmă unii 
modă ostentativă, că se bucură de încre
derea coronei și acesta pbte se-i fie încă 
de mare folosii în lupta c’unii adversară, care 
cu predilecțiune tinde a orbi lumea cu strălu
cirea coronei. Der nici puterea de care dispune 
d. Tisza, nici bunăvoința monarchului n’au pu
tută împiedeca pănă acuma lucrarea de submi
nare, care tinde a resturnâ sistemulu liberală 
în Ungaria. Credința, că în Ungaria nu esistă 
o partidă ultramontană în sensulă adevărată ală 
cuvântului, este deja nimicită. Ea esistă ca și 
în Austria. Partida clericală în Ungaria nu se mai 
mulțămesce cu antisemitismulă, ea declară deja 
rcsbelu protestantismului, ea nu combate numai pe 
pe omidă de stată liberală Tisza ('?), ei și pe 
calvinulă Tisza. O voce clericală maghiară se 
plânge, că dela inaugurarea nonei ere eatoli- 
cismulu, care voiescc se-lu coplcșescă. „Se 
privimă numai la funcțiunarii unguri încependu 
dela ministerii pănă la servitorii de oficiu și 
de șcdle și vomă găsi, că pretutindeni calvinis- 
nnilă este preponderantă. Aceeași aparițiune 
o vedemu și în institutele publice dela univer
sitate pănă la șcblelc primare de stată, apoi la 
oficiile judecătoresc!, în academia de sciințe ma
ghiară — pretutindeni vedemu mulțime de cal
vini. . . Trebue se se indigneze si omul ii celu 
măi moderații, cândii vede, că de ațâți ani se 
procede astfeliu. . .“

De miliții nu s’a mai audiții în Ungaria unu 
asemenea limbagiu și decă se manifestă în 

publică o astfelă ' de amărăciune, acesta este 
fârte semnificativă pentru timpurile și opiniunile 
schimbate. E seriosă timpulă și liberalii în Un
garia se bage bine de seină, căci nu pbte fi o 
politică mai nenorocită și mai periculosă decâtu 
aceea de a disprețul pe adversarii. In privința 
națională Gestiunea croată a trebuită se le des
chidă ochii. Tote elementele, cari și-au redicatii 
la noi capulu și-lu voră redicâ și în Ungaria. 
Se mai pote ore dubită, că ele voră găsi și legă
tura între sine ? Ba nu au găsit’o deja în parte ? 
învingerea reacțiunei și în Ungaria d-lu Tisza 
numai printr’o atitudine prudentă ar mai potcu’o 
împiedecă../1

Replica ce-o face „Telegraful Ro
mân11 dela 11(23) Fcbr. la respunsulu nostru 
din Nr. 14 a dată pe față adeveratele tendințe 
și scopuri ce le urraărescc acestă diară în ser
viciul ă consorțiului frățietății, în care pretinde 
a ocupă locală ântăiă, ear nu ală duoilea cum 
amu credută noi. Pentru ca se se de pe față 
si se se cunoscă câtă de colo aceste tendințe1 1 
și scopuri reproducemă pasagele din urmă ale 
replicei. Eată-le :

„Are drepții „Gazeta11, că între cele multe cjiare, 
ce ne vinii la mână, noi cetimu pre câta ne ajunge 
timpulă, și o parte bunicică din „diaristica jidano- 
maghiară11, carea este cea mai lățită în țeră; și chiar 
pentru că o cetimu, putemft constata înrudirea cea 
mare între acea diaristică și între „Gazeta11 în ce 
privesce atâta limhagiuhl, câtă și spiritulu „Gazetei11 
intolerantă, care esjelâză, în suspiționări, în calumnii. 
în restălmăcirl și sofisme, va s6 dică în arta de a 
îmhetâ publicul a cetitorii! nu numai cu apă rece, cum 
ne învinuesce ca pre noi, ci chiar și cu alcoholă 
veninoșii.11

„Noi pricepemii bine dorința cea mare, „din 
inimă11, ce o are „Gazeta11 pentru „p r o s p e r a r e a 
bisericii române f ă r ă deosebire de 
confesiune,11 de bună senul după cunoscutul ă 
proiectă ală părintelui protopopii Marcu din Satumare. 
Acesta dorință se manifestezi! pre deșii din partea 
„Gazetei11; ea se manifestbză. cu deosebire și acum, 
cânilu pretinde dela „Telegrafulil română11 ca dela 
ună organe de publicitate ală bisericii, ca cunoscuta 
eestiune — o numiină mai odată gravă și delicată — 
să o discutăm!! în merită fără a aștepta să vedemu 
și să andinul, ce posițiune voră luâ în acăstă cesti- 
unc și ce voră dice autoritățile competente : sinodalii, 
seu celă puțină consistorialii archidiecesanil.11

„Este una din apucăturile jidane maniera dunine- 
vbstră cinstită „Gazetă11, prin care voițl să acoperițl 
la vedere o rană vecliiă în corpulă națiunei române, 
der cândtt o acoperițl, chiar atunci o sfașiațl de nou 
în locii de a-i aplică balsainnlu vindecătorii, ca cor- 
pulil să devină erășl întregii și Sănătoșii, cum a fostă 
înainte cu 200 de ani. Noi vădendil agitațiunea spi- 
riteloru, fătulă pasivității, care se încărcă să calce și 
prag ula consistoriiloril, — nu dicemă, că „Gazeta11 cil 
ai sei nu va pute face propagandă ideii sale de „uni
unea bisericescă a tuturora Români]oră11 după pro- 
iectillu părintelui Marcă; der o (Jicemil, și o crcdeină 
că biserica ortodocsa română față cu astfelu de pro
pagandă va sustâ desvoltându-se pe basele ei cano
nice, și va avă în totu timpulă apărătorii săi în 
contra tuturoru întrigiloră, ce au de scopu slăbirea și 
nimicirea ei.11

„Gazeta11 într’itltele ne dă epitetulu de „O r g a n il 
N r. 2 a 1 ti consorțiului frățietății11; noi 
însă vremu să scie „Gazeta11 : că dăcă e vorba de a. 
lucra pentru o adevărată frățietate între noi Românii 
și apoi și între tote popbrăle din țeră, din care să 
urmeze mulțumirea tuturoru și o siguritate în desvol- 
tarea nOstră națională: atunci noi țînennl, că avemii 
drepții de a pretinde se fimă recunoscut! in acestă 
direcțiune de organii Nr. I; totuși pentru binele 
păcii ne mulțăminul și cu clasificarea, ce ni-o face 
„Gazeta11 ; speculele însă cu acțiuni și pbte și cu 
unele subvențiunl pentru unu consorțiu de înfrățire 
după vederile și aspirațiunile „Gazetei11, le lăsămă 
bărbaților!! de specialitate din Brașovil.11

Amu declarat’o odată „ Telegrafului“ destula 
de lămuriți!, că nu voirau se ne demiterea nici
decum în disensiuni pasionate despre obiecte, 
cari nu sunt la ordinea dilei. Decă „Telegra
ful11 cu tote astea face capriolele (săritu
rile) cele mai primejdiose numai ca se aprindă 
foculu lirei și a desbinăriloru între Români, eliî 
pote că ’și împlincsce „kutyakbtelesseg-ulu11 
ce’lu are față de patronii săi veduți și nevăduți, 
cari îi făcu laudele cele mai frumose pentru 
acăsta purtare și ’lii declară prin foile din 

Clușiti ca diară „forte patrioticii11. (Ellenz6k 
Nr. 46.)

Protestămu odată pentru totdeuna cu totă 
energia în contra însinuațiuniloril ce ni le faci! 
„escelenții patrioți11 dela „Telegraful11. N’avemii 
necesitatea de a ne apăra în contra lorii. Publi- 
culu românii ne cunbsce si scie decă. sentimen- 
telc ce le nutrimii pentru jirosperarea naționala 
și bisericescă a Roraâniloriî sunt adeverate seu nu.

Este forte întristătorii, că cei dela „Tele
graful Român11 nu cunoscu nici actele cele mai 
importante naționale românesci din trecută, căci 
decă le-ar cunbsce ar trebui se scie, că ter- 
minulu „biserica română fără deosebire de con
fesiune11 este adoptată în programa națională 
dela 1848 precum și în alte acte naționale dela 
1861 înebee. Și dbcă unu Șaguna nu s’a. sfiită 
de-a adopta și a subscrie acestu termină, domnii 
dela „Tetegrafu11, cari iubescii biserica de-o 
ombră cu dragostea loră, nu potă se escitezc 
dccâtă numai rîsulu și compătimirea lumei, 
cândii c’uuu aeră donchișoticu se aruncă în 
șeua de „apărători ai bisericei“ față de organulă 
nostru. Lupte-se d-loru cu d-lu Trefort deiță 
sunt așa de viteji, căci spre a intortochiâ. cu 
întcnțiunc cuvintele cuiva nu să recere vitejiă 
ci — cu totulti altceva.

Meghiarisarea în Secuime.
Onorate Domnule Redactorii! Ca să-ș! pbtă 

face Românii idcă mai chiară despre progresulă 
ce l’au făcută și facă Maghiarii întru maghia
rizarea altoru națiuni și anume a Româniloru 
cari locuiescu printre Săcui, vină a vă înpărtăși 
numele și pronumele aceloru familii române de 
religiunea gr. orientală, cari astădi mai trăiescu 
ca Români în parochia Porumbarii mari, precum 
și a aceloru familii românesci, cari la 1849 au 
fostă sîlite să adopte religiunea reformată, cato
lica ori unitară, din care causă însă nici pănă 
în iliua de astădi nu sunt scutite de ura și 
persccuțiunca „frațiloră11 lorii săcui, ba în ca
șuri de certe ori alte neplăceri, ce se ivescă 
dilnică printre omeni nu se pbte să nu fie. bat
jocoriți cu epitetulu de „bttdos olâh11.

Totă cu acestă ocasiune Vă voiu comunica 
încă o altă consemnare a familieloră române 
din | arochia Abâsfalva, din care Vă veți pute 
convinge, că și aci a făcută și face maghiaris- 
miiifi ună priinciosil seccrișu în holda cea mare 
a Românismului, ba că mulți bărbați iluștri și 
deștepți, cu cari se mândrescil astădi Maghiarii, 
ca cu fiii lorii, nu sunt alta de câtă Români 
maghțarisați, ori prin seducere ori prin siluire, 
pentru că aci fiindil Românii de religiunea gr. 
cat. după convențiunea încheiată între arcliie- 
piscopatulil de Blașiu de-o parte și între epis- 
copatulil rom. cat. de Alba Julia de altă parte, 
trecerea dela o religimie la alta nu ar ave 
locii. — Și în mânia acestei convențiuni mulți 
Români uniți sunt considerați de săcui rom. 
eat., numai ca să nu fie Români.

Etă consemnarea aceloru familii române:
1. Michailii Cristea, 2. George Szigyârto, 3. loant'i 

Cristeii sen., 4. Toina. Vasiu=Va8zi, o. Ales. Oarga=* 
Varga, 6. Iuontt Oarga, 7. Luca Puia=Pnlya, 8. Tema 
Puia, 9. Ioanil Duca poreclita Lâszlo, 10. Petru Duca, 
11. Ioanu Popa, 12. Michailu Stoica sen., 13. Iuonn 
Cristea juu., 14. Gcorge Stanciu = Sztancsuj, 15. 
Ioana Duca sen., 16. Teod. Stoica trecuta la refor
mați, 17! Nicolae Vasiu, 18. Ioana Flinta, îi dica și 
Finta, 19. Mich. Stoica jun., 20. Ioana Stoica, 21. Nic. 
Szigyârto sen., 22. Nic. Szigyârto jun., 23. Nic. Onea= 
Vonya, 24. Ioanil Tare = Eros, 25. Nic. Samu, 26. 
Nic. Ana, 27. Gcorge ZănOgă, 28. George Vasiu, 
29. Ioana Păstoria — Pâsztor, 30. Ales. Duca, 31 Stef. 
Duca, 32. Vas. Duca, 33. Nic. Stoica, 34. George 
Bucurii = Bokor, 35. Ioana Szigyârto, 36. Mich. Radu 
== Râduly, 37. George Stoica, 38. Mich. Samu, 39. 
Moisa Puia, 40. George Samu, 41. Ioanil Duca jun., 
42. George Prodantt, 43. Nic. Oarga, 44. Stef. Roșea, 
45. Anania Samu, 46. Nic. Gidou = Gidb — Jedu. 
47. George Oarga, 48. George Onea sen., 49. George 
Onea jun., 50. George Lâslo, 51. George Poria alias 
Varga, 52. Mich. Tain, 53. George Preda, 54. Ioanu 
Puia, 55. Ioanu. Benedictii = Benedek, 56. Ioanu 
Albii =» Fejer, 57 Mich. Puia, 58. Petru Oarga, 59. 
Mich. Lâsld, 60. Tivader Szigyârto, 61. Stef. Cristea,. 
62. Moisa Preda, 63. Zaharia Copăeinu = Kapocsânyi, 
64. Nic. Pavela = Pâl, 65. Andr. Snciu — Szbcsl 
66. Nic. Onea, 67. Ioanu Păstoria, 68. Vasilie Amanta,



69. Solomontt Păstoria, 70. Ales. Lâsld, 71. Stef. 
Lâszlă reformata. 72. los. Lâszlb reformata, 73. Nic. 
Lâslâ, 74. Mich. Onea, 75. Ioana Lâslă, 76. Stef. 
Pavela, 77. Ioana Onea, 78. Stef. Laslo sen., 79. Nic. 
Păstoria — Pâsztor rom. cat., 80. George Stanciu, 
81. Ioana Merza = Murza, 82. George Pavela, 83. 
Lazarti Popa, 84. George Popa, 85. Ales. Onea,
86. Toma Onea, 87. Mich. Onea, 88. Andr. Gâbor, 
89. Mich. Preda, 90. Andr. Duca alias Lâslo, 91. Ioana 
Szigyârto retor., 92. Ioana Szigyârto refor.. 93. George 
Szocs refor., 94. George Szigyârto refor., 95. Ioantt 
Szdcs refor., 96. Bucur Veres refor., 97. Nic. Veres 
refor, 98. Matciu Calimanu = Kelemen ref., 99. George 
Silvășantt = Szilvâs refor., 100. Ioana Costca = 
Koszta refor., 101. Stef. Stanciu refor., 102. Ales. 
Stanciu refor., 103. Ioana Stanciu refor., 104. Ales. 
Stanciu jun. refor., 105. Ales. Calimanu refor., 106. 
Mich. Stanciu sen. refor., 107. Mich. Stanciu jun. ref., 
108. Ioantt Calimanu refor., 109. Ioana Mateiu refor., 
110. George Theodor refor., 111. Stef. Barahâs refor.
112. Ioana Todoru retor., 113. Mich. Hossu refor., 
114. Andr. Hossu refor., 115. George Todortt refor. 
116. Ioana Csizmâs ref.

Familiele enumerate dela 1—63 locuiescă 
în Porumbarii mari, dela 64—80 în comuna 
Bethfalva, dela 81—90 în comuna Porumbarii 
mici, 91—93 în Ungărei 94—97 în comuna 
LutenI, 98—99 în Matisfalva, 100—110 în co
muna Chciată și 111—116 în comuna Bigizft, 
care t6te se ținti de parochia gr. orientală din 
Porumbarii mari, unde esistă o biserică de 
petră acoperită cu țigle, clădită pe spesele mai 
multoră neguțători români din BrașovQ.

Acum se vedenia familiele române aparțină- 
t.ore de parochia gr. cat. din comuna Ilomo- 
rodă-Abâsfalva.

1. Alea. Francii =» Frinkuly 2. Stef. Frâncu, 
3. Moisa Frâncu, 4. Mateu Tuțiu =* Tucs, 5. 
Rubintt Tuțiu = Tucs. 6. Daniela Tuțiu, 7. Dan. 
Tuțiu sen. 8, Stef. Tuțiu, 9. Ioantt Fițiu = Piezi, 10. 
Ios. Fițiu, 11. Ios. Câmpeanu = Mezei, 12. Petru 
Tanti, 13. Nic. Cino = Czino, 14. Luca Calo, 15. Fi
țiu Lidiu, 16. Ales. Calo, locuitori în Abâsfalva, 17. 
George Bogdana, 18. Francisca Barta, 19. Ioana Ba- 
beru, 20. Stef. Lâsld, 21. Mich. Baberil, 22. Stef. Chisi 
sen. 23. Mich. Chisi cătana, 24. Stef. Chisi, 25. Mich. 
Chisi, 26. Nic. I. Chisi, 27. Ioana Cichi, 28. Ioana Circo, 
29.1. Fărcașiu = Farkas, 30. Florea, 31. Andr. Florea, 
32. George Florea, 33. Andr. Florea. Als6, 34. Petru 
Ghiurea, 35. Nic. Bogdana, 36. George Bogdana, 37. 
George Ghiurea, 38. Ioana Ghiurea, 39 Mihaila Ghi- 
nuca, fclsd, 40. Ioanu Andreiu = Andrâs, 41 Ioanu 
Ioana jun. = Jânos, 42. Ioana Ioana sen. 43. Frâu. 
S oica, 44. Ignattt Stoica, 45. Mich. Stoica, 46. Stef. 
Colâșu, 47. George Custură, 48. Ioantt Cădariu Nițu, 
39. Fran. Keresztes, 50 Moisa Colâșă, 51. Stef. Cașaș 

Kâșaș 52. IonU Micu = Kicsi, 53. Mich. Lâslo, 
54. Stef. Laslo, 55. Ioana Golița, 57. Stof. Lurcea, 
58. Stef. Mateiu Nica 59. Nic. Nicu, 60. Ales. Nicu, 
61. Ioana Laslo, 62. Nic. Șiorbana, 63. Moisa Șandor, 

» 64. Ioanu Monu. 65. Stef. Câmpeanu = Mezei, 66. 
Francisca Nieo, 67. Ioana Nico, 68. Petru Romana = 
Olâh, 69. Mich. Romana, 70. Mich. Petru = Peter. 
71. Ioana Peter, 72. Stef. Păter, 73. George Ghiurea 
Pâter, 74. Stef. Romana, 75. Mich. Șorbantt, 76. Mich. 
Stoica, 77. Stef. ȘorbanU, 78. George ȘorbanU, 79. 
Ioanu ȘorbanU jun., 80. Ioana Șâudor, 81. Șandor 
Șandor recte Alesandru curatdrele primara ala bise- 
ricei, 82. George Șandor, 83. Ioanu Olâh. 84. Marțian 
Suciu = Sziics, 85. Andr. Solomonu, 86. Petru Suciu,
87. Ioantt ȘorbanU sen., 88. Davidtt SabGu — Szabo, 
89. Ales. Suciu, 90. Fr. Ticoșitt, 91. Stef. Ticoșitt, 
92. Ioana Ticoșitt, 93. Mich. Goliță, 94. Ioantt Todoru, 
95. Ioana Todoru jun., 96. Fr. Todora, 97. Ioana 
•Bucura = Bokor, 98. Ales. Custură, 99. Nic. Vașiu, 
100 Ioantt Vașiu cătana, 101. Ioana Vașiu, 102. Stef. 
Kâșâș, 103. Stef. Bogdană, 104. Ioana Rențiu, 105. 
Rubintt Forgaes, 106. Mich. Forgacs, 107. Radu Rece- 
ganu, 108. losiftt Rențiu, 109. Ghița Vașiu, 110. Sigis- 
mund Rențiu, 111. George Vașiu, 112. Toma Pulpa,
113. Toma Vatuiu, 114. Toma Vașiu jun., 115. Toma 
Micu = Kicsi, 1161 Nic. Pora, 117. Petru Lingurariu

Kalânyos, 118. George Marin — Mari, 119. Ales. 
Lingurariu, 120. Toma Drăganu, 121. Vașiu Pulpa, 
122. Ioanu VeconU,. 123. Stef. VeconU, 124. Ioana 
Nicolae = Miklos, 125. Busiocu Lingurariu, 126. Stef. 
Nicolae, 127. Florea Hossu, 128. Beniamin Căldărariu 

Ijstds, 129. Stef. Vașiu, 130. Toma VeconU, 131.
Toma Savuin, 132. Ioanu Crediula Roșea, 133. Ilie 
Vașiu toțr locuitori în comuna Almaștt, 134. Casiu 
Dimitru = Kâsas, 135. Francisca Casiu, 136. Georg'e 
Radu sen. = Râduly nepoții din frate alu fostului 
preposita rom. cat. din Alba Julia, 137. George Rada 

jun. 138. Stef. Radu, 139. Ioanu Romană, 140. George 
Togă —- Czoguly, 141. Stef. Togă, 142.' Ioană Togă, 
143. George Casiu Cătana, 144. Ioana Bilea = Bille, 
145. Stef. Casiu. .146. Fr. Casiu jun., 147. Ioană Casiu, 
148. Petru Bucur — Bukure, 149. Mich. Tiții — 
Ticzi, 150. Matciu Dimitru = Demcter, 151. Fr. 
Romană, 152. George Noda, 153. Stef. Bukur = 
Bokor, 154. George Gâbor, 155. Mich. Gâbor, 156. 
Ioantt Noda sen., 157. Ioana Noda jun., 158. Moisa 
Oprea — Opra Mozsi, 159. George Paloș — Pâlosy. 
160. Ioantt Paloș, 161. David Lup = Farkas, 162. Stef. 
Laslo, 163. loan Bucur — Bucura, 164. Ales. Romantt, 
165. George Romantt, 166. I. Nicolae Roman, 167. Marin 
Bucur tott locuitori în comuna Crăciuneltt, 168. Petru 
Pora, 169. Stef. Bughia — Bugja, 170. I. Bughia, 
171. Petru Bughia, 172. I. Pora, 173. I. Demcter 
frate cu prepositultt titulară rom. cat. din Adorheiultt 
sCcuiescu, care a reposattt, la finele anului trecută, 
174. M. Sicfiiu ori Cicein-Xixc, 175. Nic. Todor, 176.1. 
Calimantt = Kelemen, 177. luliu Pora, 178. Marin 
Pora. jun., 179. Stef. Dcnieter, 180. George Bucur, 
181. Andr. Șorbantt, 182. I. Petru 183. Eva Vașin, 184. 
Fr. (Francisca) Suciu, 185. I. Bughia, 186. I. Todor 
187. Ios. Banciu toțî locuitorii în comuna Pușcanl, 188. 
Vasilie Golița, 189. Petru Golița, 190. Mih. Bucur = 
Bokor, 191. Simion Trifu =• Trifuj Simo, 192. Petru 
I’ăstoriu, 193. Mih. Coniantt, 194. I. Farcașiu, 195. 
Ștefană Morariu = Molnâr, 196. Mih. Bogdană toți 
locuitori în comuna Oclandtt, 197. Nic. Simion = Sim6, 
198. Mih. Moiu = Moly, 199. Stef. Moiu, 200. Fr. 
Todor, 201. George Tamașiu toți locuitori în comuna 
Glienl, 202. Petru Sabeu = Szab6, Stef. Idsiftt și Fr. 
SabCu, 206. Fr. Custura locuitori în comuna Remetea 
Ilomorodului, 207. Stef. Godra, 208. Petru Godra 
209. Moise Godra, 210. Alesandrtt Godra, 211. 
211. Petru Godra Iosanulu = Alsd, 212. Mihaila Co- 
leașa, 213. Stef. Coleasa, 214. Ales. Ilonca = llonka, 
215. I. Ilonca, 216. I. Roniuntt Olâh, 217. Ștefană 
Ioanică = Iancsika, 218. Stef. Oprea, 219. Anania 
Poraja = Porași, 220. Mihaila Ilonca, 221. Martin 
Daradia — Daraghi, 222. I. Morariu = Molnâr, 223. 
Georghe Pintea =•= Pintyd, 224. Stef. Dombi, 225. 
Solomon Lazară, 226. Iob. Birișitt = Beres locuitori 
în St. Mărtiuulă Ilomorodului, 227. Stef. Todortt, 228. 
Fr. Todortt, 229. Mih. Todortt, 230. Stef. Bogdană, 
231. I. Bogdană, 232. Stef. SabCu, 233. Fr. Sabfiu, 
234. Stef. Mihailtt — Mihâlv, 235. I. Bogdană jun. 
locuitori în comuna. Satu-tarc, 236. Stef. Romană = 
Olâh, 237. Nic. Romană, 238. George Romantt, 239. 
Grig. Romantt, 240. I. Stef. Gâbor, 241. I. Gâbor, 
242. Mih. Gabor, 243. Stef. Gâbor, 244. Mart. Gabor, 
245. I. Vașitt jun. — Vaszi, 246. Nic. Vasia, 247. 
Greg. Vașitt, 248. Mih. Geți, 249. I. Pulpa, 250. Ios. 
Grancea locuitori în comuna Românescl.

La acestă locîî observă, că câți Țigani se 
află prin Secuime sunt de regulă de confesi
unea gr. cat. ori gr.-orient., și că ei simt unicii, 
cari în sînulti familieloru lorii și și între sine 
vorbescă esclusivu limba română, dr Românii 
cu forte puțină escepțiune nu se potu lăuda cu 
acestu adoră, pentru că și preoții lord vorbescîi 
cu ei numai unguresce.

Pe Românii dela nrulu 168—187 îi con
sideră preotulă rom. cat. de credincioși ai s6i, 
pentru că le indeplincsce mai tote serviciile 
bisericesc! puținu păsându-i de reclamele pre
otului română din Abâsfalva, er cei din comuna 
Okland, Remetea și Romanesc! sunt considerați 
sdu de unitari sdu de rom. cat. ba preotulu 
rom.-cat. din Românescl a oprită pe acești lo
cuitori rom. din comuna sa a mai cere mân
gâierea sufietdscă dela preetulu română din 
Abâsfalva.

Putemă fi mai multă ca siguri, că în celu 
mai de aprope deceniu în totu lungulu și latulu 
Secuimei nu vomă mai aflâ Români, pentru că 
aceia voră fi convertiți, der spre a-i putd păstra 
pentru alte cașuri și pentru constatarea adeverulu 
istorică ar fi forte consultă, cându fiecare pre- 
otă română și-ar conscrie pe toți coreligionarii 
sei după nume și pronume așa după cum i-am 
conscrisu eu din aceste doue parocliii, cându 
am visitatu în tdmna trecută pe unii cunoscuțl 
ai mei, ce locuiescă în Secuime, și apoi din 
acele conscrierl s’ar compune câte ună șematirmti 
atâtu pentru cei gr.-orientall câtă și pentru cei gr. 
catolici, pentru că trecendă prin comuna Satu- 
mare Marevalva am înțeleșii, că aci ar fi presto 
80 de familii românescl, cari astădi se con
sideră pe rom.-cat., și așa în tote satele din 
Secuime.

Trebue se le arătamu celoru cu masca pe 

ochi, că astfelu cu greu ne vomă pute împăca 
cu tendințele celoru dela ,,Viitorul“ pentru că. 
o astfelu de frățietate nu ne place.

Luciană Flamură, 
preoții roinânesctt în Inoctt.

Făgărașu, 24 Fcbr. st. n. 1884.
Onorabilă Redacțiune! Cu provocare la 

articlulu de dto. 9 Febr. a. c. publicată în Nr. 
16, cu permisiunea onorai). Redacțiunl, facă 
rectificarea următdre.

După aparițiunea .corespondenței dto 28 la- 
nuariu a. c. publicată în Nr. 10 ală „Gazetei“ 
convenindă cu d-nii advocațl Româna și Duvlea 
ne-amu înțelesu, ca orccarele s6 răspundă la 
acea corespondență, în câta adecă cuprinde 
unele aserțiuni neesacte și descopere ună inci
dență, carele ar fi trebuită se-lu tacă. Ințelegu 
cele (lise despre activitatea comitetului de cincî 
membri, pactulu, pe carele adunarea alegători- 
lorti în 18 Decembre 1883 săra îlu primise de 
ală său și cele (lise despre colecta benevolă de 
părale pentru a se putd în parte acoperi spe
sele împreunate cu atarl restaurări. Atâta a 
fostă înțelesul!!, der ca să scriă unulft ori altulă 
în numele tuturoră nu s’a decisă.

In Nr. 16 ală „Gazetei11 cu data Făgărașă 
9 Fcbr. a. c. a apăruta unu articlu, la a cărui 
redactare eu nu am luată parte, nici nu mi 
s’a împărtășită, nici nu mi-am (lată consemță- 
măntulă, că să laude pre cineva, ori să suspi- 
ționeze și incrimineze pe corespondentele din 
nr. 10. Adaugă, că eu nu amă rugată pre on. 
Redacțiune a „Gazetei Transilv.“ nici nu am 
autorisatu pe nimenea să-o provdce prin tele
gramă în numele meu, ca să publice articlulu 
din cestiunc. In altă, dî am auditu de telegramă 
d6r nu așa, că doră s’ar fi telcgrafată și în 
numele meu. Prin urmare apostrofările făcute 
de cătră onorabila Redacțiune la adresa mea 
în observațiunile adause nu le-am meritată, și 
nici nu le potu primi.*) Consiliulu dată ilă voiu 
primi atunci, cândă clubulu națională, respective 
colegiulă electorală se va pronunțâ în modulă 
corespondentului din nr. 10 ală „Gazetei41.

Adaugă, că eu mă țînă de categoria acelora 
muritori, cari facă ce potă pentru promovarea 
binelui publica comitatensu, biserieescu, culta- 
ralu-națională patriotică română, — dicu încă 
odată, — cari facă ce potu, și mânecă din con
vicțiune intimă, ba nu așteptă laudele nimănui. 
Cine a (lisă : „laudantur ab his, vituperantur 
ab illis“ a sciută ce dicc, a cunoscută bine 
pe omeni.

, Cine este corespondentele din Nr. 10 ală 
„Gazetei “, nu-lu sciu, nici nu-mi bată capulă a-lă 
sci și mă țină de disa: „Non quis, sed quid.“ 
Insă părerea mea individuală este, că acelu d. 
corespondente prin articlulu lăudată nu a ser
vită causa nâstră națională română în genere 
și în specie cea comitatensă, său dăcă a voită 
a face acesta, atuncî și-a alesă reu mijlocele. 
Darear bunulă Ddeu se nu .fi lucrată ca acela, 
carele a aprinsă mora,' ca se ardă șorecii. Pu
țină ostenelă, puțină tirapă se recere pentru a 
face discordiă, pentru a semăna neghină între 
frați, dâră este greu a restaurâ. concordia între 
ei, și a curăți neghina. Martoră ne este istoria 
nâstră.

Gixi! a. Micu.

Alba Julia 10 (22) Feb. a. c.
Stimate Dle Redactoru! La Aiudă, după 

cum îmi relatăză ună amică ală meu din părțile 
acelea, sunt în penitenciarulă de acolo robi în 
numără respectabilă și încă în maioritate greco- 
orientall. Este în edificiulu numită și o capelă, 
în care servia și. preotulă gr. cat. din Aiudă, 
care administrâ, sf. taine, îngropâ etc. Cu finea 
anului 1883 însă a venită la Aiudă unu preotă 
r o m a n o - c a t. o 1 i c ă S ă c u i ă, care slujesce 
în biserică, predică în limba română, provede 
eu sf. taine, îngropă ș. a. fără deosebire de 
rom. cat., gr. cat. ori gr. orientală.

Pre ce canone se pote basâ una ca acesta? 
— Scie numai patriarchulă Tisza și vlădica

*) Noi arați vorbittt numai pc basa corespondenții 
ce amu primit’o și a telegramei în care apare sub
scrisa și numele d-lui Vicarii. D6că d. Micii respinge 
solidaritatea cil ideile, ce am fost siliți ale combate, 
acesta ne pote servi numai spre bucuria. Red.



Trefort. Eu vedîi numai, că procederea „frați- 
lorii44, cu cari vrea se ne împace „Viitorul44 
n’are părechiă decâtft p6te în purtarea Hunilorii, 
căci numai aceștia pote s6 fi fostu așa de bar
bari, ca se nu lase pe bieții criminali se-și 
țină legea și se se împace cu Ddeu și cu conștiința, 
așa cum prescrie legea lorii.

Destulă că parochulă Aiudului avea salarii 
de 300 fl. pentru serviciulă ce-lă făcea la 
robi, în anii din urmă a fostă batjocorită cu sume 
scădute neconsiderabile si acum e eschisu cu 
totulu dela funcțiunea sa de părinte sufletescă 
alu robilorft. S’a disu, că va veni și lină preotă 
gr. orientală, der pănă acuma n’a sosită nici 
unulă.

Sein ceva seu nu despre aedsta autoritățile 
mai înalte bisericesci'?

Primiți s. c. 1. x.

„Moda cea mai nouă politică.44
(Continuare.)

„Luptele reformațiunii, ale lui Rakoczi, Bocskai și 
Tblyl, și resbelula pentru libertate, ce l’a purtată 
Francisca Râkoczi II, au fosta tdta atâtea oeasiunl 
pentru desbinarea națiunei în partide și pentru con- 
fiscațiunl de moșii. Cea mai de pe urmă mare împăr
țire a fosta cea așa numită „neoaquistica. D6că „larva11 
a avuta o însemnătate mare în „corpus iuris44 și ve
chia praxă judiciară s’a ocupata cu una cârdtt de 
Tichbornes s6u s’ar ii putută ocupă, neoaquistica 
a servita de ocasiune pentru încoronarea jăfuirilora 
nelegale. N’ar ii de nici una folosa, a mai răsfoi ac
tele referităre la aceste fapte, căci atunci ama trebui 
s6 dorinul acum ulteriora, ca articulula de lege din 
1741 : 21, care a terminata împărțirea bunurilora, să 
se ii creata mai înainte.

„Oligarchia mai tîuără a moștenită multe erori 
de ale oligarchiei mai bătrâne. Baia de sânge dela 
Mohaciu și foculu iubirei pentru patria perdută nu au 
curățit’o. Cărta. între partide și egoismula nu încetară. 
Și cu t6te acestea nu se p6te negă, că pe lângă oli- 
garchiă a începută s6 se formeze aristocrația maghiară. 
Patrioțl harnici se aflau în șirurile acesteia. Tristele 
împrejurări ale conjurațiunii lui Frangepan și 
Z r i n y i mai trecu încă odată ca o posomorită și în- 
tunecăsă negură pe dinaintea ochitorii, ba punctele 
cele negre ajungă pănă în timpulu cela mai nou. Din 
partea cea mai mare a oligarchiei și a aristocrației 
s’a formată de pe timpulu lui Leopoldă o nobilime a 
curții servilă și flecsibilă. Acâsta s’a luptată în contra 
protestantismului și a causei naționale ce eră împre
unată cu elă tocmai așa, ca și ultramontanismulă. Ea 
îșl uită limba și deveni austriacă. în timpulu Măriei 
Teresiei nebilimea maghiară a curții preste totu nu 
pricepea maghiaresce. Ea însăși ținea de perdută lim
ba, cu care și prin care trăesce Maghiarnlu.

„D6că n’aru fi esistată nobilime mijlociă, care a 
manțînutil naționalitatea și constituțiunea, Ungaria ar 
fi devenita de multa provincia austriacă. Der și în 
șirurile aristocrației au festă bărbați escelențl și pa
triotici, cari aduseră orl-ce sacrificiu pentru interesele 
naționale periclitate. Aceștia se luptară umăra la umhră 
cu Gentry (nobilimea de josa), cu sabia, cu con- 
deiula și cu cuventula. Aceștia însă au fostă numai 
câțiva, nu întrega clasă. O mai strînsă legătură între 
partea liberală a aristocrației maghiare și a națiunii 
s’a efectuită abia în secululă presentu.

„Partida vecbiă conservativă, care se compunea 
din partea neliberală a aristocrației, așaderă din feu
dali, ultramontanl și din nemagnații și preoții, cari 
B’au alăturata la ea, din contra nu numai că nu voia 
să nu scie de nicl-ună progresă, ci provocâ chiar 
opiniunea publică. Pe conducetorii austriacl, de cari 
totildâuna se aflau, și pe cei rusescl, cari de pe tim
pulu lui Boris numai odată ne aduseră pe Ruși asu
pra capului, nici că-i mai număra în șirurile loră. 
Conservativii vechi, cari voră fi mai trăindu, de sigură 
voră protestă în contra unei astfeltt de solidarități. 
Sigură însă este, că ei nu voiau străformarea liberală 
a națiunii ungurescl, respinseră parlamentarismul a și 
credeau, că Ungaria nu pdte fi nimica alta decâtă ună 
stată declarată independentă numai pe hârtiă prin 
paragrafi scrișl frumoșii, de vreme ce în realitate nu 
pbte fi decâtă o simplă provincia austriacă.

„Și cum că în anulă 1848 nu întrega. aristocrația 
a acceptată străformarea, și că o parte dintr’însa a 
rămasă pasivă, alta s’a dusă la Baden, și numai a 
treia parte și adecă cea mai mică fracțiune și-a docu
mentată patriotismulu pe câmpulă de onore: asta 
trebne a se ascrie în parte acelui pesimismu, ce l’au 
lățîtă conservativii vechi. Ei nu credeau în viitorulă 
Ungariei. Și totă Gentry, și acnm alăturea, ba 

chiar contopită cu acesta clasa mijlociă, ce se află 
în desvoltafe, a fostă, care și-a făcută datoria. Casa 
de susă era atunci așa de despoporată, încâtil din 
lipsa de voturi, cart erau necesare pentru luarea, de 
concluse, nu putea țîne ședințe.44

„Capitululă următoră „A g r a r i s m u 1 ă în se r- 
v i c i u 1 a feudalismului44 ne conduce dră în 
presentu.

Sub „agrarismu44 înțelege Timoleon năsuințele de 
clase actuale ale nobilimii înalte. „Agrarismulă“ este 
în ochii lui continuarea politicei, oligarchiloră îmbră
cata într’nnă veștmenta moderna și-și are reședința 
în clubulu economica din Pesta. Acolo ei și-au dată 
parola sC mântuescă țărănimea, vorbescu de ficsarea 
unui „minimum44 de posesiune și de într’oducerea 
maiorate loră țărănescl. „Ddră protecțiunna țărănimei44, 
șlice Timoleon, „e numai pretecstu; scopuhl însă este 
restituirea relațiuniloril feudale, deși în formă schim
bată. Ei voesctt să salveze domniile, dr nu eco
nomia țărănescă.44 Majoratele țărănescl sunt după 
Timoleon numai -modelurile maiorateloră magnațilorti. 
Mișcarea, a cărei țîntă este a. spori proprietatea mare 
(latifundiula) în Ungaria, e fărte nesănătdsă. Căci 
abia se mai află o țeră în Europa occidentală, în carea 
latifundiile preponderdză așa de tare și proprietatea 
mijlociă și mai mică e redusă la nisce margini așa 
de strimte, ea în Ungaria. Grămădirea de posesiuni 
în mânile unora puțini posesori, în mânile statului, 
în mâna mortă și ale câtorva familii din înalta ari
stocrația, e o stare socială și economică fdrte nesănă- 
tOsă. Prin urmare tocmai mișcarea opusă, care țîn- 
tesce a îmbucătățl latifundiile și a împărți mai pro
porționala posesiunile, trebiie salutată ea o ameliorare. 
— Aceste observațiunl ale lui Timoleon se referă 
numai și numai la posesiunile din Ungaria propriă.

Să privimă acum cu broșura în mână relațiunile 
caracteristice de proprietăți în Uugaria propriu cjisă, 
cari relațiunl ne aducă aminte de permiciâsa manipu- 
lațiune cu latifundiile imperiului romana!

(Va urma.)

Diverse.
(Reuniunea română de gimnastică și de cântări.) 

Duminecă în 12 Februariu st. v. a. c. s’a ținuta a d u- 
narea general ă a reuniunei române de gimnastică și 
de cântări de aici diii Brasovil. Relativa cu împrejurările 
acăstă adunare a fosta binișonl cercetată. Conducă- 
torula ei a fostu d-ltl profesorii I p o 1 i t u 11 a s i e- 
vicl, vice-presidentulu Reuniunei. Din raportulu comi
tetului însemnăma: că s’a procurata unu stdgii ala 
Reuniunei în preta de 300 fl. (care stega s’a și ară
tata celoru de față); că în decursula anului trecuta 
secțiunea de cântări a datu două conveniri si una1 
concerta; că tota în acostă secțiune s’a deschisa unu 
cursa preparative pentru începători, și în fine, că în 
decursula anului espiratu Reuniunea a avuta nenoro
cirea de a perde din numărulu membrilonl săi activi 
pe multa regretatului Cipr. Porumbescu și pe d-șdra. 
Cornelia Romana, dră dintre membrii fundatori pe 
răposatele comercianta G. Bâmbăna, — Din raportulu 
cassarului însemnăma, că Intrările Reuniunei în de
cursula anului espiratu au fosta de 1011 fl. 94 cr., 
dră cheltuielile de 700 fl. 20 cr. Capitalula Reuniunei 
se urcă la suma de 2172 fl. 59 cr. — In comitetele 
cele nou, afară de 3 escepțiunl, s’au alesu totu per- 
sdnele de mai nainte. De conducătorii ale corului 
Reuniuneis’aalesu d-lu Iacoba Murășianu jun., 
dră de conducătorii alu esercițiilora gimnastice d-la 
profesore I 6 n U P a n ț u. — DorimU Reuniunei ndstre 
tdte succesele posibile!

(Omorii crâncenii în Sibiiu.) In 21 Februariu 
săra între 9 și 10 dre s’a comisii în strada blânari- 
loril (KUrsclmergasse), casa nr. 26 o crimă îngrozitdre. 
Locuitorii acestei case medicala de regimente în pen
siune Dr. Iacob Friedenwanger, femea lui (nelegitimă) 
Amalia Berger, copilula ei Hermann, precum și ser- 
vitdrea Maria Mttller au fostu în modula cela mai 
crudu uciși și măcelăriți de nisce tâlhari necunos- 
cuțl, cari după ce au mai și jăfuita totu ce au aflata 
au data foca locuinței. Pompierii fiinda insciințațî au so
sita pe ladrele 10 la fața locului, der au aflata porta în
chisă. Ei au spart’o cu ajutorula unei securi și au Intrata 
în curte, aici au aflata cadavrula medicului, cu gâtulu 
tăiata și cu pântecele spintecata. In odăile, unde 
ardea, au fostu aflate celelalte victime, feme’a, copilulu 
și servitdrea, toți morțl cu gâtulu tăiata și acoperițl cu 
ranc pe corpu. Foculu fii stinsa și victimele fură 
transportate în spitalu. Scopulu tâlhariloru — se 
crede, că au fostu patru inși a — fost pe lângă resbunare 
și jăfuirea familiei memorate. Ei au dusa cu sine 
tdte obiectele de valdre, losurl, inele, cercei, ceBornice 

cassa Werthaimiană s’a deschisa și nu s’a aflata ni
mica într’însa, se vede că si de aici au luata totu ce 
au găsită. La mediculu ucisa, care făcea afaceri de 
cămătăria se aflau și multe scule zălogite,. cari au 
fostu tdte furate. Bestialitatea și vandalismultt tâlhari
loru a produsă o nespusă indignare în totă orașulu. 
Se ijice, că ei au întrata în casa medicului mascațl. 
S’au găsită sub unii podii ună cuțită, unii șișu și 
nisce cârpe pline de sânge, cari s’au depusă la poli
ția. CâțI-va individl suspecțl au fostu arestați, ddr nu 
s’a constatată încă decă sunt adeverații făptuitori. 
Ministeriulu de interne a pusă unii premiu de 200 fl. 
v. a. pentru cela ce va descoperi pe tâlhari. Cu data 
de 25 ni se scrie că ucigașii, cinci la numdrtl, au 
fostu prinși duoi d’intrînșii se dice că au fostu arestați 
la Sebeșu.

Bursa de Buouresoi.
Cota oficială dela 11 (23) Febriiariu 1884.

Renta română (5°;0) • Cump. 93’/;, vând 94
Renta rom. amort. (5%) 94>/3 î) 95
ț „ couvert. (6°/0) - - „ 98l/j n 99
lmpr. oraș. Buc. (20 1.) n 32 D 33
Credit fonc. rurala (7°/0) • » 102’/4 7) 102%

n n n (3°/o) n 92’/t T) 91%
„ „ urbană (7°/0) . ,. 101% T3 102’/4
•1 n r> (6%) „ 98 n 98'7
„ S » (&7n) •

Banca națională a României
„ 881/, 7) 89
„ 1385 —

Ac. de asig. Dacia-Rom • „ 378 ‘î
—

„ „ „ Națională
Aura............................................

. 257'./, p —
„ 3.80 7) 3.90

Bancnote austriace contra aura 2.09 n 2.10

Cursulti la bursa de Viena
din 25 Februariu st. n. 1884.

Rentă de aura ungară 6°/; 121.90. Rentă de aură 4°/„ 
90.30. Rentă de hărthiă 5°/0 87.90. Imprumutulu căilortî 
ferate ungare 140.70. Amortisarea oatoriei căilortt ferate 
de ostu ung. (1-ma emissiune) 94.60. dto (Il-a emis- 
siune) 116.75. dto (IlI-a emissiune 99.50. Bonuri rurale 
ungare 100.25. Bonuri cu cl. de sortare 100.—. Bonuri 
rurale Banat-TimișU 100.—. Bonuri cu cl. de sortare 
99.50. Bonuri rurale transilvane 99.25. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vinU ung. 97.50 
Imprumutulu cu premiu ung. 112.50. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 110.40. Renta de hărtiă 
austriacă 79.60. Renta de arg. austr. 80.65. Renta de 
aurii austr. 101.30. Losurile din 1860 135.50. Acțiunile 
băncei austro-ungare 745.—. Act. băncci de credită 
ungare 309.75. Act. băncei de credita austriace 306.75 
Argintulu —.— Galbinl împărătesei 5.71. Napoleon- 
d’orl 9.60’/^. Mărci 100 împ. germ. 59.25 Londra 10 8" 
sterlinge 121.45.

Numere complete dela începutulu 
anului sC mai află.

Prin dBsflințarea Olialelorii
10 PARISO, LONDRA. BRUXEL A Și ROMA 
sunt acuma de vendare — conformii 
desemnului 16.307’ c^sornice re- 
înontoir de auru veritabile de 
Geneva pentru dame, cari mai 
înainte au costată 75 fl. acum numai 
cu 30 fl., aceleași c^sornice pentru 

mai înainte costau 90 fl., acum numai
cu 35 fi., și 8720 de c&sornice remontoir de aurii 
verit. Washingt m, cu câte 9 fl. 75 cr., în loca de 
36 fl., mai încolo 4003 c^sornice angliiră (aucre) 
verit. de Geneva, cu 17 rubine, numai cu 8 fl., 
în locu de 18 fl., și 2223 de cesornice de Elveția, 
de totu bune si sigure, durabile și esacte cu câte 4 II. 
75 cr., în loca de 15 fl.

Cine voescesă cumpere din aceste câsomice va căpătă 
o garanțiă reală în scrisă pe 3 ani, că vora merge csactă 
si că nu voru sta niciodată, și afară de aedsta so 
află.împachetata- alăturea cu orologiulă — gratis ca 
darii — : 1. părechiă cercei de aură de 14 carate, 
probate de ofieiulă c. r. din Viena, cu buchete de măr- 
gena si emailate; unu lanță aurita de dame cu ciu
cure, cu medalionă în patru colturi, cu 12 fotografii 
picante de Parisă ; o cruce aurită cu chipula lui Cliris- 
tosu ; 1. părechiă de nasturi pentru manșete, gravați, 
cu mașină; 1. aninară, ce lucescc ndptea; 1 țigaretă 
sculptată de spumă, cu rose seu figuri, cai etc. cu 234 
de articule diferite de lucsă din aură și arginta.

20 de florini dăinu îndăreptă, decă numitele obi
ecte nu sunt nouâ și. nu după cum amă arătată, prin 
urmare nici o comandă nu e riscată,
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