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Brașovâ 24 Februariu st. v.
Biroulă de pressă jidano-ungurescă din Pesta 

lucră din resputerl spre a lăți în lume părerea, 
că Românii din Ardelă și din Țâra ungurescă 
s’au desbinatu în duoe tabere.

Intr’adeveră, nimicii n’ar putâ se facă adl 
servicii mai mari despotismului ungurescă de- 
câtă o desbinare între Români. Celă mai pu
ternicii între t6te elementele nemaghiare din 
acestă statCi este fără îndoiâlă elementulu ro
mânescul atâtă în privința numărului, câtă mai 
vertosă pentru puterea de vieață națională ce-o 
desvbltă, cu tote neajunsurile sortei sale vitrege. 
Dâcă prin urmare Românii slăbiți prin desbi- 
nărl interiore ar îngenunchia înaintea dictatului 
despotică ală Maghiariloră, cestiunea de națio
nalitate, care le face atâta bătaie de capii ce- 
lorU dela putere, ar deveni dintr’o cestiune 
de căpetenia ce este, o cestiune secundară pen
tru Ungaria și atunci s’ar promovâ numai acele 
tendințe și năsuințe, cari ignoreză cu totulă 
natura poliglotă a statului ungară.

Pote ii ceva mai firescă decâtu dorință adver
sariloră noștri de a ne vedd desbinațl ? Si ar 
fi încă bine, decă lucrulă s’ar margini numai 
la o simplă dorință! A dori cuiva rCulu este, 
ce-i dreptă, ună mare pecată, îns6 pănă ce 
acestă dorință nu se manifestă prin fapte, cari 
tindă a-o duce în împlinire, ea este inofensivă 
și nu pote strică nimănui. Dela contrarii nea
mului nostru nu se pote așteptâ înse se fie 
atâtă de leali spre a se reține dela încercarea 
ca se-și realiseze dorințele reuvoitore ce le nu- 
trescu fată de noi. Din contră ei încârcă t6te »
mijlocele și tote le pună în mișcare spre a ne 
desbinâ. Din nenorocire s’au aflată dintre noi 
câteva persone, ce se numescă „deputați dietall 
români “ și vre-o doi prelați, cari uitându-și de 
demnitatea și de datoria loră națională s’au fă
cută unelta, cu care adversarii noștri voiescă 
se ne desbine și astfelă se ne distrugă orga- 
nismulu națională, ce abia începuse a se mai 
reculege.

Despre aceste persdne, cărora li se face 
onârea de a se numi „ fracțiune “, se anunță 
acum, că voiescă să se rumpă de cătră frații 
loră, cari la 1881 au stabilită în unanimitate 
o programă de acțiune și se procâdă la alegeri 
așa cum le voră porunci stăpânii loră sâu — 
ca se vorbimă în limbagiulă mai înaltă diplo
matică ală consorțiului — „factorii politicei 
dominante".

Cu-o obrăsniciă ne mai audită au începută 
a dăscăli acești âmenl din consorțiulă dejosirei 
naționale în cunoscutulă loră organă pe alegă
torii noștri, cari țină cu credință și cu tăriă la 
solidaritatea națională; au începută a-i amenință 
pe cei din Timișâră, că voru pierde grația stă- 
pânitoriloră, ear pe cei din Caranșebeșă, că li 
se voru luă fondurile, decă nu se voră lăsa 
de „planulu celu smintită" ală conferenței din 
Sibiiu.

Spre onârea adversariloră unguri fie disă, 
că organele loră seriose ori și câtă ne-au insul
tată și batjocurită, s’au sfiită totuși de a purtă 
ună asemenea limbagiă mișelescă în ajunulă 
alegeriloră, ci celă puțină spre a nu vătăma 
și semțulă celă mai primitivă de bună cuviință 
ală dmeniloră, au încercată pro forma întotdeuna 
de a ne capacită cu argumente de ale politicei loră. 
Au trebuită sâ se găsescă nisce caractere atâtă 
de slabe între noi, ca să se degrade pănă la 
ună asemenea limbagiu, față de esercitarea 
dreptului celui mai de frunte ală cetățanului.

Acești îndividl, ce se laudă a fi „deputați 
dietali români" telegrafâză prin lume, că ei de

Vineri 24 Februariu (7 Martiu)
aceea nu se unescă cu hotărîrile conferenței 
nostre din 1881, fiindă-că ei sunt pentru sus
ținerea și apărarea dualismului și a uniunei Ar
deiului cu Țera ungurescă, care uniă ne-a adusă 
atâtea bunătăți, dâr ei asigură că sunt buni Ro
mâni și că voiescă egala îndreptățire națională 
pe basa legei actuale de naționalitate.

Minciună ! miserabilă minciună!
Astă primaveră alegatorii români din Ar- 

dâlă, usândă de dreptulă loră, au ținută meetîn- 
guri spre a protestă în contra încercărei de a 
li se maghiarisâ scolele. Nu era ună Nema
ghiară de bună semță in totă regatulă s-lui 
Ștefană, care se nu fi aprobată acâstă unanima 
manifestația națională. Numai acei „deputați 
dietall români", cari au convocată pe diua de 
14 Marte a. c. la Pesta o „conferință" spre a pre
găti desbinarea între Români, și-au ridicată atunci 
glasulă loră contra acelei manifestări. Ei bine! 
Ce avea „dualismulă" și „Uniunea" cu legea 
de scdle din anulă trecută ? Nu se călcâ prin 
acâstă lege și legea de naționalitate esistentă ?

Nu le este loră prin urmare de neviolabili- 
tatea „Uniei", ci de aceea ca se ne desbine și 
se ne dea legați în mâna adversariloră!

Fată de aceste miselescl uneltiri toti Ro- , 1 1 
mânii binesemțitori trebue se-șl de mâna și se 
lucre în unire spre a strînge legăturile dintre 
ei și a nu lăsâ că adversarii se spargă cerculft 
solidarității nâstre naționale !* 1

Cronica evenemintelortt politice.
Scimu,căoposițiunea moderată din 

camera ungară s’a aliată cu o p o s i ț i u n e a 
din camera m a g n a ț i 1 o r ă în scopulu, ca 
cu puteri unite se lucreze la viitorele alegeri, 
spre a trânti guvernulă actuală, ce să polecresce 
pe sine liberală, pe cândă elă sub masca libe
ralismului a domnită în modulă celă mai des
potică. Față de coalițiunea oposițiunii liberale 
cu feudalii și clericalii s’a aflată ună deputată 
din oposițiunea moderată cu numele Franciscă 
C h o r i n, care arătă președintelui clubului 
Clemente Ernuszt, că âse din partida oposițio- 
nală moderată și-și motivâză decisiunea s’a în 
următoriulu modă:

„Partida oposițională a adusă în conferența 
sa din 22 Febr. ună condusă, în urma căruia 
nu mai potă fi membru în acâstă partidă. Coa
lițiunea oposițiunei moderate din camera depu- 
tațiloră cu oposițiunea din camera magnațiloră 
a desbrăcată acâstă partidă de caracterulă său 
și a introdusă în ea principii și tendințe poli
tice, cari stau în contradicțiune cu principiile, 
ce le-am profesată în totă cariera mea politică. 
Scrupulii, cari s’au născută în mine, nu să potă 
împrăștiâ prin aceea, că sunt și în acea par
tidă 6menl cu idei liberale, cari ca și mine nu 
voescă să domnescă ideile oposițiunii din ca
mera magnațiloră. AstădI și la noi ca și în 
statele vecine ideile reacționare câștigă din ce 
în ce mai multă putere asupra spiritului popo
rului și aceia le promovâză, cari se luptă într’o 
liniă de bătaiă cu oposițiunea din camera mag- 
națiloru și ajută, ca să triumfeze acele idei, 
cari odată ajunse în parlamentă în maioritate 
nu voră paralisâ numai desvoltarea internă, ci 
voru periclitâ și resultatele câștigate cu multe 
lupte de partidele liberale într’ună șiră de anî."

„N. fr. Presse" observă cu mirare, că presa 
inspirată din sferele oficiului de esterne austro- 
ungară se silesce de a denegâ căletoriei prin
țului mostenitoră R u d o 1 f în O r i e n t u ori-ce 
importanță politică. Numitulă organă este toc
mai de părerea contrară. Elă dice :

1884.
„Să va pute tăgădui, că mergerea clirono- 

mului Rudolf pe la curtea din Constantinopole, 
din Bucuresel, din Belgradă, precum și întâl
nirea cu Alesandru principele Bulgariei nu va 
fi potrivită, spre a legâ o legătură nouă între 
noi și între aceste staturi ? Să-o spunemă pe 
față, relațiunile nostre cu Orientală mai au 
lipsă încă de multe. Sultanulă n’a mai uitată 
rana, care i-s’a causată prin ocupațiunea Bosniei 
și multe neîncrederi, cari au prinsă rădăcină 
atâtă înainte câtă și după tractatulă dela San- 
Stefano, îșl aruncă umbrele loră asupra poli
ticei pacinice și leale a contelui Kalnoky. Pe 
lângă tâtă schimbarea favorabilă, ce s’a făcută 
în relațiile dintre noi și România, cândă a 
fostă Bratiană la Berlină și la Viena, totuși 
mai sunt multe întrebări spinâse, cari nu s’au 
deslegată, dâr nu să potă încunjurâ. Cestiunea 
Dunării încă este deschisă și apropiarea termi- 
nului reînoirei tractatului comercială va pre
tinde de amendoue părțile disposițiunile cele 
mai neprejudițiose, dâcă este, ca să se realiseze 
mulțămitoru pentru amendâue părțile. Bulgaria, 
care să află sub înfluința cea mai puternică a 
Rusiei, este de a se câștiga pentru interesele 
nostre, căci noi avemă lipsă de bunăvoință și 
de tendințele leale ale acestei țeri, dâcă voimă 
să se realiseze juncțiunea călii ferate cu Con- 
stantinopolulă, ceea ce este o întrebare vitală 
pentru comerciulă nostru cătră Orientă. Chiară 
și în Serbia, unde politica austriacă a dobân
dită resultatele cele mai mari, este bine din 
cândă în cândă a renof relațiunile cele amicale 
și prin dovedi de bunăvoință a câștigă și sim
patiile poporului serbescă, după cum și le-a 
câștigată Austria nu de multă la Regele și la 
guvernulu Serbiei."

Guvernulu ungurescu s’a hotărîtă se urmă- 
râscă pe anarchiștii, cari și-au strămutată 
basa de operațiune dela Viena la Pesta. După 
urmărirea (Țarului estremă socialista „Zukunft" 
a urmată arestarea redactorului „Radicalului", 
a calfei de croitorii Arnim Prager. Mai mulțl 
conducători anarchisti au fost dațl peste graniță. 
Acâstă împrejurare a îndemnată pe deputatulă 
Carolă Eotvbs de a adresă ministrului Tisza 
o Interpelare. Mi-e târnă, dise Ebtvds, că d-lă 
Tisza s’a învoită cu aceea, ca măsurile poliției 
vienese se fie introduse și în Ungaria. Apoi 
întrebă : dâcă ministrului îi este cunoscută, că 
s’au vătămată drepturile personale și politice 
ale unoră lucrători și socialiști, cari au fost ur
măriți și dațl peste graniță la cererea poliției 
din Viena? Voiesce ministru să facă finită 
câtă mai curendă stărei acesteia, ce vatămă 
drepturile constituțiunale ? — D-lu Tisza a 
respunsă, că ceea ce a făcută pân’acum nu stă 
în legătură cu starea escepțională în Viena.

Autoritățile din Viena au aflată, că ana r- 
c li i s t i i au intențiune de a institui ună co- 
mitetă anarchistă. Eri noptea fu recunoscută 
unu aginte polițiănescă deghisată într’o întru
nire a anarchistiloră; elă fu înhățată, bătută 
de mâr te și dată afară. Partida socialistiloru 
moderați a otărită se trămită o deputațiune 
cătră ministrulă-președinte, d. Tisza, spre a-i 
înmânâ ună memoriu, în care protestâză contra 
insinuațiunii, că ea ar fi în legătură cu anar- 
chistii.

Autoritățile din Pesta sunt otărîte se procâdă 
cu cea mai mare energiă față de elementele 
anarchiste, cari, în urma proclamării stării 
de asediu din Viena, au năpădită în masse 
în capitala ungară. Este prâ adevârată, că 
anarchisții fugiți din Viena n’au dată ocasiune 
păn’acum la nici o întervenire din partea poliței. 
Totuși autoritățile afirmă, că au în mânile loră 
dovedi că ei, îndată după stabilirea loru în 



Pesta, s’au pusu în legătură cu elementele 
anarcliiste ale lucrătorilor^. pestani, au avută 
cu ei în deosebite locuri întruniri secrete.

Marți seră, ținendu-se o întrunire de depu
tat! și senatori în sala Senatului, s’a propusă 
ca camerele r o m â n e se țină ședințe și 
sera, spre a termină mai curendă cu votarea 
budgeteloră, spre a se pute începe îndată dis
ensiunea asupra revisuirii constitnțiunii și ter
mină înainte de Pasci.

Se anunță aparițiunea unui manifestă ală 
unei partide federaliste compuse din Români, 
Bulgari și Șerb i( cari s’au unită pentru 
a’și apăra interesele în contra mariloru puteri 
europene. Manifestul» va apare în limbile ro
mână, bulgară și serbă.

Diareic germane spună, că principele V i c- 
t o r ă, fiulă lui J e r 6 m e N a p o 1 e o n, ar fi 
avendă de gândii să intre în serviciulu armatei 
române.

Se telegrafeză din Berlin la „Standard", că 
tractatulă de alianță între Germani a, 
A u s t. r i a și Rusia a fost încheiată pe ba
zele principale următore: Mănținerea statului 
quo în Balcani; recunoscerea ocupării de' Aus
tria a provincieloră Bosnia și Erțegovina ; pro- 
raiterea Rusiei d’a nu sprijini ideile de resbu- 
nare ale Franciei ; garanția mutuală a păcii în 
Europa.

Obiectulă, cu care parlamentulă fr-an- 
cesu este chiămatu a se ocupa deocamdată, 
este legea pentru o r g a n i s a r e a învăț ă- 
m Autului prima r ă. Legea presentată 
Camerii de cătră ministerulă Republicei cuprinde 
o mulțime de disposițiuni, a căroru punere in 
aplicațiune reclamă cheltueli însemnate, cum de 
csemplu: sporirea onorarieloră corpului didactică, 
inlaturarea tuturor» invețâtoriloră clerici si în
locuirea lorii prin membri ai societății laice. 
Bugetul» instrucțiunii este astadi in Frangia de 
vr’o 20 de milione, si deca legea gradațiunii 
profesorilor» va începe a se pune in aplicațiune, 
atunci elu va trece de cifra de 30 de milione, 
ceea-ce nu este tocmai ușor» pentru starea 
actuală a financeloră Republicei, cândă numai 
budgetulă resboiului absărbe mai multă de 700 
milione pe fiecare ană.

Comissiunea Camerii, condusă de inteligen
tul» profesorii de fisiologiă, d. Paul Bert, a re- 
fusatu de a admite amânarea proiectului presen- 
tatu de gubernă, cu teta trebuința de economii, 
ce budgetulă francesă semte in aceste timpuri. 
Ministerulu din contra, tinendu sema de seriosi- 
tatea situatiunii financiare, a luată hotarirea de 
a se opune decisiuniloru comisiunii. Majoritatea 
camerii francese a judecată, că este destulă 
timp» de cândă resolvarea acestei cestiuni se 
amână si de cândă învățătorii trăescă mai multă 
cu sentimente nobile și cu speranțe frumose, de 
câtă cu ceea ce trăesce restul» lumii. Gambe- 
tiștii au sprijinită cu-o deosebită energia ur
gența reformelor» propuse de d. Paul Bert și 
colegii săi.

Camera p o r t u g e s ă a primită proiectul» 
pentru reformarea constituțiunii. Ministrulu- 
președinte declară, că guvernul» voiesce să pro
pună noua organisare a Camerii pairilor» pe 
basa numirii pe vieță a 100 de membri de cătră 
rege și alegerea altor» 50 pairi de cătră popor». 
Actualminte camera pairiloră numără 147 de 
membri. Acum camera se ocupă cu reforma legii 
electorale.

Cetimă în „Națiunea" :
.,D-nuI» Diamandi Manole, unu vrednică si stimată 

Română din Brașov», cu o adencă și legitimă indig
nați» îsl ridică glasul» său în colonele „Gazetei Tran
silvaniei" și arată pericolul», de care este amenințată 
biserica ortodoxă română din Transilvania și Ungaria 
prin uneltirile viclene, ce se urzesc» de cătră minis
trul» cultelor» din Ungaria, Trefort, în unire cu mitro
politul» român», Miron Românul». Bravul» apărător» 
al» drepturilor» bisericei române constată mai ânteiu 
starea înfloritore din timpul» nemuritorului Saguna și 
apoi trece la starea de decadență de sub actualul» 
mitropolit». Cu o mâchuirc, de care numai un» suflet» 
nobilă pote fi coprins», d. Manole arată, că biserica 
română ortodoxă, de când» ea se află sub conducerea 
mitropolitului Miron, a fost» necontenit» lovită în drep' 
tarile ei, fără ca mitropolitul», de și pute contă pc 
sprijinul» tuturor» Românilor», să-și fi adusă vreodată 

aminte de înaltele datorii, ce sunt legate de înalta sa 
posițiune."

După ce face o analisă a articlului publicată 
de d. Diamandi în nr. 14 alu foiei nostre con
tinuă în modul» următorii:

Dela schimbarea redacțiunei „Telegrafului Română" 
s’a schimbat» și atitudinea acestui organ». Cu oca- 
siunea aparitiuuei diarului „Viitorul", despre care am 
vorbit» în colbnele acestui diaru, „Telegraful Român" 
a declarat», că voiesce să fie frate de cruce cu „Vii
torul". Destul» de rău! Si apoi când» face „Telegraful 
Român" acestă mărturisire ? Tocmai atunci când» 
d. Trefort publică o nouă ordonanță, prin care aju
torul» de stat» se ia cu totul» din mâna autorității 
bisericescl; când» ministrul» face cunoscută că cine 
voiesce să capete ajutor», trebue să se adreseze d’a 
dreptul» la densul» și, între alte condițiunl, pune și 
pe aceea, ca suplicantul» să arăte, decă scic unguresce."

„Si cu tote acestea, ce face mitropolitul» român»? 
Nimic» seu ca să ne esprimămu cu cuvintele „Tele
grafului Român»", „așteptă să se pronunțe biserica."

„In adevăr», nimic» mai trist» pentru un» popor», 
ce se găsesce în suferință, de cât» atunci când» el» 
este părăsit» cu necredință tocmai din partea celui 
cbiemat», prin posițiunea sa, de a-1» apăra contra 
loviturilor» (lilnice ce-i vină din partea vecinului său 
dușman». Datoria Românilor» de peste munți în ase
menea împrejurări este de a fi cu ochii în patru, de 
a se desface cu deseverșire de ast-fel» de omeni, 
cari, sub masca unei politice moderate, aruncă în 
corpul» poporului român» sămența desbinărei, spre 
a pute fi cu atât» mai lesne înghițit» de molochulu 
ce se nuinesce maghiarism»."

„Este în de obsce cunoscut», că unirea face forța 
și acela, care cuteză a se despărți dela sînulu maniei 
sale, nu merită de câtu disprețul» suveran» al» unui 
popor», eare n’a ajuns» încă a-șl vinde drepturile sale 
pentru unu blid» de linte. La o parte cu caracterele 
slabe, cu transfugii politici, cari sunt capabili să 
transigeze cu crl-ce stare de lucruri, însemne acesta 
chiar mbrtca pentru poporul» din care au cșit». Cine 
voiesce isbenda, trebue să aibă o disciplină de fer» : 
unul» ca totl si totl ca iinultl!"t * »

Din camera română.
Următorea disensiune caracteristică s’a în

cinsă în camera română cu ocasiunca desbaterei 
budgetului înstrnețiunei la. postulă care cerca 
3000 lei subvențiune anuală pentru scola lute
rană din Bucuresci:

D. V. Iepurescu... Ei bine, ne aflăm» noi 
în situațiunea aceea de înflorire și consolidare, am» 
îndeplinită tote lacunele organisațiunci nostre, în cât» 
să avem» timpul» și putința să ne gândim» și la 
datoriile umanitare ? Cred», onor. Adunare, că pote 
din nenorocire, suntem» încă departe de una ca acăsta. 
Prin urmare, nu-mi explic» și nu înțeleg» cum s’ar 
pute cheltui paralele țărei pentru o șeblă frecuentată 
în majoritate de străini, de AustriacI și Unguri.

Dar, D-loru, vecinii noștri, în special» bunii noștri 
amici Unguri, când» e vorba de a se î n fi i n ț â î n 
Transilvania c â t e o s c 6 1 ă r o m â n e s c ă, 
merg» cu patriotismul» și fanatismul» lor» până la 
exces»; și nu odată i-am vădut» respingând» orl-ce 
ajutorii ar veni din parte-nc, declarându, că statul» 
maghiar» e în stare a se ocupa de instrucția și pro
fesorii statului lor». Eu mă temu chiar, că noi cari 
dorini» din inimă a ave și a rămâne în bune rapor
turi cu vecinii noștri, să nu le dăm» ocasiune, votând» 
acestă subvențiă, de nemulțumiri și explicațiunl diplo
matice. De aceea der, din aceste puncte de vedere 
și diplomatice și politice, fiind-că avem» o mulțime 
de nevoi și suferim» de lipsă de mijlbce, vă rog» să 
vă uniți cil mine și să suprimăm» acestă subvențiune, 
mai cu semă, că noi nici nu avem» românl-lutheranl.

D. ministru de interne: D-lor», subven- 
țiunea acesta aș pute dice, că e tradițională. E mult» 
de când» onor. Represintațiune națională a găsit» de 
cuviința a ajută acestă șeblă germană din mijlocul» 
capitalei, după ce s’a convins», că ea a dat» fructe 
forte bune. Scola acesta servă nu numai fiilor» ger- 
mani-lutherani, aședațl în capitală, der și fiilor» ro
mâni, cari merg» acolo pentru a învăță limba germană 
și pentru a căpătă noțiunile, cari se predau acolo, nu 
ca într’o scolă confesională, der ca într’o scolă reală 
germană; ca e frecuentată de acei copii, cari sunt 
hotărî ti a îmbrățișa meserii si cari simt» prin urmare 
și trebuința unei limbi stăine, limba populațiunei celei 
mai apropiate de noi, adică cea germană. Copiii 
găsesc» acolo o scolă cu cursuri realiste, și în care 
s’a primită a figură și un» profesor» de limba română, 
și chiar unu catichetu românu-ortodox», pentru că 

nici cea mai mică temere să nu fie că scăla acăsta 
ar fi o schlă de prosclitismfl. Apoi este sciutfl, D-lor» 
că în lume numai luteranismul» nu caută să,facă 
asemenea propagande. Aci der nu e cestiune nici de 
diplomația nici de politică; este o cestiune de utilitate 
publică, din partea Represintațiunei naționale și a 
guvernului de a ajută o scolă, în care, de și se predau 
lecțiunile în limba germană, are însă și catedră de 
limba română, și care dă rbde bincfăcătbre.

Voci: închiderea discuțiunei.
D. V. Iepurescu: ... Nu mai este un» mis

ter» pentru nimeni în țcra acăsta, că ni se face un» 
resbclu teribil» și pe față, de cătră vecinii noștri din 
punct» de vedere națională. După mine, mai departe, 
ori cine n’ar voi să-și dea semă, de acestă stare de 
lucruri, său n’ar căută să recunoscu acest» lucru, 
comite o mare greșelă, și în speciala D. ministru Chițu.

D. v i c e - p r e ș e d i n t e: Aveți cuvântul» numai 
contra închiderii discuțiunei.

D. V. Iepuresc»: Cum voițl să argumentez» 
contra închiderei de cât» prin a vă spune, că eu am 
avuții întențiunea să ating» o cestiune națională,; că 
eu nu pot» să ajut» pe acela, care-lă cred» inimic» 
al» meu; că acestă scolă, e frecuentată de Maghiari, 
și folosesce Maghiarilor».

Voci: D-v6stră vorbiți în fond».
D. V. Iepurescu: Nu putem» noi, parlament» 

român» să încuviințăm» o subvențiune pentru o scolă, 
care este frecuentată. în măioritate de cătră fiii unei 
națiuni, care nu voiesce să scie de noi. (întreruperi.)

D. V. A. U r e c li i ă: Numai de a lucră în contra 
națiunei române nu voiu fi acusatu și mai cu semă, din 
punctul» de vedere alu maghiarismului; ba pote, că 
eram» prea deochiat» în acestă privință ; și de aceea 
d. Iepuresc» pbte primi cu totă încrederea garanția 
mea, că acesță, scolă nu are de loc» a face cu Ma
ghiarii și cu maghiarismul». Acăsta este o scola 
luterană, și atât» de puțin» este maghiară în câtu 
abătui! de biserica și schia luterană este o altă a 
maghiarilor», și la acestă din urmă scola a Ma
ghiarilor» nimcnul nu a cerută și nu va cere o 
o subvențiune. Pentru acesta motiv» der, că suntem» 
cu toții în contra propagandei ostile naționalității 
nostrn, și acestă scolă, luterană nu are de loc» ase
menea scopuri; și pentru că pe de altă parte docu
mente vechi dovedesc», că la Iași acestă scolă a fost» 
subvenționată, de repausatul» Grigorie Ghica, pentru 
ca s6 servescă de învețămentu profesional», vă rogu 
se închideți discuțiunea, căci nu se aduce nicl-o vă
tămare națonalităței nostre, decă subvenționăm» mai 
departe acestă scolă.

— Se pune la votu închiderea discusiunci și se 
primesce. Se pune la votu amendamentul» pentru 
supresimiea acestei subvențiun), și se respinge. ■ Se 
pune In vot» cifra din budget» și se primesce.

Făgăraști în 26 Fauru 1884.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

Corespondența apărută în „Gazeta Transil
vaniei" Nr. 10, eare traeteză despre pregătirile 
și urmările alegerii funeționariloru basându-se 
pe fapte, au causatu multă durere de capii, 
celoril ce stau în fruntea afaceriloru naționale, 
din acesta județu. Decă cercetămii cu de 
ameruntulu respunsulu, apărută în „Gaz. Trans." 
Nr. 16 a. c. venimu la acea firmă convingere, 
că autorulu acelui respunsu a trecută marginile 
bunei cuviințe, și în locă de a se justifică cu 
argumente demne de totă credința, a începută 
cu insultele, și încă și-a versatil veninulă asupra 
unei persone de totă inocente. Ună asemenea 
limbagiu se pote aștepta numai dela o personă 
condusă de patimi și de interese egoistice.

înainte de a întră în disensiunea meritorică 
a respunsului din cestiune, dubit’eză, că d. vi- 
cariu Micu și d. advocată Duvlea ar fi avută 
câtă de puțină cunosciință despre cuprinsul ă 
atâtă de caracteristică ală respunsului, pentru 
că încâtă îi cunoscă, nil-mi vine a crede, că 
ar fi subscrisă cu manile loru proprie, ună ase
menea atestată de paupertate. Ca onoratulă 
publică cetitori» alu „Gaz. Trans." să-și potă. 
pronunță vcrdictulă în acestă cestiune atâtă de 
înportantă pentru județulă Făgărașului îmi per
mită a replică următorele :

Aserțiunile mele de mai înainte, le voi probă 
cu alegerea funcționariloră pentru perioda celoră 
6 ani trecuți din anulă 1878, care a avută re- 
sultatulă următoriu : 1. viee-comite Dan. Grămoiu 
(Română); 2. Protonotariu Nagy Sândor (Ma
ghiară) ; 3. fiscală (advoc. comit.) Bcnedek 
Gyula (Magii.); 4. vice-notariu 1 I. Turcii (Rom.);



5. v.-notartl TT I. Cimponeriu (Rom.); 6. revi- 
soru Efremtl Pandrea (Rom.); 7. perceptorii 
gremialu N. Cipu (Rom.); 8. controlorii grem. 
Gr. Negrea (Rom.); 9. președinte la sed. ort.
I. Codru Drăgușanu (Rom.); 10. Asesorii I
I. Florea (Rom.); 11. Asesorii II Gal Tamas 
(Magii.); 12. Tutorii generalii Cipu Tămașu 
(Rom.); 13. notarii la sed. orf. Ald. Mețianti 
(Rom.); 14. protocolistu Szilâgyi Samu (Magii.); 
15. archivariu Boer Lâszlo (Magii.); 16. can- 
celisti: I. Ganea (Rom.); 17. Nemety Ferencz 
(Magii.); 18. Csia Elek (Magii.); 19. Nic. Re- 
ceanu (Rom.); 20. Fisicil Bruszt Lajos (Magii.); 
21. submedicu Haytli Ferencz (Magh.); 22. 
snbmcdicu Nic. Qintea (Rom.)

La subprefectura Făgărașului: 23. Subpre- 
fectu Ilerszenyi Imre (Magii.); 24. adjunctu 
Nic. Etvesiî (Rom.); 25. cancelistu Csato Mihaly 
(Magii.)

La subprefectura Branului: 26. subprefectu 
G. Boeriu (Rom.); 27. adjunctu Nic. Moldovanu 
(Rom.); 28. cancelistu Nic. Vasii (Rom.)

La subprefectura Șercăii: 29. subprefectu 
G. Pop Gridanultt (Rom.); 30. adjunctu Kloos 
Adolf (Sasu); 31. cancelistu I. Selagiu (Rom.)

La subprefectura Arpașului: 32. subprefectu
II. Negrillă (Rom.); 33. adjunctu Ales. Bele 
(Rom.); 34. cancelistu I. Făgărașanu (Rom.)

Așaderă cu totulii s’au alesu și dcnunlitii 
în anulă 1878 13 Români și 8 Maghiari în
centru și 9 Români, 1 sasu și 2 Maghiari, fără 
servitori, în oficicle esterne.

Compărându alegerile din 1878, cu alegerea 
din 19 Decembre a. tr., vedeinu aleși și denu
miți: 1. vice-comite D. Grămoiu (Rom.); 2. 
protonotariu I. Turcii (Rom.); 3. fiscală Kopa- 
csânyi Mor. (Magh.); 9. vice-notariu I Iac. 
Popeneciu (Rom.); 4. vice-notaru II Pantzel 
Sig. (Magh.); 6. revisoră E. Pandrea (Rom.); 
7. perceptorii gremialu Nic. Cipu (Rom.); 8. 
controlorii gr. Gr. Negrea (Rom.); 9. președinte 
la sedria orfanală Nagy Sândor (Magh.); 10. 
asesorii I I. Florea (Rom.); 11. asesorii II 
Ilerszenyi Balint (Magh.); 12. tutorii generală 
Biilim Hugo (Sasă); 13. protocolistu Szilâgyi 
S. (Magh.); 14. Archivaru Boer L. (Magh.); 
15. cancelisti: I. Ganea (Rom.); 16. Nemety 
F. (Magh.); 17. Daczo Erno (Magh.); 18. I. 
Zaharie (Rom.); 19. espeditoră Ald. Mețianu 
(Rom.); 20. fisicii St. Popă (Rom.); 21. sub- 
medică Szabo G. (Magh.); 22. submedică Nic. 
Cintca (Rom.) ; 23. secretară prefectualîî Boros- 
nyai B. (Magh.); 24. practicantă Kbntzei K. 
fostă deputată (Magh.)

La subprefectura Făgărașului : 25. subpre
fectu Herszenyi Imre (Magh.) ; 26. adjunctă 
Csato Mihaly (Magh.); 27. cancelistu Boythi 
(Magh.) 28. practicantă I. Oniță (Rom.)

La subprefectura Branului: 29. subprefectu 
Const. Popă (Rom.); 30. adjunctă Csia Elek 
(Magh.); 31. cancelistu Fogarași L. (Magh.)

La subprefectura Șercăii: 32. subprefectă 
Laurianu Negrea (Rom.); 33. adjunctă A. Kloos 
(Sasă); 34. cancelistu I. Selagiu (Rom.)

La subprefectura Arpașului: 35. subprefectu 
Ales. Bele (Rom.); 36. adjunctă Rusz Karoly 
(Magh.); 37. cancelistu Nicolau Vasu (Rom.)

Prin urmare avemu de presente în centru 
10 Români și 9 Maghiari și 1 Sasă, și în ofi- 
ciele esterne 6 Maghiari, 6 Români și 1 Sasu, 
fără servitori.

Substituirile funcționariloru devenite vacante 
in perioda celorîi 6 ani trecuțl, cari au fostă 
la ordinea dilei cam dese, suntă lucruri secun
dare, cari au avută valore numai pănă la prima 
adunare generală a consiliului județiană, unde 
posturile devenite vacante, au devinută prin 
alegere definitivă ocupate.

Dreptu aceea prin funcstulii și fatalulu pactă 
înscenată cu atăta „energiă11, amu perdută in 
centru 4 posturi, și in oficiele esterne 7 posturi.

Deca domnii conducători și-au împlinită cu 
atâta esactitate, 7— după cum afirmă — mi
siunea lorii fața de interesulă publică, și națio
nalii, îi întrebă: că potrivită este numerulîi functio- 
nariloră maghiari intr’unu județu curată românescă 
de o populațiune de 83,071 de suflete române, 
față de 1500 suflete maghiare?

Ca se fiu câtă de esactă față de onoratulu 
publică, aducă înainte, că comisiunea mixtă 
destinată pentru încheierea pactului, a fostă 

compusă din domnii Mică, Romană, Duvlea, Her- 
szenyi Imre, Thierfeld Adolf, Flcissig JuHus, 
Hermann Johann, Kosy Sândor și Tibâld Mi- 
hâly, domnii Stanciu și Cliiorniță, nu au luată 
parte la nici o întrunire, ci în preseradin 18 an. tr. 
Decembre au fostă față numai la publicarea 
pactului. Cândă s’a publicată misteriosulu re- 
sultatu alu pactului toți s’au indignată pănă la 
unulu, și îmi place a crede, că fiecare Română 
a devarată, care nutresce câtă de puțină interesă 
de posițiunea tristă a acestui județă nu a pu
tută fi multămită de asemenea resultatu, dor 
ce erâ de făcută, au trebuită se-lu primescă, 
bună ren, pentru că în dina următore erâ se 
fie alegerea.

Ce să atinge de aceea afirmare, că condu
cătorii încheierii pactului și-au asecurată per- 
sonele loră particulare rudite și amice, probâză 
îndestulă corespondența apărută în diarulă „M. 
Polgâr11 Nr. 296 din an. tr., unde între altele 
se dice: „ Că decă ne mesuramu puterile, tote intere
sele nostre erau puse în jocă“ mai departe pro- 
beză și acea împrejurare, că Ilerszenyi Imre 
snbprefectulă care a participată la încheiarea 
faimosului pactă este frate cu asesorulu dela 
sedriă Herszenyi Balint, Romană este amică 
intimă ală vice-comitelui, că decă nu ar fi, nu 
Iar fi părtinită cu atâtă zelă spre fericirea și 
apărarea intereseloră județene. Protonotariulă 
Turcu nu este înrudită cu advocatulă Duvlea ? 
Trecerea lui Nagy Sândor la sedria orfanaleă 
ca președinte și a lui Turcu de protonotariu 
nu este și acecta o învoire fără lecu de pre- 
cauțiune ?

Nu este adevărată, că cu în adunarea din 
29 Novembre a. tr., cândă la ordinea dilei erâ 
ficsarea dilei de alegere am votată cu Maghiarii, 
der nici cu Românii ; pentru că nu sunt membru, 
7— ca nemembru nu am potutu votâ nici pentru 
cumpărarea grădinei părintelui Pantzăl, spre 
scopulă edificării casei comitatului, fiind-că dela 
Pantzel nu s’a cumpărată vre-o gradina, ci dela 
văduva Iakab Gyorgy; de eram și membră 
nu votamă nici pentru casa bine voitoriului con
ducătorii! din capulă satului.

Decă înaintea deschideri ședinței generale 
a consiliului județenă ținută în 29 Novembre 
a. tr. s’ar fi convocată o întrunire din partea 
fruntașiloru, spre a dâ o direcțiune pentru 
ținuta membriloră, atunci nu ar fi cădută pro
punerea românescă cu ficsarea dilei de alegere. 
— Decă ordinulă ministerialii cu privire la 
întreprinderea alegerii membriloră consiliului 
județenă venită încă în luna lui luliu a. tr. la 
prefectură, s’ar fi pusă în esecutare îndată, și 
nu s’ar fi amânată pănă în Novembre a. tr. 
atunci avemă o majoritate nu numai de 4 ci 
și de 25 de voturi. — Decă înaintea convo
cării colegiiloru electorale, pentru alegerea 
membriloră s’ar fi convocată asemenea o întru
nire a alegătoriloră români, și s’ar fi statorită 
prin o comisiune, pentru fiecare cercă electorală 
o programă a membriloră de alesă, atunci 
membrii propuși Nicolae Toma și părintele 
Demetriu Chișeriană pentru cerculă electorală 
alu Făgărașului nu ar fi cădută sub conducerea 
mărinimosului președinte Roinanu, și nu sufereamă 
desastrele din cercurile electorale Mărgineni, 
Scorei și Voila.

Eu nu am avută gustă a ajunge nici no- 
tariu primariă, nici vice-comite, pentru-că nu 
am necessitate de asemenea posițiune, trăiescă 
liniștită la moșiora mea, ci am avută gustă a 
luâ velulă. ce acoperea faptele egoistice ale 
unoră cărturari români spre constatarea amă- 
giriloră.

In intervalif de 20 ani, de cândă se laudă 
cu cuvintele, care nu le merită: că „nimică 
pentru sine, ci neîntreruptă spre binele publică11 
au lucrată — ca să ne convingemă, s6 esami- 
nărnă puțină faptele.

In anulă 1860 avea înteligința română din 
Făgărașă și jură o casină românescă, și după 
o viață de trei patru ani de dile a încetată de 
a mai fi sub direcțiunea bine voitoriului nostru 
conducătoriu, și astădl suntemă lipsiți de ase
menea institutu.

In anulă 1872 la alegerea funcționariloră 
administrativi sub domnirea prefectului Vasilie 

| Tămașu pentru ună osă de roșu au separată 
j partida naționala din acestă județu în duoe 
tabere, spre celă mai mare desastru alu interese- 
loră naționale de pe atunci.

In anulă 1877 nu s’a desbinată reuniunea 
femeiloru române de ambele confesiuni din 
acesta județu la îndemnul ă unei persone de 
cultură înaltă ? care au fostă constituită în De
cembre 1876 sub o singură flamură națională, 
cu scopă de a plăti din interesele capitalului 
lefele învățătoriloră români de ambele confe
siuni, ale căroră lefe de presentă se plătescă 
prin repartițiuni spre scopulă înmulțirii capita
lului s’au arangiată diferite petreceri dela anulă 
1876 încoce, cari au avută resultate satisfăcă- 
tore, der în ce stadiu se află materialminte 
acestea reuniuni ? unde sunt capitalurile depuse 
spre fructificarea ? câte ședințe ordinaric, și 
estraordinare s’au tînută în fiecare ană ? ce s’a 
pertractată ? ce dccisiuni s’au luată ? acestea 
publiculă pote nu are lipsă a le sci — de și 
bună cuviință ar’ aduce cu sine, ca poporală 
contribuabilă se aibă cunoscința despre mani
pularea denariului dată spre scopuri filantropice.
— Se luămă de esemplu reuniunea femeiloru 
săsesci din Făgărașă, care în întervală de 30 
de ani numeră astădi ună capitală de 19,000 
floreni v. a., der aci în 1 Ianuariu a fiecărui ană 
să publică în biserica: ca capitalulă reuniunei 
femeiloră s’a sporită cu espirarea anului trecută 
cu ațâți florini v. a.; mai departe se facă cunos
cute ședințele ce le-a ținută și ce s’a discutată 
și s’a decisă. — Astea sunt datoriile unei per
sone, care are în vedere interesulă comună și 
voiesce a-și asigurâ stima, și încrederea poporului.

Aceste și alte asemeni fapte, nu prea în- 
tărescă disa de mai înainte: „că nimică pentru 
sine, ci totu pentru interesulă binelui publică.11
— Dreptă aceea și pactulă, încheiată între
partida prefectului cu Românii, a fostă pentru 
noi o adevărată umilire și capitularea mărci 
majorități înaintea minorității. Faoră.

Protecțiunea comerciului onestă în România.
Respundendă presei austro-ungare, care se 

pronunță în contra programei congresului eco
nomică, care a cerută legi protectâre Î11 contra 
concurenței maloneste „Curierulă Financiară11 
dice :

„Da ; urîmti malonestitatca și pc toți cei ce trăescti 
malonestu în detrimcntuki comerciukii onestă, urîniu 
concurența inalonestă și vomă căuta a o combate pe 
tbte căile legale, adică, totă atâtă pe câtă se combate 
și de Austro-Ungaria prin legislațiunea sa. In Austro- 
Ungaria esistă o lege asupra colportagiului, o altă 
asupra firmeloră de comerciu, și o mulțime de alte 
legi unele mai eficace de câtă altele pentru a pro- 
t e g e c o m e r c i u 1 ă onestă în contra concurenței 
neoneste. Pentru ce dar ceea-ce esistă în Austro-Un
garia presa Austro-Ungară nu vocsce s6 fie și în Ro
mânia ? Pentru ce representanțiloră României adunați 
în congresă li s’ar imputa că forniuleză cereri inspi
rate de ură, pe cândă representanțiloră Austro-Ungarl 
adunați în corpuri legiuitOre li se recunbsce ca ună 
merită fâptuki d’a urî malonestitatca și d’a decreta 
legi protectOre în contra ei ? De cândă ce e consta
tată ca in a 1 o n e s t ă într’o țâră, trebue declarată si 
susținută de onestă în altă țeră ?

lnțelegemă spiritulă de conservare, de care se 
conducă diareic Austro-Ungare cu privire la țera loră ; 
amă dori îns6 sC recunoscă, că nu ura ci același spi- 
rită de conservare ne-a impusă și. nouă Rornâniloru 
datoria d’a cerc legea protectore, ce se vede în pro
gramă, lege care are rațiunea, aplicațiunea și efec- 
tulu celă mai binefăcătorii pentru siguranța comer
ciului onestă din România.

Se afirmă cu tote acestea, că baronulă de M a y r 
ministru plenipotențară ală Austro-Ungarici Ia Bucu- 
rescl, ar fi cerută esplicațiunl ministerului nostru de 
esterne asupra legei colportagiului votată deja de ca- 
încrile române. Se mai susține, că baronulă de Maycr 
ar fi basândă esplicațiunile ce cere trăgendă de pără 
art. 4 din convențiuuea de comcrciu, care, după pă
rerea ministiului austro-ungară, ar fi dândă numai 
Austro-Ungariei dreptulă de a ave o asemenea lege, 
er nu și României. Față cu esplicațiunile cerute de 
d. baronii de Mayer, ni se asigură, că ministrulă 
nostru de esterne ar fi însărcinată pe d. Carp la 
Viena a cere deslușiri dela guvernulă austro-ungară 
despre acesta modă de Interpretare alu tractatului 
de comerciu.

In totă casulă România fiindă stătu suverană nici 
o minte sănătosă din lume nu va riscă de a o împe- 
decă să-și dea legile cele potrivite, pentru comba
terea comerciului malonestu. Aceea der ce cere pro
grama congresului, fiindă o mesură de pură, conservare



a comerciului oneștii, măsură, ce se vede astădl în 
vig-bre chiar in Austro-Ungaria, fiecare înțelege, că 
obiecțiunea, ce ne îndrepteză asupra acestui punctil 
presa austro-ungară, este o obiecțiune cu atâtu mai 
nefundată, cu câtă autorii ei în loca de a stabili ba
lanța între interesele ambeloră națiuni, judecă abso
luta Iucrula din punctula de vedere esclusiva alu in- 
tereselora Austro-Ungare.

Diverse.
(Societatea geografică română) sub augusta preșe- 

dința a Majestații Sale Regelui C a r o 1 a va ține 
Adunarea Generală obligatbre la 26 și 27 Februare 
1884, la 8l/a ^re sera> în sa^a ședințeloră senatului. 
Programa lucrăriloră : In sera de 26 Februariu 1884. 
1. Darea de semă a d-lui Secretara Generala ala 
Societăței. 2. împărțirea diplomeloră de onore de 
cătră Majestatea Sa Regele la elevii, cari au reușita 
la concursula de geografia din Septembre anula tre
cuta. 3. Reportula Comisiunei pentru premiula „Socecă“ 
și proclamarea de cătră Majestatea Sa Regele a 
autorului premiata. 4. Conferința d-lui Tocilescu Gri- 
gore, asupra Geografiei Daciei-Române. 5. Conferința 
d-lui Hepites Ștefan, asupra Meteorologiei practice. 
Formarea chartelora synoptice pentru prevederea tim
pului. In sbra de 27 Februariu 1884. Raportulă d-lui 
Cassiera ala Societății pentru esercițiulu 1883 și pro
punerea budgetului pe anula 1884. 2. Aprobarea so- 
coteliloră pe anula 1883 și votarea budgetului pe 
1884. 3. Alegerea diferiteloră ComisiunI. 4. Votarea 
de membrii noui. Vice-președinte, Generala 
G e o r g e Mânu. Secretara Generala, G e o r g e 
L a h o v a r i.

(Confederațiunea latină.) La 1 (13) Aprile per- 
sbuele, cari doresca o confederațiune a popbrelortt 
latiue, vortt ține una congresa internaționalii la Lyon. 
Congresulă va ținb 8 dile, scopnlil său va fi de a se 
face o asociațiune literară și economică sub denu
mirea de Confederațiunea latină.

(Primăria de Bucuresci) a luata, dice „Român.11 
de curendă câte-va măsuri bune : Intre altele ea a 
întocmită o ordonanță, în virtutea căreia proprietarii 
sunt obligați, ca pănă în termenă de o lună să în- 
grădescă locurile virane, ce poseda și care pănă acum 
serveau de depositu tuturora necurățeniilora. O altă 
ordonanță este privitbre la măcelării și prevede o 
mulțime de disposițiunl, cari nu potii de câta să fie 
de mare folosa întru câta privesce igiena publică.

(Omorulă din Sibiiu.) Individă Anton K1 e e- 
b e r g și Robert M a r 1 i n au mărturisită, după ce 
s’au aflata în locuința lui Kleeberg, într’una șoprontt, 
sculele furate, că ei s’au furișată sbra în casa medi
cului Friedwanger sub preteestă de a scote ună 
medalionă zălogita. Medicala cu soția lui jucau 
siaha, tălharii îi loviră în capa cu nesce picibre dela 
o sobă, asemenea omorîră și pe servitbre și pe copila 
și pre cânda Kleeberg le tăiâ gâtulă, Marlin jăfui lo
cuința. După aceea deteră foca odăilora și fugiră. 
Mai târziu luară parte la stingerea focului. Ceilalți 
arestați sunt nevinovațl.

(Mersulu posteloru.) In urma ordonanței minis
trului ungurescU de comunicațiune dto. 15 Febr. a. c. 
5955, posta cu ună cală dintre Homorodn și Făgă- 
rașă dela 1 Marte a. c. încependă se schimbă în 
posta cu 2 cai, br posta dintre Făgărașă și Brașovă 
la ștafetă simplă cu 2 cai. Mersulă acestora va fi: 
Intre Făgărașă Ho m or odă : Plbcă din Fă
gărașă la 9 bre 30 min. înainte de amedl, ajunge în 
Homorodă la 3 bre după ambdl. Plbcă din Homorodă 
dimineța la 8 bre, ajunge în Făgărașă după amedl 
la 1 oră 30 min. Intre Făgărașă Brasovă: 
Plecă din Făgărașă după ambdl la 5 bre, ajunge în 
Brașovă nbptea la 1 bră 20 min. Pldcă din Brașovă 
după amddl la 4 bre 30 min., ajunge în Făgărașă 
nbptea la 12 bre 50 min. Tottt direcțiunea poștală din 
Sibiiu mai comunică, că cu 1 Marte a. c. se deschide 
oficiu poștală în comuna Esztelnek, comunicațiune 
în tbtă dina cu Kezdi-Vâsârhely prin cariolă. Cerculil 
acestui oficiu se estinde preste comunele Bblafalva, 
Csomorâny, Esztelnek și Kurtapatak. Competența 
acestui oficiu e: comunicarea de pachete, asignațiunl 
poștale, ramburse și epistole cu bani. Mersulă: Plecă 
din Esztelnek dim. la brele 4 și 30 min., ajunge la 
Kbzdi-Vâsârhely la brele 6 30 mi. Din Kezdi-Vâsârhely 
plbcă la brele 8 dim. și ajunge în Esztelnek la brele 
10. Comunicațiunea între Sibiiu și Brașiovă se sus
ține încă neschimbată pentru luna lui Marte a. c.

(Fiica lui Garibaldi.) Clelia, s’a logodita Marfa 
trecută cu profesorele de acolo Graziadei. Regele a 
fosta representata la acbstă ceremoniă prin nrefectulă 

de Turină d. Cassalis, care înmânâ fidanțatei o bră
țară fbrte scumpă din partea Suveranului. Ministrulu- 
președinte Depretis adresă în numele colegiloră s6i 
o scrisbre de felicitare văduvei lui Garibaldi, d-nei 
Francesca.

(Beția la Anglesi.) Educațiunea junimei anglese, 
atâta de lăudată, îșl are și ea părțile sale rele, după 
cum se pbte vede de cele ce scriu diarele an
glese, cari se plângă, că atâta copiii câta și fetele, 
înclină fbrte multă la betiă. Se vede fbrte adeseori 
că copiii din cele mai bune familii și cari d’abia au 
ajunsă la versta de dece ani, frecuentbză cârciumele 
și-și cheltuescă banii pe rachiu și pe totă felulă de 
spirtbse. Este pre adevărata, că poliția s’a încercata 
în deosebite rendurl, să pedepsbscă pe acei cârciu- 
marl, cari vendă copiiloră spirtbse, der ei s’aă scusattt 
dicendă, că băieții din prăvăliă au vendută fără scirea 
loră. De aceea presa cere acum d’a nu se mai ține 
semă d’aci înainte de asemenea scuse și să se pedep- 
sescă orl-ce cărciumaru, care ar vinde spirtbse copii- 
lortt, prin retragerea debitului.

(Disciplină rusescă.) Guveruatorula militară din 
Varșovia, locotenentele mareșală Berg, ține fbrte, ca 
militarii să fie curata și regulata îmbrăcațl. Acum 
câte-Va dile, elă vădu pe ună locotenenta de infante
ria, că purtâ pinteni, îlă ocări și -lu trimise pentru 
opta dile la aresta. Tbte rugăciunele d’a-lă iertă, ră
maseră zadarnice și generalula dise : „Decă vei vede 
vr’odată, că eă calcă regulamentele îți daă voie să 
mă pui la aresta? La 17 Februariu locotenentulă în
tâlni pe mareșalulu Berg și dise superiorului săă: 
„Escelența Sa mi-a permisă să-l facă și eu imputări. 
Escelența sa este generala de cavaleriă si cu tbte 
acestea nu pbrtă pinteni? Generalula rîse, ș’apoi răs
punse : „Ai dreptate și merită o indoită pedepsă. Der 
fiindă-că n’am vreme să facă arestula și fiind-că d-ta 
îți petreci vremea numai bendă, danțândă și jucândă 
cărți, apoi te însărcineză pe d-ta să faci pentru mine 
acesta aresta de două săptămâni?

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 21 Februariu v. 1884.

Renta română (5°/0) - Cump. 93 vend 94
Renta rom. amort. (5°/0) 7) 94'/5 77 95

77 convert. (6°/„) 7? 98'/s 7) 99
Impr. oraș. Buc. (20 1.) 77 32 37 33
Credit fonc. rurală (7°/,.) 77 102'/4 J7 1023/,

n „ » (5°/o) • 77 92’/4 77 91‘,'y
» „ urbană (7°/0) 77 1013/4 77 102’/.,
77 n „ (6°/o) ’ 77 98 77 98’/4
77 „ „ (57o) • 77 887/s 77 89

Banca națională a României 57 1382 77 —
Ac. de asig. Dacia-Rom • 77 378 )7

—
77 7? „ Națională 57 257!/a 77 —

Aură- ii 3.70 7) 3.90
Bancnote austriace contra aură „ 2.09 77 2.10

Cursulu la bursa de Vîena
din 5 Martiu st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6°/ 121.85. Rentă de aură 4°. 0
90.75. Rentă de hărthiă 5% 88.20. Imprumutulă căiloră 
ferate ungare 141.75. Amortisarea datoriei căiloră ferate 
de ostu ung. (1-ma emissiune) 95.60. dto (Il-a emis- 
siune) 116.50. dto (Hl-a emissiune 100.25. Bonuri rurale 
ungare 100.75. Bonuri cu cl. de sortare 100.25. Bonuri 
rurale Banat-Timișa 100.—. Bonuri cu cl. de sortare
99.75. Bonuri rurale transilvane 99.60. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vină ung. 97.50 
Imprumutulă cu premiu ung. 115.55. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 113.40. Renta de hărtiă 
austriacă 79.65. Renta de arg. austr. 80.65. Renta de 
aură austr. 101.25. Losurile din 1860 135.70. Acțiunile 
băncei austro-ungare 843.—. Act. băncei de credită 
ungare 320.50. Act. băncei de credită austriace 315.60 
Argintulu —.— Galbinl împărătesei 5.71. Napoleon- 
d’orl 9.60. Mărci 100 împ. germ. 59.15 Londra 10 'il 
sterlinge 121.45.

ZeuzxxTQeuolx si Gavcna.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu 

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.
Falomi sen Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. T6te 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe al tari u,

Comande se efectuescu promptu. — Obiectole, cari uu voru conveni, se voru schimbă cu altele. 22—30

Concursă.
Prin decisiunea tribunalului regescă din Mu- 

reșu-Oșorheiu Nr. 160/1884 în comuna Maierău 
(Magyaro) în comitatultî Mureșu-Turda posta 
ultimă Disznajeu (Disznajo) este ordinată co
masarea generală a hotarului comunală, care 
constă din 4905 jughere (pagone) și 913D° 
constătore din 4500 n. top.

Pentru mesuarea teritoriului, și ducerea în
deplinire a operatului referitorii la comaseare, 
cu tote cele necesarie pănă la darea în pose
siune a teritorieloru, ce obvinu în suma com- 
masărei prin acâsta s6 escrie concursă, și se 
provocă toți acei înginerl diplomațl, cari do- 
rescu a luâ asupră-și acestu operată, a-și aș
terne ofertele denșiloră pănă la l-a Aprile a. a. 
st. n. la comisiunea subscrisă a comunei Ma
ierău, conțînendu prețulă referitorii! la jughere 
ori părcele și alte condițiunl ce se țină de 
contractare.

Doritorii au a depune ună vadiu de 10°/() a 
sumei corespundetore la suma prețului ju- 
ghereloră.

Concursele după termină nu se voră luâ în 
considerare.

Comisiunea comproprietariloră.
Maierău în 29 Febr. n. 1884. 1—2

Alexandru de Jegyocrucky. Gruzda Ferencz.
Orddg Ferencz. Gavril Timar.

Petru Barbn.

Anunciu.
Societatea de împrumută și păstrare „Aurora14 

din NasCudă va ține adunarea generală în 30 
Marte 1884 st. n. în edificiulă scdlei normale 
din locă.

Obiectele :
1. Raportulă directorelui, cassariului și comisi

unei censurătâre.
2. Alegerea a duoi membri în consiliulă ad

ministrativă și a comisiunei censurătore pe 
basa statutului.

3. Pertractarea propuneriloru, ce se voră aduce 
de consiliu.

„Consiliulu administrativă.11

Circulă Th. Sidoli
la Porta Vămii.

Astăzi Vineri în 7 Marte 1884.
Inceputulă la 7'/2 bre sără.

Mare Representațiune
pe teremulă artei mai înalte de călăriă a dresurei de 
cai gimnastică de ecuilibriștl, jocurî icarice, Ballet și 
pantomime. Intre altele : Graiul Battonde American 
esecutată de cătră toți săritorii societății, tenninându- 
se cu așa disa săritură de bătăliă peste 20 pusei 
ce se descarcă, esecutată de d. Tb. H a n o s e k.

JocU ecuilibristica estraordinara pe funia întinsă 
de d. Blondin (Rival).

Mister W i 11 i a m C o o k, primultt călăreță- 
parforce alu timpului de față.

Cei duoi copii miraculoșl, frații Alfred și Ervin 
Ferroni numiți fiii văsduhului.

Mâne Sâmbătă a duoua debutare a renu
mitului Rege ală focului și alu armeloru d-nu 
Waalir-Weel.

Onor, publică este invitata de a participă în 
numără câta mai mare. Cu tbtă stima.

Th. Sidoli, directorii.

potiruri, Pietoblebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de al tarii, policandre 
pentru biserici, Ripidc, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
ctc. etc.
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