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Brașovu 17 Februariu st. v.
Faptulă că Românii din Făgărașu au alune

cați! la alegerile trecute municipale pe teremulă 
primejdiosă alu pactărei cu omenii stăpânirei. 
mărturisimă, nu ne-a surprinsă așa de multă, 
fiindă-că eramă informați despre slabele și nesu- 
ticientele loră pregătiri pentru lupta electorală 
și despre pierderea ce au suferit’o din causa 
propriei negligențe prin nepăsarea loră față de 
compunerea comisiunei verificătdre, care a ștersă 
din listă vreo 18 membri din cei aleși în 
consiliulă municipală. Ceea ce ne-a surprinsă 
inse în sensulă adeverată ală cuvântului a fost 
atitudinea alcgetoriloră români din județulă 
Clusiului.

In luptele naționale Românii Clușiani au 
stătu totdeuna în primulu șiriî și au reclamată 
și au apărată cu demnitate drepturile poporului. 
Ei serveau totodată pănă acum ca escmplu în
oată privescc solidaritatea și disciplina în luptă. 
Cu atâtu mai mare a trebuită se fie mirarea 
nostră, cândă amă veilutu, că la alegerile tre
cute de funcțiunari Românii din comitatulă Clu- 
șiului se desbină și apucă pe cărări prăpăstidsc 
uitându mai de totă de marile principii ale 
luptei nostre naționale și rctăcindă pe potecile 
întunecase ale unoră interese mici si ncînsein- 
mite locale.

Nu scimă într’adcveră ce se mai dicemă 
cândă astădi, în timpul ă colorii mai aprigi 
asupriri și prigoniri, vcdemtU pe Românii Clu
șiani certăndu-se despre aceea, care d’intre par
tidele contrarie este mai generosă, cea Gvar- 
mathistă ori cea Josicistă si cândă îi vederaă
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numerândă pe degete, ca țeranulă după ce și-a 
vândută găinile ce le-a dusă la târgă, câți func
țiunari și funcțiunărași „au câștigată“ în urma 
învoielii unei părți dintr’înșii cu partida pre
fectului.

Ei, der pentru aceea ne luptămă noi adi 
pe pamentulă sacră ală vec-hei Transilvanie, ca 
se avemă în Clușiă c’unu subprefectu și cu 
vr’ună vicc-notară mai multă, despre cari se 
putemă dice cu mândriă strămoșescă, că sunt 
născuți Români'? Unde a remasă programa 
nostră națională, unde principiile mari ale luptei 
nostre pentru esistență, decă pentru vre-o doi, 
trei funcțiunărași asupra cărora nici că putemă 
dispune, nici că putemă eserciâ vre-o influență, 
suntemu gata a dâ mâna cu dusmanulă si a 
încheia cu elă pacturi, cari se fie respectate 
numai pe câtă timpă îi vine lui la socotelă ?

Noi, deu, nu așa amă înțelesă problema 
ce avea se-o resolveze alegătorii noștri cu oca- 
siunea alegeriloru municipale din urmă. Noi 
credemu, că pentru binele generală națională 
e indiferentă decă pretorulă dela Clușiă este 
ună X sân ună Y, căci elă ori cine ar fi trebue 
se asculte de mai marii sei si decă aceștia îi 
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comandbză ren nu e în stare a manevra, bine. 
Nu ne pbte fi înse indiferentă, decă la cârma 
comitatului si a terci se află lină dușmană ori 
ună amică ală neamului nostru ; pe unu amică 
trebue se’lă sprijinimă și se’lă aperămu, cal
pe dușmană trebue se’lă combatemă și se stă- 
ruimă ca se fie învinsă. Prin pacturi și 
învoieli înse inimiculu nu pote fi bătută, mai 
alesă decă ocupă o posițiunc mai forte și mai 
favorabilă și decă acele învoieli contribue nu
mai a-o întări si mai multă.

Nu spunemă ceva nou. Românii Clușiani au 
trebuită se scie acesta, căci ei mai multă ca 
alții au prilegiu de a învețâ se facă deosebire 
între amică și inimică. De ce au sărită cu 
tote astea în ajutoriulă prefectului și a partidei 
lui'? Umilă din corespodenții noștri, cari ne-a 
asigurată, că este „neinteresatiî în cestiune" a 

spusă curată și limpede adeverata causă: „cei 
ce au votată pentru Gyarmathy au creclutu, că 
mai mare va fi folosulă, decă voră năsui a scote 
icî colo câte unu oficială română."

Intrebămă acum în totă sinceritatea: meri- 
tat’a acestă „folosă" cu totulă neînsemnată și 
problematică ca o parte din alegătorii români 
ai județului Coșiocnei se’și calce pe inimă și 
se sară în ajutorulă contrariloru noștri declarați 
și probați prin nenumerate fapte îndreptate în 
contra esistenței nbstre naționale ? — Respun- 
sulă îlu lăsămă Ia judecata nepreocupatului 
cetitoră.

Nu voimti se cercetămă cele ce s’au petre
cută în sînulă clubului națională română din 
Clușiă și decă cei 23 de alegători români cari 
au votată pentru contra-candidatulu oposițiunală 
br. Josika s’au purtată corectă seu nu în adu
nările acelui clubu, der trebue se recunoscemă, 
că în devisa loră ca se contribue la resturnarca 
partidei guvernamentale, care în timpă de 12 
ani a prigonită și maltratată fără de cruțare pe 
Românii acelui județă, aflămu cclă puțină o 
ideă, ună principiu de luptă.

Altă e cestiunea decă din punctă de ve
dere alu intereseloră generale naționale a fostă 
corectă ca cei 23 de înși se voteze cu partida 
maghiară, oposițiunală, care nu a arătată nici 
câtă negru sub unghia față de Români mai 
multă bunăvoință ca guvernamentalii. Noi cre
demu, că Românii din județulă Clușiului ar fi 
lucrată numai atunci ■ «erectil cândă ar fi 
votată cu totii de sine stătătorii în contra can- J
didatului partidei guvernamentale seu cu toții 
s’ar fi absținută dela votare protestândă în 
contra volnicieloră celoril dela putere.

Nu voimă se mai facemă recriminări. Comi- 
tetulă permanentă electorală alesă de confcrența 
nostră din 1881 a avută o misiune la alegerile 
trecute municipale, care nu ’și-a cunoscut’o și 
nu și-a implinit’o. Acestei împrejurări este a 
se ascrie totă confusiunea ce a domnită intre 
alegetorii noștri și care în Clușiu a produsă 
chiar o scisiune între Români.

Conjurămă pe Românii din județulă Clu
șiului, ca denșii, cari au fost totdeuna între 
cei mai bravi, să ne de o dovadă de tăriă 
românescă si se restabilbscă câtă mai curendă 
solidaritatea între ci. Intre elementele nostre 
de sine stătătbre nu pote se mai fie adi scisiune 
fără ca se sufere organismulu nostru națională. 
Gyarmatiștii si Josiciștii trebue se se dea de 
lături si se facă locil adeveratiloră naționaliști, 
cari fără nici o șovăire se mergă în unire pe 
cărarea, ce le-o arată interesele de vieța ale 
națiunei române !

Călătoria prințului de coronă în Orientu.
Intr’unu articulă de fondă „N. fr. Presse" 

dela 14 (26) 1. c. aprețiază însemnătatea politică 
a călătoriei prințului de coronă Rudolfă și a 
soției sale princesei Ștefaniaîn Orientă în modulă 
următori! :

„Principele de coronă austriacă dinpreună cu 
soția sa s’au decisă o întreprinde peste șese 
septemâni o călătoria în resărită. In prima 
liniă se pare, că acestă călătoria are de scopă 
a întorce visitele donmitoriloră, cari au fostă 
astă veră. pe la Viena. Așa au făcută visite 
la Viena regele Milanu ală Serbiei mai de 
multeori, Carolă regele României și Alesandru 
principele Bulgariei, și așa este numai ună actă 
de curtoasiă, ca să le întorcă visita mostenitoriulă 
Austriei, care este tinerii, vigurosă, setosu după 
călătorii și pe lângă aceea nu este împedecată 
prin afacerile statului. Clironomulă Rudolfă cu- 
nbsce Orientulă parte din călătoria sa, ce-o 

întreprinse până pe la Egipetu, parte din es- 
cursiunile sale de venătdre și acuma voesce se 
facă cunoscută cu Orientulă și pe soția sa și 
cu acbstă ocasiune se-șl indeplinbscă și misiunea 
la curțile domnitoriloru stateloră creștine din 
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Orientă. Decă acestă visită împlinesce pe de-o 
parte ună actă de curtoasiă, pe de alta pbte 
prin întărirea amiciției între statele orientale și 
între Austria să lege și mai tare pe acestea, 
de Austria.

Despre aceea că prințulă cu soția sa sunt 
persbnele cele mai potrivite pentru o misiune 
atâtă de însemnată nu mai încape nici o îndoâlă, 
și dorimă din inimă, ca se fie încoronată de 
succesele cele mai strălucite și s5 le succedă, 
a asigurâ și a întări înfluintă austriacă în direc- 
țiune morală, politică și materială prin înfățișarea 
loră personală. Influința austriacă în Serbia 
era. disputată, în România și Bulgaria nu esista, 
în Constantinopole eră pierdută. Apoi câtă 
muncă și trudă n’au costată pănă se se pbtă 
înciripâ căletoria principelui de coronă și amu 
dori ca primirile ce-i se voră face se se facă 
din simpatia și din cugetă curată ală popora- 
țiuniloră orientale în semnă că dau importanță 
prieteniei austriaco. In Serbia o politică rațională 
și sănătbsă vede numai în alipirea de Austria o 
promovare a intereseloră sale materiale și culturale 
și față cu acestă curentă va înceta curent.ulu 
agitațiunii panslavistice. In România s’a arătată 
mai pronunțată disensulil între statuie celă tinerii 
și intre Austria. Acolo n u e r a u agitați u n l 
p a n s l a v i s t i c e s e u r u s o s c I - b i s e r i- 
c e s c I, ci o politică premeditată de interese, 
care făcea frontă Austro-Ungariei, care ținea 
România departe de noi, pănă cândă în urma 
unei fericite diversiuni diplomatice a lui Bis- 
marck prin visita lui Bratianu la cancelariilă 
germană și prin visita regelui Carolă la Berlin 
(cândă a mersă se boteze) sa făcută posibilă și 
visita lui la Viena, care are acum acea urmare, 
că clironomulă nostru se duce în visită la Bu- 
curesci. In programa de călctoriă abaterea pela 
Sofia nu este cuprinsă din cănsidcrațiuiie că 
Alesandru principele Bulgariei este vasală for
mală ală Sultanului și într’adevfiră sluga și 
antegarda Rusiei. Tote împrejurările din Bul
garia nu permită visita clironomului nostru. 
Conflictulă bulgară-rusescă a perdută din ca- 
racterulă seu celă acută, principele și-a afirmată 
posițiunea și independința s’a încâtă în acbstă 
căletoriă și elă s’ar pute Iuâ în considerațiune 
fără de a se nasce prin aceea o demonstrațiune 
antirusbscă. După tractatulă dela Berlin, care 
a concesă Bulgariei numai o miliția națio
nală s’a formată înse o armată bulgărbscă 
de 36,000 omeni, care se conduce și se 
formeză din Sofia. Acolo furnică de oficerl și 
amploiați militari rusescl. ikeuma va înțelege 
ori cine pentru ce va ocoli Sofia și numai Rus- 
ciuculu ’lu va atinge.

Acesta împrejurare ne face se discutămu 
situațiunea politică, în care se întreprinde acbsta 
căletoriă în Orientă. Căletoria acesta de cur
toasiă se va fi plănuită pe ună timpă, cândti 
se recisc relațiunile între Austria și între Rusia, 
și ăcuma totuși se realiscză, cu tote că politica 
s’a schimbată ceea ce arată, că nu pote fi pri
vită ca demonstrațiune antirusescă. Asemeuea 
nu pbte fi considerată ca unu respunsă la apro- 
piarea Germaniei de Rusia, căci a fost mai de 
multă hotărîtă și n’a putntu avb altă scopă de- 
câtă de a întări relațiunile păcinicc cu vecinii 
noștri mai mici dela resărită. Decă căletoriă 
se estindc pănă la curtea dela Constantinopolă, 
față de care nu esistă datoria de a i se face 
contra-visită, atunci acesta are de scopă a li
niști pe Sultanulă, care arată brccare neîncre- 



(Icre și a’lti câștiga pentru Austria. Prin ur
mare călătoria acesta întră în cadmiu pacinicu 
alu situatiunei....11

Se vede înse că „N. fr. Pressc11 nu prea 
are mare încredere în „pacmica situațiune11, 
căci după cele ce le desvbltă mai susu arată 
că earăsl s’a schimbată scencria si că Rusia 1 ’ - 
s’a apropiată de Ruso-Germania. „Sernblirele 
tuturoriî situațiuniloru, dîce „N. fr. Prcsse11, 
este în totdeuna cestiunea că pană unde merge 
amiciția între Germania si Rusia si decă îsl 
caută garanțiile cu Austria seu fără de ea. seu 
peste capulil ei ? Oficioșii austriaci, cari n’au 
nici idea de ceea ce plănuesce Bismark, sunt 
totdeuna gata cu laudele lorii, acum găsescă 
escelentă apropiarea lui de Rusia și vorbcscă 
de reînvierea alianței colorii trei împărați. Dor 
esperiința ne-a arătată, că acea alianță a făcută 
posibilă resboiulu, a dusă pe Ruși la San-Ste- 
fauo, și în urma congresului a desbinată earași 
cele trei împărații. Să se mai repeteze odată 
joc,ulii acesta?11 — „N. fr. Presse11 se bucură 
totuși că Rusia se declară pentru pace și că 
și-a strămutată teatrulă politicei sale espansive 
în Asia centrală unde a dobândită unii mare 
succesu prin cucerirea Mervului și paralizarea 
politicei anglcse.

Cronica evenemiiitelorii politice.
„Românulu11 anunțându visita archiducelui 

R u d o 1 f u și a arcbiduccsei S t c f a n i a scrie :
„O primire din cele mai splendide se va 

fa,ce în România înalțiloru bspețî, cari voril fi 
găzduițl în palatulil dela Cotrocenl. In dina 
sosirii lorii, (dela Constantinopolil') moștenitorii 
tronului Austro-Ungariei voră fi întcnij imiți la 
debarcadcrulă dela Giurgiu de MM. LL. Regele 
și Regina și de înalții demnitari civili și militari 
ai statului, precum și de eorpulu diplomatică 
din capitală. Archiduccle și Arcliiducesa voră 
visita și noulu castelu dela Sinaia, unde ună 
mare prânzii regală va ave loch în onorea loru. 
In urma AA. LL. se voră duce pe Dunăre la 
Bel gradă.11

Guvernulu ungurescă arc întențiunea de a 
i ă r g i p o r t u 1 ii dela F i u m e. Ministerială 
de comunicați line a convocată o anchetă de es- 
perțl, care se studieze planulil la fața locului. 
In 25 1. c. acestă anchetă și-a începută con
sultările sub președinta guvernorului comite 
Zichy. De față au fostă reprezentanții minis- 
teriului de comerciu, de marină, ai drumului 
dn ferii ală statului ș. a. apoi espertii : ingine
rul u super, alu dockuriloru din Marsilia Mr. 
Barret, inspectorulă de construcțiuni italiană 
reg. Diominico, căpitanalil de fregată Gal ș. a. 
Esperții voră cerceta portulă cu deamăruntulil 
și apoi îșl voră dâ opiniunea.

Cu ocasiunea desbaterei asupra budgetului 
instrucțiunei publice d. dop. G. Pană a ținută 
ună discursă interesantă, în care a arătată 
următorele cifre, ce înfățișeză situațiunea înve- 
țămentului în România : „Luândă statistica școlc- 
loril din amilii 1881—82, cea din urmă care 
s’a publicată, btă ce vedemă: în comunele 
rurale avenul 2.459 scoli, din cari 1.945 sunt 
întreținute de stată, er restulă sunt întreținute 
de comune și județe. Luândă apoi tabloidă 
generală din țeră și cercctândă câte comune 
sunt, găsimil trei mii. Prin urmare, 550 co
mune sunt fără scble. In 550 comune lumina 
nu și-a făcută încă dramă, 550 de comune sunt 
lipsite de ori-ec mijlocii de a pute învăța copiii 
noțiunile cele mai elementare de citire și scriere. 
Și se nu crcdemă, că acestă lipsă de școli s’ar 
simți mimai cine scic prin ce înfundături de
părtate ale țcrci. Nu! Statistica oficială ne 
arată., că. judcțuliî Ilfovil, centrală țcrci, cu
prinde în sine 14 comune, cari n’au școli! Cândil 
veninul apoi la principiulă obligativității înscrișii 
în lege, cifrele ce ni se dau sunt încă și mai 
triste: dintr’o populâțiune de peste 500.000 
de copii, ce după lege ar trebui se mergă la 
școlă, numai 83,000 primescil noțiunile elemen
tare ale învățământului, er restulă române în 
cea mai complectă ignoranță.11

Mercur! a fost a 70-a aniversam a bătăliei 
dela Barons-Aube, în care împeratulă W i 1 h e l in 
și-a câștigată ordinală rusescă Sf. G e o r g e. 
Russia a trămisă o deputatiune anume la Ber
lină spre a’lă felicita și ai face omagie în modă 

solemnelă. dovedindă totodată prin acâsta și 
bunele relațium ce csistă de presentu între 
Petersburgă și Berlină.

Circulara ministrului (le interne.
Ministrulă de interne ungurescă a adresată 

c ă t r ă 16 t e m u n i c i p i e 1 e din transil
vania și Ungaria o circulară cu data 24 Febr. 
sub nr. 911 de următorulu cuprinșii:

„Din diferite părți ale țării nil-a venita soirea, că 
în tinipnlu mai mm erășl s’au începută agitațiunile 
cu scopă de a 1 ă ți u r ă între ram și confe
siuni și spre a tur b u r â p a c i n i c a 1 o r fl o o n- 
viețuire și că aceste agitațiuni se facil' parte 
cu-o intențiunc fără de consciință, parte cu-o nepre- 
cugetarc culpabilă.

Acestă împrejurare m6 îndatorez», ca referin- 
du-ni6 la ordinele mele circulare dela 2 Octobre 
.1882 Nr. 3397 și dela 28 Aug. 1883 Nr. 3484 s6 
provocă municipiulă: câ s6 urinărescă cu cea uiai 
vina atențiune ori și cc agitațiuni s’ar ivi în contra 
orl-cărei confesiuni, contra oricărui nemți din cele ce 
trăiescă în țeră și de a le înăduși în germencle loru, 
er pe agitatorii înșiși fără deosebire de persănă, 
s6-i pedepsesc» cu totă severitatea legei, respective ne 
neanicnatu sfi mijlocesc;! întrevenirea autoritălii compe
tente îu fiecare casă.

„Funcțiunarii și organele comitateloru și ale ora- 
șeloru sunt a se provocă fără de amânare, ca sO 
procedă în contra unoru astfel îi de agitațiuni cu cea 
mai mare priveghiare și energia și totă ce voră observă 
în acestă direcțiune său cc voril ordonă în propria 
loru sferă de activitate s6 facă cunoscută imediatu 
înunicipiului.

Dela municipiu (județft) însâ aștepta, ca să-mi 
raporteze despre măsurile luate în urma ordinului meu 
circulară câtă mai curendtl er despre cele ce le 
voiai observă precum și despre măsurile luate în urma 
acesta se mă înseiințeze pe largă din casă în casă.

Budapesta, 24 Februarie 1884.
T i s z a.

I)in circulara acesta a dini ministru de in
terne respiră unlî spirită absolutisticil. Tonulil în 
care este scrisă semăna multă cu acela alu or
donanțelor ft, cu cari ministerială austria,cu a 
introdusă starea excepțională pentru Viena. și 
jură. Decă csistă adi'vr'o agitațiune în sensulu 
circularei, atunci acesta totă Ungurii o facil, 
acei Unguri, cari îșl dau intoleranța la fiecare 
ocasiune pe față, fără nici o sfielă. Câtă pen
tru agitațiunile antisemitice, foile guvernului 
mărtiirisescă, eă aceste csistă. și că vină din 
partea Unguriloră estreini. Pote că d-lă Tisza 
se fi avută în vedere mai vertosă aceste agita
țiuni. Cine ne garanteză însâ, că circulara de 
mai shsă va scuti în aceca-șî mesură și pe cei
lalți Nemaghiari, în contra urci și a intoleranței, 
cum va aperâ pe Jidani ? Suntcmii curioși se 
vedemă, ddcă strictulă avisu ală d-lui Tisza va 
face sâ înceteze seu celu puțină se se mai 
stâmpere agitațiunea maghiară în contra ele
mentului românesefl, pornită, în totă țera. Pur
tarea de până acuma a. organelorâ guvernului, 
cari între vinii numai cândil e vorba de apăra
rea Jidaniloră, nu ne pre dă multă speranță 
în privința acesta.

Ori cari ar fi înse măsurile organeloru gu
vernului în urma circularei, noi Românii cari 
luptămu între marginile legii pentru drepturile 
nbstre cele mai sânte, se nu uităinu nici unu 
momentu de datoria, cc-o avennî cătră poporu 
și se-lu aperămil în contra terorisăriloru și pri- 
goniriloru, vină ele din .ori și cc parte, se-lu 
aperămil print.ro purtare leală și înțcleptă, der 
mai pe susu de tdte energică și consciă de 
demnitatea și de virtuțile cetățenesci, cari dis
tingă pe Românii.

Coalițiunea niagnațiloiTi cu oposițiuuca 
din cameră.

Mare spaimă a produsă în tabera guverna
mentală faima, că opositiunca din camera mag- 
națiloril are de gândii de a încheia o a 1 i a n ț ă 
a d h o e cu p a r t i d e 1 c o p o s i ț i o n a 1 e 
spre a. resturnâ cabinetulu Tisza la alegerile 
viitorc. Organulă de căpetenia ală Kossuthiști- 
loră declară în numerulil seu de Sâmbăta tre
cută că partida Independențiloră se unesce 
cu cealaltă oposițiune (a magnațilonl cu oposiți- 
unalii moderați din cameră) numai, ca se contri- 
bue la căderea minister iu lui Tisza. „Până cândil 

nu va fi trântită acestă guvernă11, dice „Egyct- 
ertes11, calea nostră într’o privință se unesce 
cu aceea a celeilalte oposițiuni. După ce va 
cădc Tisza, cărările nostre se voril despărți în 
ori-ce casă. Sisteniulă conservativiloră, care 
va înlocui pe celă de adî, fie mai bună ori 
mai ren : c ă d c r e a 1 u i T i s z a o pretinde 
Ncmcsea, ce se manifestă în voința seriosă a 
n ați unei.11

Organuliî d-lui Tisza „Nemzet11 atacă în 
modă înverșunată nona c o a 1 i ț i u n e dicendil 
că libcralismulu ungurescă este în pcriculu și 
că cu clă se va pierde și țera. Totodată în- 
trdbă, decă este iertată a se încheiâ o asemenea 
coalițiune lăsândă la o parte principielc nu
mai cu scopă de a resturnâ guvernulă ? 
„Pești Naplo11 răspunde lui „Nemzet11 c’uiiă : 
Risum tencatis. Apoi spală pe „Pester Lloyd11, 
care cil tactica lui cunoscută cerc dela coali- 
țiune o programă detailată și hotărîtă dcclarându, 
că între matadorii oposițiunei nu este înțelegere. 
Ar voi „P. Lloyd11 să afle și numele magna- 
țiloru oposiționali. „Nu va trece multă și Ie 
veți afla în foculu luptei electorale11 răspunde 
,,Napl6“. Asemenea veți afla și programa coa- 
lisați lorii.

„Partida guvernului, adauge „Napl6“, nu 
de multă rîdea, cându i sc vorbea de coope
rarea oposițiunei magnațiloru la alegeri. Vedendu 
înse că într’adevănl a dată semne, că voiesce 
a păși solidară cu oposiți unea din cameră și are 
de gândii a lua parte activă și la alegeri; cândil 
au vedută, eă amendoue partidele oposiționale 
din cameră s’au înțeleșii în aceea, ca cu puteri 
unite se sc lupte în contra, guvernului la ale
geri : — atunci a începută se sernță, că, nu mai 
e glumă și că timpulu tacticei celei comode a 
trecută si că Tiszaistii se află înaintea unora 
alegeri așa de fierbinți, încâtu ele potil să to- 
pcscă ușorii și maioritatca guvernamentală...11

Din cornitatulu Cojocnei în Februarin 1884.

Stimate D-le Redactorul In 20 Februarin 
a. c. româniinea din ccrculă Ormeiiișului a avută 
o di de bucuriă. In acestă di Românii din 
acestă cercă ajutați de câ,țl-va proprietari un
guri partisani de ai baronului Josika a. înfrântă 
pote pentru totdeauna puterea și doininațiunea 
partidei guvernamentale și a elicei funcțiunari- 
loril dela comitatu, în acostă cercii. Victoria 
apare cu atâtă mai strălucită, cu câtă între îin- 
pregiurările de față pe lângă legea, electorală 
cea cscepțională și feudală, pentru Români de 
de- totă nefavorabilă, n’au lipsită nici uneltirile 
coloră dela putere. Acuma așa se vede că tdte 
s’au înfundată. începu a pricepe și proprietarii 
unguri de pe la țeră, ea și magnații din Pesta, 
că politica șoviniștiloru dela guvernă și a ce- 
loră dela cârma municipieloră nu pote duce la 
ceva bine. Deci răsturnarea pe totil loculă a 
celoril îngâmfați a devenită parola dilei. Se 
trecu la obiectă !

In dina susu amintită s’a făcută alegerea 
celoril 10 reprcsentanțl din acestă cercă pentru 
consiliulu municipală, din causă că alegerea 
dela 15 Novembre an. trecută, săverșindu-se în 
modă ilegală și care eșise în favorulă partidei 
lui Gyarniathi, a fostă nimicită. Partida națională 
română în frunte cu președintele clubului aces
tui cercii Ludovicii Simonă a desvoltatu de 
astădată o mai mare activitate întru prepararea 
tărâmului. Atâtă prin corespondențe private, 
câtă și în personă se sili acestă bărbații zeloșii 
în căușele nbstre naționale a prepară spiritele 
și a îndemna pe cei competențl la lucru. Au 
și aflată resunetil aceste nobile năzuințe mai la 
totă suflarea românâscă din acestă cercă. Cu 
deosebire prcotulă din Chiciudii Petru Rusii 
atâtă înainte de alegere câtă și în dina alegerei 
a desvoltatu o activitate nespusă de mare spre 
a pune în ordine partida nbstra făcentlu sc câș- 
tigămă prin acâsta mai de duoc ori atâțî votanți.

Așa între 231 voturi, câte s’au dată 141 
voturi au fostă pentru candidații partidei coaliate 
romano-maghiare și numai 90 pentru ale celei 
guvernamentale. E de însemnată înse că și din 
aceste 90 voturi vre-o 38 au fostă ale unoru 
nemeși serăntocl și flămândi din Șopteriu, cari 
fiindă, toți pendenți dela Siko Lajos proprieta- 
riulă de acolo și corifeulîi partidei guvernamen
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tale, au trebuita s6-lft urmeze de silă. Ceilalți 
au fostă parte erăși nemeși câștigați cu bani și 
beuturl parte înfluințați de unii funcțiunari, pre 
cândă voturile partidei nostre au fostă ale celoră 
mai inteligenți și avuți omeni din acestă cercă, 
va să dică partidă antiguvernamentală este com
pusă din elemente solide și basatc pe moralitate, 
er nu pe corupțiune și presiune.

Dintre candidați conformă pactului făcută cu 
proprietarii unguri au eșită 5 Români și 5 Un
guri. Cei 5 Români sunt: Alesandru Bohățelă, 
căpitanii supremă în pensiune, locuitorii! înClușiă, 
Dr. Aurelă Isacă, advocată în Clusiă si trei 
preoți: Ioană IIossu jitii. din Milașulă mare, 
Alcsandu Lupanii din Silvașulă de Câmpiă și 
Alesandru Bărbulescu din Sân-Mihaiu.

Dccă aprețiămă bine valdrea acestei alegeri 
trebue se constatămă, că noi Românii prin dânsa 
amu câștigată, căci deși alegătorii din acestă 
cercă sunt în majoritate Români adeca 2 din 3 
părți, totuși prin uneltirile contrarie până acuma 
nu puteamu alege bărbați de a-î noștri devotați 
causei națiunale, ci și de se alegeau Români, 
aceia erau totă instrumente, cari se alegeau numai 
din grația, ca să sc6tă ochii Româniloru, că și ei 
sunt reprcsentațl în consiliulă municipălă. Câș
tigul i'i colii mai mare pentru noi însă este, că 
prin acestă alegere ne-amă eserciată forțele și 
amu putută să vedemă, ce paternii face, decâ 
conlucrămă cu toții în unire. Până acum nu 
ne încredeamu în forțele nostre, de aceea nici că 
amu cutezată să pâșimă noi de noi, căci ne 
teincamu, că pe lângă uneltirile celoră dela 
putere și pe lângă presiunea proprietariloră, 
cari în multe cașuri vexeză și pe preoții noștri 
ușorii amu ii putută se faccmă fiasco bunăoră. cum 
audimă, că a pațit’o Dr. Rațiă din Turda la 
Agliirbiciu.

Acestă învingere a nostră însă, deși modestă 
ne pote servi de școlă și de încuragiare pe viitorii, 
câmlu pote vomă pâși noi de noi. Suntem mulțumiți 
dcastădată cu luarea unei redute din fortăreță; pu
temă însă spera, că cu altă ocasiune vomă cuceri 
totă cetatea. Este de lipsă însă pentru a pute face 
acesta, ca preoții noștri, cari locuiescă în co
mune, unde sunt și proprietari de lingură se 
se emancipeze atâtu pe denșii câtă și pe locui
torii și alegătorii români de sub influința aces
tora, căci altfelă noi de noi numai cil mare 
greu ne putemă cugeta la, o acțiune compactă 
și cu șanse de reușită. Omenii să fie liberi 
de întinințe străine, căci numai atunci potă fi 
și alegerile libere și aleșii să represente voința 
poporului. Mai departe e de lipsă ca inteli
gența română să convină mai desă laolaltă și 
se se consulte despre căușele nostre de vidță 
și pe cei neîntcresațl să-i convingă despre ne
cesitatea conlucrărei tuturora la opera regene- 
rărei nemului nostru. înainte de tote însă să 
fie îngrijită, ca Română să fie aprovisiunațl cu 
diareic necesare, ca să cunoscă curcntulă poli
țiști și spiritulă timpului.

Succesulă, ce l’a dobenditu inteligența ro
mână din acestă cercă, este celă de ântăiă (?) 
triumfă ală românismului din acestă comitată. 
De astădată triumfară cu ajutoriulă câtorva pro
prietari de unguru, mâne pote să triumfeze și 
de sine, căci atățl proprietari se află și dintre 
Români în acestă cercă, cari nu sunt inferiori 
celoră de lingură, numai să urmeze eseraplulă 
lui Ludovicii Simonă ală colegului loră. E fru- 
rnosu și stă bine unui bărbații inteligentă și cu 
stare materială ca L. Simonă se se pună în 
fruntea conationaliloră săi și să le apere drep
turile și interesele. Să sperămă, că și în alte 
cercuri se voră află imitatori, și atunci causa 
nostră în acestă comitată va căstigâ multă, ro- 
mânimea va ocupa o posițiă si lină rolă demnă 
de densa.

Nil potă să termineză acestă corespondență 
fără de a aminti pe acei preoți, cari s’au pur
tată cu totulă indiferenți față de acestă alegere 
în câtă nici la alegere nu au luată parte. 
Aceștia sunt: Lazără Stupineană din Fiscutu 
cu toți alegătorii din comuna sa ; Ioană Popă 
din Visura; Dcmetriu Rusă din Chibulcută; 
Basiliu Turcii din Șoptcriu ; Basiliu Siiitcu din 
Tușină și Cimonea din Țăgșoră. Fiă-le destulă 
cu atâta. —.—

Curierul ti literaru.
S u ni a r ti: Daculă din CarpațI înaintea Senatului 
Romei, si Horia, Cloșca si lancu în Sorbonna Parisului. 
Cursulă ’d-lui Alf. Rambaud la Sorbona.' — 1784—1884. 
— Centenariulă lui Horia. — O modă la Paris în 1784.

Dăcă cine-va ar stâ de vorbă e’unit pictorii — ro
mânii, bunioră — și ar aduce șirulti vorbei sale asupra 
minunatei fabule a lui La Fontaine, „le Paysan du 
Danube", pictornlu ar vede îndată înfățișîndu-i-se 
înaintea ochitorii tabelulă, pc care nemuritorulu fabu- 
listil ală Franciei l’a făcută în versurile sale. Sim- 
țindu-șl fantasia, ca-I vibră cu putere ca la orl-ce ade
vărată artistă, pictorulă română și-ar aședâ îndată 
personagicle scenei sale. In mijlocă, Daculă mândru, 
dreptu și mare, lăccndă să resune teinplulă Iui Jupi- 
ter Capitolinulă de adevărurile omenirii suferinde; îm- 
pregiuru-I, senatorii Romei imperiale, doborîțl sub mul
țimea corupțiuniloru decădinței, privindă pe țăranulă 
Dunării cu nisce ochi, în cart s’a stinsă pănă și amin
tirea virtuțiloră strămoșesc!.

Pictorulă ar surprinde imediată din versurile lui 
La Fontaine frumusețea și învățămentulă contrastului, 
ce nasce din acestă scenă. Adâncă pătrunsă de acestă 
contrastă, elă ar realisă versurile poetului într’ună 
tablou, alcătuită p6te cu mai multă artă de câtă, 
bunidră, acela în care, după câte-va admirabile ver
suri ale lui Racine (Britannicus), elă ne-ară arătă în 
același Senată romană pe Agripina, mama lui Nerone, 
ascunsă după ună vălă — invisible et prăsente — și 
conducendă ea, femeiă, deliberațiunile pseudo-stăpăni- 
toriloră lumii.

Ce-ar dice însă același pictorii, cândă i s’ar vorbi 
de ună tablou, în care în loculă senatoriloră ar tre
bui să pună pe toți aleșii istoriei universale; în care 
ar alege dreptă scenă, nu teinplulă Ini Jupiter Capi
tolinulă, ci străvechia Sorbonă a Parisului: si în 
care, în tine, în loculă „țăranului dunărenii” ar pune 
pe Iloria, pe Cloșca și pe lancu, capii revoluțiuniloră 
transilvane, rude de aprdpe ale Dacului din vremile 
bătrâne ?

*
Pictorulă ar dice pdte, și cu dreptă cuvântă, că 

tabelulă lui n’ar ti possibilu. Cum ? în Sorbona, ală
turi de Conde și de Bosuet, de Virgilie și de August, 
cei trei obscuri eroi ai libertătiloril transilvane ? Luc- 
rulă n’a putută să fiă.

Și cu tote acestea, lucriilu a fostă.
In trei septămânl d’a rendul.il, în fie-care Luni 

după aceiași catedră, după care ună magistru ală sci- 
inței vorbise cu o 6ră mal înainte tineriloru și bătrâ- 
niloră studioși de mărirea lui Bossuet și de poesia 
lui Virgiliu, ună altă magistru le povestea istoria lui 
Horia, lui Cloșca și a lui lanncu.

Audindu-hl cum desfîtșdră înainte-ne sumbrele pe
ripeții ale tragedieloră transcarpatine, noi Românii 
care l’ascultăniă, ne uitămă unii la alții într’o tăcere 
mai vorbitdre de câtă tdte discursurile; ne întrebămă 
prin ochr ddca ne aflămă într’adevăru la Sorbona, 
decă onor. d. Alf. Rambaud vorbia și ddcă nu cumva 
eram noi jucăria unora din acele visuri strălucite și 
înșelătdre, cari îngână și alintă uneori ținerile ima- 
ginațiunl.

Mirarea ndstră devenia mai mare, cu câtă profe
sorală intră în mai multe amănunte, din cart unele, 
chiar pentru noi, auditorii, români, nu cran cunoscute. 
Și câte din ele, val! nu le seinul încă și nu voimă să 
le învățamu.

’k

Profesorală îșl urina dezvoltările; espunea mer- 
sulil revoluțiuniloră, și, din când în cândă, făcea să 
reidsă înaintea auditoriloră câte una din acele epice 
scene ale luptclonl române, audia Împregiurn-I fre- 
mătulă discretă, ddr clocinte, care arătă totdeuna ora
torului, că cei ce îlu ascultă mergil cu densulă 
într’aceiașl simțire.

La finele lecțiuniloră, bătrânii prieteni ai Sorbo- 
nei, cei cari au aplaudată pe Michelet și aplaudă 
acum pe d. Rambaud, plecândă spre casă, vorbescă 
de acestă nou subiecții. Audiamă pe unulă din acești 
vechi universitari dicendă cu mirare si ca si cum s’ar ’ 5 1
fi certată cu spiritulă Sorbonei, că cunoscea persona
litatea lui Spartacus, pe acelea ale unora ein țăranii 
Franciei din evulă mediu, der că nu auijise âncă de 
Horia și de lancu, — dubă nume, pe cari bătrâuulă 
în curte, ca și profesorală pe catedră, se silea și, 
lucra bizară! reușea a le dice fbrte bine, cu pronun
țarea și intonațiunea românescă.

Ascltaserămă pe profesoră și ascultai comentarielc 
auditoriloră cu acea nemărginită mulțămire sufletescă, 
pe care o înțelegu cei cari, perduțl în midloculă 
străiniloră, audă une ort voci amice vorbindă de 
țera loră.

Horia si Cloșca la Paris, la Sorbona în 1884! 
S’ar crede, că incomparabilulu orașă are ună geniu 

care-I șoptesce în fiă-care ană, în fiă-care di pentru 
cine trebue să-l bată inima, câfra cine c dreptă să-și 
aținte privirile sale.

Sunt o sută de ani de cândă în Carpații Româ
nismului se auijiră aceste cuvinte: și țăranulă e omă“, 
cuvinte cu atâtă mai monstrubse cu câtă erau mai 
adevărate, cu atâtu mai grozave cu câtă erau mai 
umane.

Geniulă Parisului sciută-a ore, că astădl după 
o sută de ani, în 1884, se va celebră centenariulă 
omului care-și jertfi înfiorătorii viăța, sfărnindil a. crede 
că „și țăranulă e oină ?l:

Nu sciu, ceia ce sein însă este, că înainte de a 
se fi celebrată în mijloculă Carpațiloră centenariulă 
lui Horia, Parisulă, eapulă lumii, le-a celebrată spu- 
nendă într’unulă din admirabilele sale institute istoria 
eroului transilvană, auditoriloră vcnițl din tbte părțile 
lumii. Cum se pdte onorâ mai demnă vidța unui lup
tătorii ală libertății, dăcă nu povestindu urmașilonl, 
fără laude, fără panegirice, viăța Ini, ddcă nu lăsăndu-să 
vorbescă cu a loră elocință iresislibilă numai faptele 
sevenșite de luptătoră ?

Astfelă a celebrată Parisulă centenariulă primei 
revoluțiunl transilvane. S’ar crede, că acela geniu, 
de cară vorbiamă mai susil a șoptită unuia din pro
fesorii Sorbonei să facă în anulă școlară 83—84 is
toria miciloră naționalități dintre Cărpațl și Balcani, 
pe urmă, a potrivită ca tocmai în primele săptămâni 
ale lui 1884 lecțiunilc să fie închinate lui Horia, si 
astfelă nu înaintea unui publică numeroșii, care nu 
l’ar fi înțelesă, ci înaintea 40—50 de auditori, Pari
sulă în Sorbona a sălutată, după o sută de ani, pc unulă 
din martirii libertățiloni române.

„Fură. Atenelc, a fost Roma și este Parisulă1’, 
dice Victorii Hugo, și Parisulă va fi orl-ce s’ar dice 
în contra-i, va fi mereu, pănă cândă inima lui va 
bate de-o potrivă cu și pentru întrdga omenire, pănă. 
cândă într’însulăi va trai încreți acea „caritas generis 
humani1’, de care vorbia oratorulă Romei republicane.

Timpulil trece și cu densulă să ducii și aprecia- 
țiunile nedrepte, ne diceamă noi ascultăndă pe simpa- 
ticulă d. Rambaud.

Acum o sută de ani, în 1784, Parisulă lui Ludo
vicii XIV celebra pe martirulă libertății transilvane în 
acelașil modă copilărescă, cum celebră și pe Franklin 
pe Rousseau, pe Voltaire și pe Montesquieu.

Erau atunci la modă bastbne â la Franklin, ja
chete â la Rousseau — culore c’ună nume bizară, 
purtată după nascerea Delfinului, cum spune d. Qtti- 
cherat în „Istoria costumului francesă1’ ; — erau ta- 
bachierl și scaune â la Voltaire, erau gulere „ă la 
Legi8tateuru, adică â la Montesquieu, și erau pentru 
dame peptănăturl „â la Horia“.

In Parisă atunci, răsună ca ună felă de iurusă de 
petreceri și chiote de veselii. Temeliele regalității se 
clătinau bătute de vijelii ascunse, vechia stare de lu
cruri se desfundă din tdte părțile, 6r grădina dela. 
Tuilleries și arcadele dela Palais-Royal erau mai ani
mate și mai pline decâtă totdduna. Modele urmau 
unele după altele cu o iuțălă amețitdre. Cândă una 
ținea câte o săptămână să dicea, că face parte din 
cele eterne. Cei ce le înventau se chinuiau di si 
nopte să le schimbe pră iute. Peptănătura „<l la 
IIoriac! dăinui câtă și sdțele ei. Gazetele belgiaue 
vorbiau de dânsa ș’o esplicau cetitoriloră loră spu- 
nendă-le, că e făcută pentru a celebră evenimentele 
din Transilvania.

Parisulă îșl însărcinâ p’atuncl pe perucorii sei 
de a „actualisâ“ cele ce se petrecă' în Europa. Lu
crul ă adl pare năzdrăvan; pe atunci eră fdrte fircscă. 
Jules Janin și frații de Goncourt, în operile loră asu
pra societății secolului XVIII, arătă, câtă de însem
nată eră corporațiunea peruoriloră. Dage, Dumont 
și Leonard, artiști în mânuirea peptenului, erau la 
Parisă, pc la finele secolului XVIII, ceia ce erau, în 
palatele Cesarilonl la Roma liberții și sclăvii cu multe 
însușiri. Ei făceau rieputațiunea poețiloră și autoriloră 
dramatici, ei numiau în funcțiuni, ei demonstrau spiri
tulă ddmnei X. și criticau salonulă d-năi Y ; în fine 
ei îșl arogaseră dreptulă de a ține pe parisianl, ddcă 
nu cu condeiulă celă puțină cu peptenulă, în curentă 
cu cele ce se petreceau în Europa.

De aci, peptănătura „â la Iloria” purtată de da
mele francese 1784.

In 1884, Horia e celebrată de unulă din cei mai 
luminați dintre tinerii istorici ai Franciei republicane; 
și în auditoriu printre FrancesI și Germani, printre 
Români și Anglcsl, printre Suedesl și Ruși, trei fii ai 
cavalerescei Ungarie ascultă istoria „iobagiului11 română.

(„ R o rnâ n ul ă “.) G io n.

rendul.il


„Moda cea mai nouă politică.t:
(Continuare.)

Ln tiinpulă de dinaintea anului 1848 se înfăți- 
șeză împărțirea proprietății ungurescl pe basa miorii 
date, deși nu oficiale statistice, der sigure, precum 
urmeză:

Moșie si latifundii într’o întindere teritorială de 
preste 5000 de jughere, se aflau în manile a 600 de 
familii. Proprietatea mare de mijlocii (de câte 1000 
pănă la 5000 de jugliere) se împărțiâ între 3000 de 
familii. Proprietatea de mijlocii, 200 pănă la 1000 de 
jughere, eră în mâna a 7000 de familii. Afară de 
acestea mai erau 235,000 de proprietăți nobilitare 
mici si cetătănescl si 545.000 de sesiuni urbariale.

Așaderă întrega proprietate mare a țârei (afară 
de bunurile statului și ale bisericei) se afla în mânile 
a 600 de familii de magnați. Toții pămentută culti
vată înainte de 1848 cuprindea unii arealu de 48 de 
milidne de jughere, posesiunea urbarială, socotită 
după actele de rescumpgrare, 10 milidne de jughere, 
pentru cari însă trebuiau a 8e plăti imposite și dări 
domnului de pămentă. Subtragându acum cele 24/, 
milidne de proprietăți cetățenescl, resultă, că statuia, 
nobilimea și preoțimea aveau în mânile loră aprdpe 
45 de milidne de jughere.

Pe cându în Boemia, unde divisibilitatea pose
siunii eră îngreunată încâtva prin instituțiunile de 
maiorate și seniorate, abia sunt mai multă de 30,000 
de jughere împreunate într’o mână, magnații în Un
garia posedeau, chiar și după scăderea bunuriloru 
urbariale eliberate, câte 150—200,000 de jughere, va 
să dică 15—20 de milurl pătrate, și cele 29 de moșii 
ale principelui Paul Esterhâzy mai că se potă ase
mănă în privința estinderii cu regatulu Wllrtemberg. 
Din întrega Ungariă erau 350 de milurl pătrate într’o 
singură mână (a principelui Paul Estzterliâzy), 200 de 
mi"url pătrate în mânile altora 10 familii (ale princi
pelui Batthyânyi, ale comitelui Nicolau Eszterhăzy, 
ale principelui Palffy, ale Iui George Șina, ale comi
telui Schbnboru, Szechenyi, ale coinițiloră George, Lu
dovicii și Ștefană Kărolyi, ale comitelui Ionii Palffy), 
altele 200 de milurl pătrate în posesiunea clerului 
înaltă: pe lângă acestea bunurile celorlalți 590 de 
proprietari mari, ale familiiloră regale și ale statului. 
Ce mai remâne acum din întrdga țâră cultivabila 
pentru nobilime, pentru proprietarulă cetățenii și 
țărână ?

După acestea autornlu arată cu cifre, ce dispro- 
porțiune esistâ între proprietatea mare de-o parte și 
între proprietatea mijlocia și mică de altă parte după 
singuraticele comitate. Astfelă eră proporțiunea între 
proprietatea mare și cealaltă proprietate în comitatulă 
Bihorului 257:48; în Baranya 163:24; în Weissen- 
burg 100 : 45 ; în Raab 62 : 17 ; în Wieselburg 61:1; 
în Șoinogy 213 : 60 ; în Odenburg 145 : 25 ; în Tolna 
120:47 ; în Eisenburg 196:56; în Vesprimă 120:50; 
în Borșod 109 : 85 ; în Heveș-Solnocă 146 :120 ; în 
Arva 80 : 7 ; în Bacs-Bodrogh 306 : 40 ; în Barșă 
80 : 25 ; în Pojunu 173 : 45. Sumândi'i aceste date, 
vedemă, că proporțiunea între proprietatea mare și 
cealaltă în numitele 17 comitate preste totă este 
cam 22 : 6.

„E de prisosii11, continuă Timoleon, „a mai înșiră 
si eelclalte comitate. Din tdte cele 48 de milidne 
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de jughere de pămentă roditorii erau aprdpe 65 de 
procente în mânile statului, ale cordnei, ale înaltului 
cleră și ale înaltei nobiliml. — Pe atunci se împăr- 
țiau cele 48 de jughere în modulă următorii : proprie
tăți ale cordnei, statului, episcopatului și ale magnați- 
loră în numără rotundă 30, ale nobilimii 15 milidne de 
jughere. In vreme ce statulă, corona, 600 de familii 
de magnați și clerulă ocupau 30 de milidne de jug
here, posedea nobilimea mijlocia și mică numai 15, 
împreună cu cetățcntmea 18 milidne de jughere. 
Fiindu-că. magnații, episcopatulii și statulă avea în 
multe locuri, eră clerulă de josă pretutindinea pose
siuni mai mici de 5000 de jughere și fiindă-că noi 
n’amă înșirată comitalele transilvane, unde complecsele 
de posesiuni sunt în generală mai mici, trebue se 
scădenul 16 procente spre a înfățișă esactă propor
țiunea dintre posesiunile domnitorii mari și dintre ale 
celorlalți posesori de dinaintea anului 1848.

Putemă deci afirmă fără a esageră, că 50 de 
procente din proprietatea de pămentă ungurescă în
ainte de anulă 1848 a fost proprietate a domniloră 
mari de pămentă. Și cum stă astădi cu posesiunile 
domniloră mari de pămentă și cu latifundiile?

Deși nu numimă noi numai o posesiune de 5000 
pănă în 10.000 de jughere posesiune dom nes că 
ci și una de 1000 pănă la 10.000 de jughere și aceea, 
care cuprinde mai multă de 10.000 o numărămă chiar 
la latifundii, totuși sunt de constatată următorele pro- 
porțiunl de numeri: posesiune domnescă cu 32 0/°, 

latifundii cu 7'4 °/0, la olaltă 39-4 °/0. Ameliorarea 
face așaderă 11.4 procente. Și ce urinâză de aici ? 
Că proprietatea mijlocia și mică a crescută pe soco- 
tela domniiloră și încă într’ună modă însemnată, căci 
aceste 11.4 procente representă milione de jughere, 
dedrece totă pămentulă de arătură cuprinde în pre- 
sentă 53 de milidne de jughăre. Singuratice familii de 
posesori mijlocii se ruinară ; ba și între țărani au 
făcută ușurăria (cămătăria) și mai alesă manipulațiuuea 
cea rea și risipa pustiiri mari. Una însă e deplină 
sigură, că proprietatea mijlociă și mică s’a lățită pe 
spesele domniiloră (moșiiloră mari). Firesce că s’au 
vândută și s’au parcelată mai vertosil bunuri de ale 
statului, der și moșii de ale magnațiloră s’au îmbucă- 
lățită. Nu mai sunt atâtea domnii de 100,000 seu 
200.000, ba nici numai de 80.000 de jughere, ca 
înainte de 1848. Puterea îmbucătățitdre a legiloră 
ereditare și miculă numără de fideicomise a provocată 
decădința, abstrăgendu cu totulă dela risipa aristocrației.

Care interesă îln vâtămă deci mai multă procesulă 
străformării proprietății mari, care procesă durâză dela 
1848 ? Interesuli’l oligarchică !

Decă-i merge rău nobilimii mijlocii, aedsta nu 
vine de acolo, pentru că proprietatea mijlociă se rui- 
neză. Se întâmplă tocmai contrarulă dela acAsta. 
Numai singuratice familii se ruineză, proprietatea 
mijlociă însă nu-șl schimbă earacterulă.

Chiar și între țărani s’au putută vede ici colea, 
celă puțină în timpulă din urmă, aparițiunl bolnave; 
însă a urmată, întru câtă aceste aparițiunl privescă, 
miseriile de transițiune, o ameliorare; întru câtă însă 
aceste rele sunt stabile, ele privescă mai puțină pe 
țăranulu lingură seu nemții. In Ungaria sudică e o 
aparițiuue stabilă, că țărână sorbi se ruineză; sesiona- 
listulă devine locatară (chiriașă), apoi (lileră, pănă ce 
în urmă emigreză în Serbia. Și cine-i ocupă Ioculă? 
Țăranulă lingură și nemță. In Slavonia, unde preste 
totă nu esistă proprietate mijlocia și nobilime mică, 
unde sunt numai imense domnii si sesiuni tărănescl, 
proprietarii îșl perdil pe rândă proprietățile. Și cine 
li le iea? Țăranii unguri și nemți, cari emigreză din 
Baclca, Baranya și Șomogy. Statistica de 40 de ani 
arată, în ce măsură a înaintată acestă procesă.

(Va urmă.)

Divers e.
(Generalulii Chrîstianii Teii f)„ elevulă nemurito

rului Lazanl, care a luptată împreună cu frații Go- 
lesci și cu Pleșoiană pentru idea națională și pentru 
liberarea României de sub jugulă străinii, membrulă 
locotenentii doinnescl dela 1848 a încetată din vietă. 
Înmormântarea lui a fost dămnă de bravulă și ilus- 
trulu luptătoră dela 1848.

(Balulu românii din Viena.) Sâmbătă în 11 (23) 
Febr. s’a ținută în sala dela „Grand Hotel11 balulă- 
junimei nostre studiose din capitala austriacă. După' 
cum suntemă informați, balulă acesta, care de astă- 
dată a avută de protectorii pe archiducele Rainer, 
a succesă în modulă celă mai completă. Sala, în 
care s’a ținută petrecerea de abia putiî cuprinde numă- 
rosulă și elegantulă publică, ce era de față. Intre 
cei presențl însemnămă, afară, de archiducele-pretoril, 
pe miniștrii Eybesfeld și Pino, pe intenilantulil baronii 
feldmarșahi-locot. Tiller, ambasadorulă francesă Fou- 
cher de Careil, trămisuhl României P. Cârpă, repre- 
sentantulă Persiei Neriman Khan, senatorulă baronă 
Vasilco, dep. Zotta, Mitrofanovid, Duinba, Tomasciuc, 
Exner, Kochanowski etc. etc. Ordinele de dansă av6u 
forma unei cărticele, pe care se află în reliefa „Co
lumna lui Traian11 în miniatură. — Audimil, că si 
succesulă materială este destulă de frumoșii.

(Societatea de lectura „Julîa11) din Clușiă a uni- 
versitariloră din Clusiă va arangiâ în 1 Marte unii

Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinii si grecu
in Budapest’a, strada Vatiului, Vaczi uteza Nr. 17.

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

Comande se efectuescu proinptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimba cn altele. 21—30

concertă împreunată <‘ii dansă după următdrea pro
gramă. 1. „Cântecul ă ginlei latine11 pocsiă de V. 
Alesandri, Intonată de corulil vocală. 2. Schuberth- 
Liszt Soirees de Vienne, Yalse Capricc Nr. 6, eșec- 
pe piano de D-șdra Alina Papă. 3. „Arehasiulă" de 
G. Tăutu, eșec, de corul ii vocală. 4. „Cătra popo
rule română11, poesiă de Petru Dulfă deci, de d-șdra 
Aurelia Roșescă. 5. „La Romanesca11 de Ernst, eșec. 
pe violină de d-lu Aurelii Popa, acoinp. pe piano. 6. 
„Toastulu^ de D. Sfura, eșec, de corulă vocalii. Pen
tru comit, arangiatortl: Președinte Nistoră V ă r ă- 
r e a n il. Secretariu Aug. C h e t i a n.

(Reuniunea română de cântări și musică din 
Oravița.) arangează Duminecă în 2 Marte (19 Faură) 
1884 în sala otelului „Cor6na ungurescă11 din Oravița 
unu Bală Mascată împreunată cu producțiunea corului 
s6u vocală. Se va produce: 1. „Unii eormaisteril cu 
talentu11 Scenă comică, corii bărbătescă și solo cu 
acompaniare de piano-forte, textil și musică de Richard 
Genee.’ 2. „Coc6na Chirițaw în voiagiu, cântccti comică 
de V. Alesandri In ora de pausă se va jucâ: „Bătuta, 
și Călușariulă11 de tinerimea din Oravița rom.

(Denuncianții în Viena.) Despre urmările stărci 
escepționale din capitala austriacă ne putemă face o 
ideă din următorulil casă: Unu culegătorii se duse 
după unu bală dimineța într’o cafenea din suburbia 
Margarethen. Aici în societatea mai multora colegi 
se esprimâ în foculă vorbirei sale în modă critisătonl 
asupra mCsuriloril escepționalA Deodată se scolă 
dela masa vecină doi însi și ptocă. După unii cuartă 
de 6ră pleacă și culegătorulă. Abia eși înse din ca
fenea și unii defectivă (polițista îmbrăcatti în civilă) 
ilă întimpină și’lă declară de arestată. Elil fiî dusă 
la polițiă, care ordonă o perchisițiă domicilară în lo
cuința culegătorului. Nu s’a aflată îns6 nimicii la 
densulă și după amâcjă a fost liberată pe lengă. 
chizășie. I s’a spusă înse că se va rcdica o acusa- 
țiune în contra lui.

îndreptare. într’o parte a edițiunei minierului 
trecută s’a străcuratil o erore pe pagina a 3-a, colona 
a 3-a rândulil din urmă: în locil de „nu p6te servi 
numai spre bucuriă este a se ceti : „ne pbte servi 
numai spre bucuriă.

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 14 (26) Februariu 1884.

Renta română (5°/0)- Cunip. 931'.. vând. 94
Renta rom. aniort. (5°/0) î) 94'/5 u 95
a, n couvert. (6°/j 98'/.. 77 99
împr. oraș. Buc. (20 1.) n 32 J) 33
Credit fonc. rurală (7°/0) 102’ri 77 102Ț,

„ „ (»°/o) • ?) 92'/4 J7 91'.2
n „ urbană (7°/0) • n 1017, 102'/,

» „ (67„) • n 98 ;? 93'G
Ti „ (5°/e) • n 88’/a n 89

Banca națională, a României îî 1385 —
Ac. de asig. Dacia-Rom • 77 378 7)

—
n n „ Națională n 257’/a ?7 —

Aură • 77 3.80 3.90
Bancnote austriace contra aurii n 2.09 n 2.10

Cursulii la bursa de Viena
din 28 Februariu st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară 6°/ 121.80. Rentă de aură 4°/0 
90.20. Rentă de hărthiă 5°/0 87.90. Imprumutulă căiloră 
ferate ungare 141.50. Amortisarea oatoriei căiloră ferate 
de ostă ung. (1-ma emissiune) 94.80. dto (Ii-a emis- 
siune) 116.75. dto (IlI-a emissiune 99.90. Bonuri rurale 
ungare 100.—. Bonuri cu cl. de sortare 100.—. Bonuri 
rurale Banat-Timișil 100.—. Bonuri cu cl. de sortare 
99.75. Bonuri rurale transilvane 99.40. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vinii ung. 97.50 
Imprumutulă cu premiu ung. 115.50. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 113.75. Renta de hărtiă 
austriacă 79.65. Renta de arg. austr. 80.65. Renta de 
aură austr. 101.20. Losurile clin 1860 135.40. Acțiunile 
băncei austro-ungare 843.—. Act. băncei de credită 
ungare 309.50. Act. băncei de credită austriace 305.90 
Argintulu —.— GalbinI împărătesc! 5.71. Napoleon- 
d’orl 9.60‘/s. Mărci 100 împ. germ. 59.20 Londra 10 S" 
sterlinge 121.45.

si Gavora.

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.
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