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Brașovâ 7 Marțiu st. v.
Ceea ce amu predisă s’a împlinită. Come

dia aranjată de d-lă Tisza cu ajutorulă consor
țiului frățietății a avută de scopă a ne face de 
rîsulă lumei și a ne presentâ publicului euro
penii ca pe ună poporă fără de energiă, fără 
de seriositate și fără de tăriă națională. Biroulă 
de presă jidano-maghiară a angajată pe toți 
puii de evreă dela școlile din Pesta ca se scrie 
di și nopte la raporturi despre marile fapte ale 
bmeniloră înjosirei naționale. Tote s’au pusă în 
mișcare spre a dâ conventiculului dela Pesta o 
importanță epocală și într’ună organă de frunte 
centralistă din Viena, care nu s’a distinsă niciodată 
prin tăriă de caracteră, cetimă, că dlă Tisza este 
în ajună de a înfrânge oposițiunea Româniloră 
cu ajutorulă „activiștiloru" dela Pesta, și că 
acdsta îi va fi ușorii deorece poporule română 
„este încă și astădl selbatică, necultă, leneșă, 
seracă și prăpădită."

Una au întentiunată dușmanii noștri si alta1 ! » 1 
va resultâ din acea comedia. Netrebnicia si 
miserabilitatea întregului esperiraentă ală omeni- 
loru frățietății se dă pe față și lumea cea mare 
în locă se-i cânte osana d-lui Tisza pentru că 
a ajunsă a se face „stăpână peste Români", 
de bine ce n’a putută se figureze ca stapînă peste 
Croați, vede și cunosce înșelăciunea și organe de 
frunte ale majorității, ce domnesce adl înAustria, ca 
„Wiener Allgemeine Zeitung", declară că con
clusele conventiculului din Pesta „nu potă fi 
considerate de concluse ale locuitoriloril români 
ai tărei".I

Ce mai trebuiea pentru ca fiasculu domniloră 
Gali și consoți se fie deseverșită ? Trebuiea ca 
însuși organele guvernului ungurcscă se vină 
și se-și bată jocă de așa disele „concesiuni", 
ce le ceră purtătorii stegului frățietății în schimbulă 
sacrificării drepturiloră și a demnității naționale.

Publicămă mai la vale vocea unuia din or
ganele de căpeteniă ale guvernului, care a scrisă 
nu numai pentru cei din întru, ci mai vertosă j 
pentru străinătate. Elă găsesce „programa" con- i 
sorțiului Roman-Gall de prisosă și numai întro 
privință aderă la ea, încâtă adecă consorțiulă 
se dă legată în mânile d-lui Tisza declarândă 
că se alătură la partida guvernului, ear singura 
concesiune mai de Domne ajută dintre tote câte 
simuleză ale pretinde numita „programă" o 
declară de „nediscutabilă."

D-nii Gali și consoți ceră în punctulă 3 ală 
programei loră ca legea de alegere din Ungaria 
să se estindă și peste Transilvania. Acdsta 
concesiune, decă este ertată a-o numi așa, nu 
conține nici o garanțiă pentru Români, der ar 
dovedi celă puțină, că guvernulă are orecare 
bunăvoință de a mai slăbi puțintelă din cordă 
față de Români. Ce respunsă au dată însă foile 
guvernului la punctulă trei ? — „Niciodată 
guvernulă nu va face o asemenea concesiune," 
asigură ele. Ba „Pester Lloyd" pune la în- 
doielă chiar seriositatea acelui punctă, precum 
și a întregei programe și numai contopirea con
sorțiului cu partida Tiszaistă o aprobă. Acăsta 
fusiunare nu ar fi nici măcarii ceva nou, căci 
d. Gali și consoții sei totdeuna au fost slugi 
plecate ale d-lui Tisza,

Va se clică singura pretensiune, care mai e 
de ceva, se respinge. D-nu Gali se muncesce 
în sudorea feței sale spre a dovedi că uniunea 
Transilvaniei cu Ungaria este ună faptă com
plinită și că elă o primesce „far de nici o re- 
servă", ear stăpânii lui îlă dau de minciună, 
căci ci constată că uniunea nu este perfectă și 
că va remâne încă multă timpă neisprăvită, 

deorece legea Ungariei „nu se pâte estinde" și 
asupra Transilvaniei.

De ce se teme guvernulă se ducă la înde
plinire uniunea prin Introducerea legei ungare? 
De sigură că nu pentru aceea, că d. Gali 
și soții lui au primit’o fără de nici o reservă!

Finită este comedia! Au trebuită să se gă- 
sescă în mijloculă nostru câțiva omeni de falsă 
ambițiune și fără de principii, cari să servescă 
adversariloră de unelte spre a înșelă cu ei lu
mea despre adeveratele dorințe și aspirați uni 
ale națiunei române.

Iute au trebuită se cunoscă acești înșelători 
înșelați nimicnicia și absurditatea „acțiunci" loră. 
Și fiind-că ori ce rău pâte aduce după sine 
si ceva bine, donchisotiada consorțiului frățietății 
va contribui ca monarchia și Europa să se con
vingă și mai multă că Românii nu sunt „leneși 
și prăpădiți", cum îi descrie biroulă de presă 
jidano-maghiară, ci sunt ună poporă vrednică, 
tenace și consciu de drepturile și de demnita
tea sa!

Cronica eveneniintelorti politice.
Organulă partidei naționale săsescl „Sieb. 

d. Tagblatt" publică rcspunsulă ce l’a dată mi- 
nistrulă de interne T i s z a la hotărîrile u n i- 
v c r s i t ă ț i i săsesc!, care, precum scârnă, 
la 9 Decembre anulă trecută propusese unele 
schimbări în statutele de organisațiune, pe cari 
guvernulă le octroase universității. Ac&sta ce
ruse adecă mai vertosă ca votul u separată 
se nu mai aibă acea însemnătate, ce i-a 
dat’o ministrulă, și mai departe pretinse 
să se introducă earăsi usanta ca secretarulu uni- J 1
versitații se contrasemneze tote mandatele de 
plată din cassa națională. Respunsulă mini
strului este ună refusă categorică ; ddr ministrulă 
merge ună pasă și mai departe în restricțiunea 
drepturiloră universității de a dispune liberă de 
averea ei declarândă că : „guvernului îi compete 
încă și acelă d r e p t ă p o s i t i v ă, după care 
acestă guvernă pbte se înlocuiască hotărîrile 
cassate cu disposițiunile legale ce le va crede de 
lipsă." Cu alte cuvinte ministrulă pote se casseze 
hotărîrile universității și decide singură cum 
voesce. Așa a făcută și d. Trefort cu Metropo- 
litulă Roman și cu consistoriulă archidiecesană. 
A (lisă : Metropolitulă pote propune pe preoții 
cari voră merită ajutoră dela stată, der minis
trulă este în dreptă se de ajutorulă ori și cui 
va voi. Acesta este dreptatea și generositatea 
d-loră Tisza-Trefort. Conlocuitorii noștri Sași 
potă se învețe dintr asta multă cum trebue 
se aprețieze situațiunea și ce atitudine trebue 
se urmeze.

Ministrulă Tisza răspunse în 13 Marte la 
interpelațiunea deputatului Helfy relativă la 
situațiunea esternă. Tisza disc: Potă asigură 
onorata cameră, că nu s’a petrecută nici ună 
evenementă, care să fi schimbată alianța intimă 
ce a esistatu si esistă între monarchia nbstră si 
Germania. Decă se apropia și altă putere de 
acestă alianță, fără se-o altereze câtuși de pu
țină așa deră fără de a se băgă între amenduoi 
aliații ca ună ică, acesta ne oferesce o nouă 
garanțiă pentru aceea, ce fiecare omă în Unga
ria doresce, adecă susținerea păcii. Nu potă 
reflectă la ori-care scire jurnalistică, der potă 
asigură în modulă celă mai decisivă, că fie
care raportă, care trece peste aceea, că Rusia 
încă doresce pacea și de aceea în prima linia 
s’a apropiată de imperiulă germană apoi de Austro- 
Ungaria, este luată cu totulă din ventă. Alianța aus- 
tro-germană, care cu toții o cunoscemă și o scimă 
și o dorimă, nu a fost atinsă de felin prin acea 

apropiere. Apropierea s’a făcută numai pentru 
susținerea păcii. Prin acesta credă, că am re
spunsă și la întrebarea aceea, că ce efectă 
așteptă dela n6ua grupare. După câteva cuvinte 
primi Helfy și totă parlamentulă răspunsulă ca 
satisfăcătorii!. Prin acestă respunsă ee l’a dată 
Tisza în dietă a mai potolită frica ce cu
prinsese din nou pe Maghiari, d6ră ei semtă 
destulă de bine, că acesta potolire va durâ nu
mai de adl pănă mâne.

In „N. fr. Presse" din 16 ale curentei ce
timă urmatorele: „Trimisulă estraordinară ro
mână pe lângă guvernulă M. Sale Reginei 
Marei-Britanie, d-lă I6nă Ghica, se află de câ
teva dile la Bucurescl. Petrecerea lui în ca
pitala României este adusă în combinațiune cu 
c e s t i u n e a Dunării, care încă în decur- 
sulă lunei viitore, după scirile ce sosescă din 
Parisil, va fi erășl adusă pe tapetă de cătră 
puterile signatare ale tractatului de Londra. 
In Bucurescl se crede, că mai înainte de tote 
se va institui comisiunea miestă, și, fiindă-că 
d-lă Brătianu tocmai la acesta s’a opusă pănă 
acuma, cabinctulă Brătianu se va retrage în 
momentulă oportună, făcendă locă mini ministeriu 
interimală, pănă ce acesta va fi dată concursulă 
seu lu esccutarea concluselor!! tractatului de 
Londra. Firesce, observă „N. fr. Presse", 
asta este numai o combinațiune a oposițiunii, care 
combinațiune cu greu va corespunde fapteloru.

Negocierile, ce se urmeză acum în Bucurescl, 
relativă la c o n v e n t i a comercială austro- 
română au fostă începute, dice „N. fr. Presse" 
în scopnlă de a se stabili o basă positivă în 
privința taxeloru vamale, adecă a clasificării 
articoliloră de esportu ale monarchiei de cătră 
autoritățile vamale române. In acestă scopă 
au fostă adunate mustre din articolii noștri de 
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esportă, cari, după-ce voră fi clasificate în co
mună, .voră împedicâ pe viitoră autoritățile va
male române de a mai taxâ produsele nbstre 
după placă. Guvernulă ungură a trăraisă ca 
delegată pentru aceste negociărl pe consiliarulă 
financiară Adolfu Turocy, er celă austriacă pe 
consiliarulă financiară Eduardă Kunde și pe se
cretarulă ministerului de comerciu d. Stibral. 
Representanții noștri s’au întrunită pentru ântâia 
oră la 20 Februariu la ambasadorulă austro- 
ungaru din Bucurescl, baronulă Mayr, și cu 
acostă ocasiune au. stabilită o programă de 
lucrări, după care ei au clasificată în prima linie 
mustrele luate cu denșii. Apoi aceste mustre au 
fostă înaintate ministerului română de finanțe, 
unde au fostă cercetate mai ântâiă de omeni 
speciali, și tocmai după acesta au începută 
desbaterile comune, în cari ' voră fi stabilite 
mustrele normale, Antâia ședință formală s’a 
ținută la 6 Marte, care s’a ocupată de mărfurile 
de pele colorate și care a avută ună resultată 
favorabilă monarchiei nostre. Guvernulă română 
a fostă representată în aedstă ședință de d-nii 
G. Cantacuzinu, D. Protopopescu Olănescu și 
Rădulescu. In desbaterile de pănă acum repre- 
sentantii români au arătată atâtă cunoștințe 
speciale câtă și multă bună-voință."

Amenduoă camerele române lucră în 
secțiuni, ocupândă-sc de r e v i s u i r e. Sec
țiunile 11-a și a IlI-a din Senată au primită 
proiectulă de revisuire așa, cum a fostă redac
tată de comisiuni, modificândă numai redacți- 
unea câtor-va articole. In secțiunea IV, d. Ma- 
niu a presentată la art. 105, privitorii la presă, 
duo6 amendamente : 1. Se se specifice prin con- 
stituțiune cașurile, în cari tribunalele ordinare 
potă judecă procesele de presă; 2. ca disposi
țiunile din constituțiune privitore la libertatea 
presei să fie aplicabile numai pentru cetățenii 
români.



Principele de B i s m ar c k a apărată pe 
largă dinaintea Reichstagului proiectulă delege 
privitoră la asicurarile lucrătoriloră contra ac- 
cidinteloră. Densulu a regretată oposițiunea 
continuă a maioritâții Reichstagului în acestă 
cestiune, și a disă că guvernulă e dispusă a 
întinde beneficiile legii în disensiune la alte 
categorii de lucrători, adăugândă că dăcă 
Reichstagul! ar introduce îmbunătățiri în proi
ectă guvernulă le va primi cu bună voie, fără 
a vedă în acăsta o învingere. Cancelarulă a 
terminată dicendă că nu e vorba d’o cestiune 
de înaltă politică, ci d’o cestiune de politică de 
interesă în celă mai bună, sensă ală cuvântului.

Membrii partitei uniunii liberale 
(secesionistl) într’o conferință, au aprobat cu o 
mare maioritate, în urma propunerii făcute de 
șefulă partitei, fusiunea loru cu partita pro
gresistă subt nuoulă nume de „Partita germană 
liberală. “

„Narodni Listy“, din Praga, afirmă că 
baronulă lovanovicl, guvernatorele Dal
mației, pe timpulă șederii sale de cinci săptă
mâni în Viena, a primită instrucțiuni să facă 
concesiuni naționaliloră dalmațiane, pentru ca 
nu cum-va Dalmațianii să se abțină de a veni 
în Reichrath. De acela să voră face schimbări 
mari în personalulă administrațiunei din Dal
mația și să voră numi numai naționali în loculă 
străiniloră, ce să află acolo. Totuși, (Jice „Na
rodni Listv, aceste concesiuni nu voră fi de 
ajunsă, de vreme ce representanții din Dalmația 
cerii retragerea chiar o baronului Ioanovicl, 6r 
nu numai a acelora, cari sunt împrejurulă lui.

Principele N i k i t a a trămisă pe voivodulă 
Masa Vrbitza în Rusia spre a contractă ună 
împrumută de trei milione ruble pentru con
struirea de căi de comunicațiune. Ministrulă 
de resbelă d. Plamenac a fostă trămisă în Bel
gia spre a cumpără 30,000 pusei sistema cea 
mai nouă și patru baterii de munte, căci Mun- 
tenegruhl voiesce a fi pregătită pentru orl-ce 
eventualități s’ar îvi în peninsula balcanică. 
Principesa Mileva, care se află în Parisă, se 
duce în curăndă cu fiica și cu ginerele iei la 
Constantinopole. spre a visită pe Sultană și a 
lucră pentru numirea principelui Karagheorghe- 
vicl în locuiți lui Vogorides în Rumelia Orien
tală. Assim-pașa a convocată pe căpeteniile 
Ligel albanese pentru diua de 15 Marte, pentru, 
ca în urma instrucțiuniloră, ce a primită dela 
P6rtă, să discute cu el asupra predării de bună 
voie a localitățiloră Plava și Gusiuje câtră 
Muntenegru. Totuși triburile albanese de punte 
sunt hotărîte a se opune cu armele.

Sentința ce adus’o tribunalulă norvegi
ană asupra ministrului de stătu Selmer, care, 

precum scirniî, a fosta puști în stare de acusați- 
une, s’a predata la departamentală justiției. 
După pracsa observată la sentințele anteriore 
ale tribunalului imperială are să refereze de
partamentală și apoi consiliarii de stată. Pro
punerile loră se așternu regelui într’o ședință 
a consiliului de stată și regele decide lucrulă 
printr’o resoluțiune regâscă. La decisiunl an
teriore ale tribunalului au trecută trei săptămâni 
între publicarea sentinței și între resoluțiunca 
regâscă.

Conferința alegatorilor îi români în Ti- 
mișdra.

(Telegr. „Gaz. Trans.")
Conferința alegătoriloră români din Timișdra 

a fostă cercetată de uuă numără peste așteptare 
de mare de alegători. Au fostă representate t6te 
cercurile sub președința protopopului Drăghiciu.

Conferința a declarată cu însuflețire și una
nimă, că aderâză la programa din Sibiiu; a 
alesă comitetă centrală; a hotărîtă a se consti
tui în fiecare cercă comitete electorale, a căroră 
președinți sunt membrii comitetului centrală.

Conferința electorală română din Turda 
nu se va țină, cum s’a disă în Convocarea pub
licată în Nr. 26 ală fdiei ndstre, în 19 Marte, 
ci în 29 Marte st. n. Alegătorii români din 
comitatulă Turda Arieștt sunt Invitați prin ur
mare de a se înfățișă în Turda, în diua de 29 
Marte stilu nou.

Comedia frățietății.
Cetimă în organulă frățietății:
Esc. S’a metropolitul! Mironu Românul! deschide 

ședința la 12 bre a. m. Dl! dr. Iosifu Gali ca preșe
dintele comisiunei de cinci cetesce următorul! elabo
rat! de programă: „Alegatorii români la conferința 
din Budapesta în 14 și 15 Marțiu st. n. 1884 consta
tând! necesitatea de a formâ o partidă română mode
rată (?), se constitue de atare pre lângă următbrea 
programă :

1. Partida stă pe basa dreptului public! actuală 
și pe terenul! legală al! constituțiunei patriei și va 
participă la alegerile dietale în tbte ținuturile locuite 
de Români.

2. Partida va conlucrâ într’acolo, ea să se csecute 
legea de naționalitate consciențios! în tâte ramurile 
ei, și anume : în privința respectărei Iimbei române în 
oficii, în privința aplicărei inteleginței române, și în 
privința înființărei instituțiuniloră culturale.

3. Partida va lucră într’acolo, ea s6 se estindă 
legea de alegere din Ungaria și preste Transilvania.

4. Partida va lucrâ pentru egala îndreptățire în 
stat! a toturor! confesiunilor! recunoscute și pentru 
libertatea și înlesnirea loră de a-șl regulă ele însă-șl 
afacerile loră bisericescl, școlare și fundațiunale în 
sfera de drept! a autonomiei lor!.

5. Va conlucrâ la desvoltarea constituțiunei țărei 
în direcțiune liberală spre a validitâ tot! mai multă 
marile principii ale libertății, frățietății si egalității, 
cum și la perfecționarea administrațiunei, — și fiiud- 
că partida liberală a țărei are de base aceste prin
cipii, partida nbstră se alătură la partida liberală 
a tărei.1

6. Spre esecutarea programei se alege ună co
mitetă centrală în Budapesta, pentru de a lucrâ într’
acolo, ca să fie aleși de deputațl atarl bărbați, cari 
coneimțesc! cu direcțiunea liberală desfășurată în 
acbstă programă.

„Viitoriul" se declară de organ! ală partidei.
Conferința primesce programa cu unanimitate, și 

alege ună comitetă centrală pentru esecutarea ei în 
persbnele d-loră Dr.-Iosifă Gâll, Georgiu Șerb, Dein. 
Ionescu. Dr. Cornelia Diaconoviciu (din Budapesta), 
Dem. Bonciu (Arad), Ludovic! Csatb (Blașiu), Leontiuă 
Simonescu (Lugoșă.)

Cetim ti în organulu guvernului „Pester 
Lloyd" :

Primăvara politică sB arată și programele și ma- 
mifestele resară din tbte părțile ca tbmna ciupercile. 
Mai bine faci, cându nu ieai serisor! manifestați- 
unile partideloră, fracțiunilor! și naționalităților!, căci 
mai bine corespundă scopului lor! acele manifestați- 
unl electorale, cari n’au pretențiunea de a fi dogme 
infalibile. Din acest! punctă de vedere putem! 
primi programa alegătorilor! români (din consorțiul! 
frățietății) cu bunăvoință. Acbsta nu este pro
grama militanță și nici n’are tendințe în sine, 
de a înmulți conflictele naționale. Se baseză 
pe constituționalismul! unguresc! și este condusă de 
ide a de stată maghiară. De acceea punctele ei spe
ciale sunt discutabile, pentru aceea le vomă și dis
cută fără nici o reservă. Der nu puternă să nu-o 
spunem!, că chiar formularea unei programe aparte 
naționale nu va și primit! cu mulțămire deosebită. 
Și programele cele mai moderate naționale cuprindă 
un! separatism! brecare în sine, ale cărui scopuri nu 
se acoperă totdbuna de scopurile nealienabile ale uni 
tății naționale. Ce, seu cine împredecă pe cetățenii 
români și șerbi din aedstă țâră de a se afirmâ în 
arena politica, în administrațiune, în legislațiune după, 
puterile și după facultățile loră ? Ce, seu cine împedecă 
naționalitățile țării de a luâ parte la viața publică la 
binecuvântările libertății constituționale ? Una din dbuă 
seu aspirațiunile sB mișcă între marginile unității na
ționale și de stată, și atunci nu este nici o lipsă pentru 
o grupare particulară a unei naționalității, seu preten- 
siunile trecu preste aceste margini naturale și legale, 
și atunci separatismul! este neindreptățită și de 
respinsă și nici - o partidă ungurbscă nu pdte

FOILETONtf.
Castelului dela G............

Mergendă dela Brașov! și trecând! la Mihalț!, po
dul! de peste Murăș! între Belgrad! și Teuș! se înalță 
spre cer! un! dâl! rotogol! și roditor!, părând! a fi 
frate gemena cu dâlul! „Spirii" din Bucurescl. Pe 
crtma ddlului se vede din depărtare un! castel! 
vechi! al! grofului Mișka. Castelul! are forma și 
chipul! tuturor! palaturilor! boieresc!, din vremea 
iobăgiei. Casele înalte cu turnuri ca ale bisericeloră. 
Curtea și grădina împrejmuită cu zid! de pâtră și la 
pârtă o laviță pusă sub umbra salcâmilor! și plopilor! 
sădiți în giurul! castelului.

In vremea când! nemeșii și boierii vorbiau în 
limba legilor! dela „tabla crăiască" glăsuindtl: „Az 
olâh natziot anihilaiuk", groful! Mișka trăiâ ca în 
sînulă lui Avram!. Cât! erâ lumea ședea pe tronul! 
sân dela uliță cu sticla de vin! și borviză dinainte și 
cu pipa în gură.

La spatele castelului, în marginea pădurii, în un! 
loctt dosnic! și pădureț!, trăiâ într’un! bordei! acoperim 
cu mărăcini o mamă văduviță, chinuită și obosită și 
c’o turmă de copilași mititei în giurul! iei. Copilașii 
strențoșl, dâr sănătoși, plângeau, rîdeau și roșii ca 
flacăra umblau iârna pe ghiață cu piciârele desculțe. 
Tatăl! lor!, Simion Murgii, un! om! sărac!, der vrednic! 
și cinstit!, clăcaș! din G................ murise încă de
mult! sub biciul! boieresc! ; er fratele lor! mai mare, 
Alesandru, luat! era în cătăniă și numai după mai 
mulțl ani, colonelii și maiorii milostivitu-s’au să-l! 
lase acasă să îngrijescă de mamă și de frații săi mititei 
și golășei.

într’o (Ji de primă-vbră cându sbrele e încă cu 
dinți, pădurarii domnescl prins’au în pădure adunând! 
surcele pe copilașul! Dumitru, frate cu Alesandru, 
și trăgându-i în curtea domnbscă o sfântă bătae, 
copilașul! mers-a sB sărute mâna grofului, care doje- 
nindu-lă îi (jicea: „Insâmnă bine ce-ai pățită ; de a<jl 
încolo pentru a mai căpătă batae n’ai trebuință nici 
chiar să mai mergi în pădure."

Voios! fiind! acum, groful! Mișka, pentru nobila 
s’a judecată rostită asupra nevinovatului copilaș!, se 
duse ârășl la uliță și se așe$â pe tron!, chiar în 
momentul! când! sora lui Dumitru, Florica, abia de 
13 ani, curată ca lebăda și frumbsă ca trandafirul!, 
trecea pe dinaintea porții. Frageda copilă, voiă să 
sărute mâna boierului și.când! zărind! cu ebda ochiului 
pe frate-său, Dumitru, stând! la o parte cu capul! 
golă, suspinând! și stergându-șl cu mâneca cămeșii 
lacrimile dela ochi, trăsărl și înmărmuri de frică. — 
„Nu te teme' drăguță Româncuță", dise groful! Mișka 
zîmbindă, „pe tine nu te bată. Vin-o la mine, unde 
nimic! nu-țl va lipsi, și-ți voiu dâ mărgele cu mult! 
mai frumbse ca ale preotesei vbstre."

In clipita când! tenăra Florica, cu voie seu cu 
sila, erâ să cadă în cursa grofului, vine din îmtămplare 
Alesandru, și vădendă acestă tabloă, - începe în el! a 
ferbe și-a clocoti- sângele ca într’un! cazan!. Ale
sandru erâ, o figură antică română. Avea o înfățișare 
miljtară, dreptă și otărîtă. Scia multă carte românbscă 
și fusese sergent! în armata împărătescă. „Unde 
mergi mișelule ? strigă groful! cu un! glas! răstitu 
câtre Alesandru. — „Am lăsat!, boierule, lucrul! câm
pului, ca să viu la curte să văd! ce s’a întâmplată 
cu frate-meu Dumitru. — „Da mișelule, mi se pare 
că domnilor! soldați mai bine le place a se primbla

de câtă a lucrâ." — „Nu domnule, eu faci la iobăgiă 
câtă (Jece; și n’am nici casă nici mbsă și căpătâiul! 
meu e bolovanul! de petră, așternutul! îmi este pă
mântul! rece, și acoperementul! e cerul!". — „Ha..i 
ha... hal! Tu încă îndrăsnescl, sB vorbesc!! Iți voiu 
arătâ eu, cine e domni și judecători în....... !“

Groful! Mișka bate în pâlml, argații aldrgă cu 
drbia, îl! trântesc! la pământ! pe Alesandru șilegându-li 
fedeleșu, îl! aruncă ghem-grămadă în negrele închi- 

, sort ale Castelului. Florica e luată ca rbbă în curtea. 
! nemeșului, dr Dumitru este ținută închisă în curte, ca 

curățitor! de cisrne la ciocoi.
La Dumineca Tomii 1848, lăsându-se pe vatra 

Mureșului o negură nâgră și dbsă ca sita, Florica 
străbate nevăzută la ușa temniții. Alesandru scă
pând!, albrgă dreptă la bstea lui Iancu. Dumitru se 
repede și el! spre cetatea Belgradului și întră ca 
voluntară la pedestrii împărătesei. Florica, frumos». 
Florica, cășlii sub paloșul! nemeșului și acum dbrmc 
somnul! morții la „Crucea de petră" din capătul! 
satului.

Printre anii 1850—1859, turnurile castelului nu
mai sclipea!, erau afumate. In salbnele boierescl 
găzduia! și țîțăiaă liliecii. Groful! Mișka și la bo- 
botbză umblâ cu pălăriă dc paie în capă și decă în- 
tălniâ vre-ună Română mâna cu smereniă i-o întindea 
și „frate" îlă numiâ.

Sătenii născuțl în griji și necasurl, munceau în 
liniște pămentulă, pentru care vecurl au iobăgită. 
Numai ogorul! lui Alecsandru Murgu stătea jalnică 
înțelenită și învestejit!. Vitbzulă tribună Alecsandru, 
fiind! judecată de Nemți ca răsvrătitoră, fă aruncată 
în suteranele de sub statua lui Carolă ală VI din 



pactâ cu elă. Cu acâsta nu voimă s6 dicennl, că pro
grama conferinții alegătoriloril este de a se judecă 
curată din acesta considerațiune. Manifestațiunea e 
chiar prin aceea legitima, că cuprinde în sine o nega- 
țiune decisivă a politicii mai multă nebune, de câtă 
haină (gehăssig) a pasivității unei părți a Româniloră 
ardelenT. Aceea ascesă, pe care o predicară popora- 
ițunii- române agitatorii neconsciențioșl, n’a adusă sta
tului ungurescil nici o stricăciune, der Româniloru nici 
ună folosu. (Pentru aceea vă bucurați așa de multă, 
că o fracțiune slugarnică și vendută întră în acțiune 
și vocsce să spargă solidaritatea națională ? Red. Gaz.) 
Pasivitatea, justificată seu nu, are celă puțină înțelesă 
resonabilă, cândă aduce presumtivului s6u realului 
adversară perplesitate, cursulă legislațiunii său admi- 
nistrațiunii îlă împedecă său îngrenăză. Ce efectă a avută 
pasivitatea Româniloru ? Absentarea voluntară dela 
punctulă centrală politică a împedecattt desvoltârea 
politică și națională a Româniloru. Legislațiunea un
gurescă n’a semțitu de locă acestă abstrinență, în 
administrațiune nu s’a semțitu lipsa de puterile ro
mânesc!. Dăcă s’ar tracta numai de punctulă de ve
dere unilaterală ală unei partide unguresc! din Ardelă 
atunci nimica n’ar fi mai de dorită ca Românii să 
remână pănă i lumea în pasivitate, der cercurile 
nostre politice nu sunt atâta de egoistice și nu vorit 
ca o parte din poporațiunea ardelenă din causa po
liticei sale să fie împedecată în desvoltarea facultăți- 
lortt sale spirituale și materiale.

Dăcă programa conferinței alegătorilorU români 
(conferința d-lui Gali) ar fi în stare a câștigă cu în- 
cetultt pe Românii ardeleni, ca să capete minte, atunci 
ne-ainu pută împacă cu ea și atunci, cândă ar trece 
poște măsura iertat. Intr’aceea trebue să mărturisimă, 
că manifestulă (dlui Gali) este în esență binișoru mo
derată. Pe deplină corectă este punctulă acela, ală 
programei, care aviseză Româniloru dreptulă publică 
actuală și tăremulă legală ală constituțiunei patriei. 
N’avemă de a cjice multă nici la punctulă ală doilea 
ală programei, care vorbesce de consciențiosa esecutare 
a legii de naționalitate în privința aplicărei înteligenței 
române și în privința înființărei înstituteloru cul- 
turele." Numai câtă ar fi trebuită să se pronunțe mai 
esplicată. Din parte-ne nu scimă se spunemă, (sic!)unde a 
rămasă esecutarea legei de naționalitate îndărătulu 
spiritului și alu literei legei; totu așa de puțină amu 
pute arătă, cum și unde ar fi fostă scbsă inteligența 
română din administrația seu din alte funcțiuni publice, 
dăcă nu cumva ea însăși s’a retrasă seu a încheiată 
alianțe cu nisce partide, cari i-au făcută impossibilă în
aintarea; totu așa de neclaru ne este prin ce s’ar fi împie- 
decatu„înaintarea intereseloră de cultură române" ; acolo 
unde esistă în adevără o cultură, interesulu ei îșl face 
drumU, dâcă ar avă a se lupta în contra unora piedecl, 
der după dreptă nu se va pute susțină, că statulu 
ungară său executiva ungară ar fi conturbată vreodată 
procesulă de desvoltare spirituală ală vr’unei naționali
tăți. (Fariseismulil coloră dela „P. Lloyd" trece tăte 

limitele. — (Red. G. Tr.) Dăr aceste sunt lucruri 
despre, cari se mai păte discută. Ceea ce însă, după 
a năstră părere, nu e discutabilii, este punctulă, care 
tractăză despre aceea, ca să se schimbe legea electo
rală din Transilvania. — Nouă ni se pare, că ori-ce 
esperimentă în acăsta direcțiune e inadmisibilă. Inte- 
teresulă de viață ală statului ungară și ală națiunei 
maghiare este condiționată de domnirea spiritului 
asupra volumului, și de domnirea înteligenței, care 
susține statulă, asupra masseloră și ori-ce încercare de 
a altera acestă stare ar fi ună atentată comisă în 
contra unității naționale si a ideei de stată unitară.’ ’ ’Prin urmare c’ună postulată, a căruia realisare într’ună 
cercă mai restrînsă ar duce lucrulă acolo, ca popora
țiunea maghiară a Transilvaniei să fie condamnată la 
ună rolă secundară politică (politischen Niedergang), 
nu putemă pactâ nici atunci, decă formulăză de cătră 
o partidă română amică statului.

Va fi bine însă se nu dămă o Importanță așa de 
tragică acestei dorințe a conferenței de alegători români. 
Ori este seriăsă acesta dorință, ori nu — (va se (lică 
„P. Lloyd" admite și casulă din urmă! — Red. Gaz.) 
— în ori-ce casă este ună corectivă însemnată contra 
aspirațiuniloru neoportune său neiertate acelă faptă, 
după care Românii (d-lui Gali) se alătură la partida 
liberală a dietei.... Nu avemă der nici o Causă de a 
respinge a priori programa română.

Oposițiunalulfl „Pești Napl6" dice despre 
conferența d-lui Gali, presidată de cătră Metro- 
politulu Roman: „Nu ne trece prin minte de 
a împutâ Românilorti aceea, că folosindu-se de 
ocasiunea, ce li se oferă, cerft concesiuni dela 
guvernă pentru voturile lorii. Pentru corteșirile 
guvernului are se respundă înainte de tote gu- 
vernulu. Și orbulu pote vede, că conferența, ce 
a convocat’o metropolitulu Roman și în care au 
figurată deputății guvernamentali români, este 
opera ministeriului. Așader și programa, ce a 
emis’o Roman Miron, este programa guver
nului Tisza..

.,Asa amestecă cărțile Tisaistii, si credu, că 
au jucată ună tromfă mare în contra oposiți- 
unei, căștigândă pe Simonescu, Boncs și pe cei
lalți. Oposițiunea (maghiară) înse nu se spariă 
nici cătușl de puțină. Pentru ântăiu, fiindă-că 
spereză, că va sci se apere unitatea statului 
ungară și față de pacturile deosebite cu nați
onalitățile. Ală duoilea, fiindă-că succesulă pro
gramei este dubiu (va să dică „P. Naplo" crede, 
că omenii frățietății sunt trași pe sforă.) Ală 
treilea, pentru că cercurile române au fost re- 
presentate și pănă acuma totă de deputați gu
vernamentali. Acesta nouă tocmelă nu va schimbă 
prin urmare nimicii din situația partideloră ma
ghiare, der pote deschide ochii multora despre 
aceea, ce este capabilă a face d. Tisza Kalman. 
cândă e vorba de a-și căstigâ alegători." — 
„Ellenzek" din Clușiu declară, că consente întru 

fote cu părerea de mai susă a lui „Pești 
Napl6.“

Despre „conferința d-lui G a 11“ 
cetimă în „Wiener Allgemeine Zeitung" urmă- 
torele : „Conferința de adi a Româniloru din 
Ungaria hotărî se formeze o parti d ă r o- 
m â n ă moderat ă. Programa partidei con
ține urmatorele puncte: 1. Participarea la ale
gerile dietale și părăsirea abstinenței. 2. Stă
ruința, ca legea naționali tățiloru să se esecute 
în totă privința. 3. Legea electorală din Ungaria 
se se cstindă și asupra Transilvaniei. 4. In 
scole si în biserici se se întrebuințeze limba• * 
română. 5. Partida pune în programa sa liber
tate, egalitate și frățietate și se pronunță în 
același timpii, că se alătură la partida guver
namentală. Conferința a fostă forte slabă 
cercetată și conclusele ei nu potu fi 
considerate de eoncluse ale locuitoriloru 
români ai țărei, mai vertosă că cele mai în
semnate cercuri n’au fostă representate."

*) Tipărită în tomulă II, pag. 199 din memoriile 
săle.

Ună rolă de totă curiosă a jucată în con
ferența d-lui Gali d. Ludovică C s a t o din 
Blașiă, pe care raportorulă diarului „Pești 
Napl6“ Fa înaintată Ia rangulă de metropolită, 
numindulă între ceilalți participanți: „Csato, 
balâzsfalvi ersek". In adevără înse d. Csato 
este numai advocatulă Metropolitului. La 1881 
în conferența alegătoriloril români se șoptea, 
cândă d. Csato pleda pentru activitate, ca sin- 
gurulă mijlocă de a putd realisâ o parte a 
aspirațiuniloră poporului română dela 1848, că 
a venită dela Blașă cu discursulă scrisă gata 
și aprobată în buzunară. Pote, că raportorulă 
lui „P. Naplo", a credută, că și de astădată d. 
Csato vinde marfă numai ca procuristu ală unei 
firme mari și de aceea l’a identificată cu Metro- 
politulă.

Nu se pote nega, că d. Csato este de-o 
flecsibilitate rară ca si cândă ar fi de giuni- 
elastică. Nici nu e lucru puțină, ca cineva 
se-și potă întinde vederile dela Sibiiă pănă la 
Pesta, distanță de o sută de miluri. Nostimă 
este îngrijirea ce a documentat’o d. Csato în 
conferența d-lui Gali pentru solidaritatea 
națională și pentru prestigiul ă n a- 
ț i o n a 1 ă ; cerendă dela d. Gali garanții, că 
guvernulă va și sprijini programa consorțiului.

Prigonirea limbei române.
Din comitatuliî Solnocu-Dobâca Marte 1884.

Pc totă cliua sateliții marelui Tisza prigonescu 
limba celorlalte naționalități; încâtu adi în co- 
mitatulă Solnocă-Dobeca, unde majoritatea popo- 
rațiunei este română, limba română este eschisă

cetatea Belgradului, de unde scăpă numai în primă- 
vera anului 1859.

Alecsandru, întorsă în sătulă său, de căte ori în- 
telniâ pe grotulă Mișka, acesta îi <Jicea: „Alecsandre 
frate, ce-am folosită că ne-am bătută; și eu suferi, 
aida să ne „înfrățimă" și să ne „unimă" și dăca vomă 
scăpa dj Nemți, s6 vedl, ce frați de cruce fi-vomu 
noi cu voi." — „Așa e, boierule, de câtă de...., Româ- 
nulă pișcată și mușcată și- de unii și de alții: „ține 
minte!" — „Alecsandre frate, ce? te îndoescl ? Apoi 
nu vedl pe Kossuth ală nostru, că s’a înțelcsă cu îm- 
pâratulă Bonaparte și cu miniștrii lui Cuza-Vodă. — 
„Dăca Kossuth, răspunde Alecsandru, s’ar fi înțelesu 
cu miniștrii lui Vodă-Cuza, în cuvântarea sa din 
Glasgow, '*)  n’ar huli și calomnia pe Români chiar 
acum în ajunulu isbucnirii resbelului cu Piemontulă. 
spunendă Anglesiloră următărele minciuni cu cărne 
despre el:
. . . . „Și cândă familiile cu miile măcelărite, satele 
și orașele pustiite, celă mai înverșunată conducetora, 
alu ordeloră turbate, Ianculă dusu-s’a la Viena să 
primăscă din mâna tinerului împeratului mari cinstuiî și 
daruri. Primit-a „cruci și cavalerii“(?) și cu recu- 
noscință(??) disu-i a împeratulil: „Iancule, mari 
lucruri al isprăviți! Dică fapte mari ai săverșit!" 
El bine, boierule, apoi să nu tremure Românulu de 
mâniă, cândă asemene negre calomnii și viclene unel
tiri plămădite de Kossuth cu rea credinlă în contra 
nămului românescă ! Au dără numai Kossuth învățatulă, 
să nu scie, ceea-ce orl'-care babă scie, că Ianculă 
n’a primită „nici cruci, nici cavalerii, și dreptă 

r e cunoscință împ firătes eă în tenwițile Bel
gradului, cu mine, a fostă înfundată, unde de durere a 
în eb unită!! Vorbă scurtă, boierule, eu dică, că 
Românii el cu el să se u n 6 s c. ă, el cu el să se 
î n f r ă ț e s o ă, după aceea vedea-voră ce voră mai 
face!“

La Solferino tunulu bubue.
Emigranții unguri s’adună în Piemontu să formeze 

cu ajutorată lui Cavour honvezi, cu cari să bată pe 
împ6ratulă se cucerâscă Ardelulă.

Fruntașii Româniloră, amici ai lui Cavour, îlă 
înformăză și ei despre starea lucruriloru românesc!.

La 4 Iuniă 1859 sosescu în Turinu prisonier! ro
mânii, croațl, șerbi, și puțini unguri din armata 
austriacă.

Emigrantulă căpitanii ungurii, Veress , Sandor 
primindu-i ast-felil le vorbesce unguresce: „Copil! 
seu întrațl în tabăra honvediloril, său în Algeria, ca 
robi veți fi trămisl."

’ 1

Din frontil pășescu nainte duol caporali voinici 
ca bradii, Dumitru Murgu și văru-său Spiridonă Creții 
și romănesce câtră Veress așa grăesce: „Se trăescl! 
Noi suntemă Români și nu scimă unguresce. Dorința 
năstră este de a merge în „T6ră“ la Bucurescl. 
Avemă și noi acolo ămenl învățațl, cari pentru ală 
țerel bine și a nemulul romănescă mărire, mulțl ani 
pane amară în esihl au mâncată. Vorbit-au și ei cu 
împăratulă Bonaparte, cu Garibaldi și cu Cavour și numai 
ce ne voră dice ei, noi gata suntemă a face!!"

Pacea dela Villafranca a pusu pofta honvediloril 
în cuiil.

Dumitru și Spiridonă întorsu-sau în Ardelă la 
vatra părintescă; er Veress honvedulil trăesce în Țera. 
românescă, unde boierii pentru a le otărnici moșiile 
cu brațele deschise l’au primită.

Ingenerulă Veress însă învăpăiată de ură, scris-a 
apoi la 1879 „Memorii" la.Bucurescl și în tomulă alil 
H-lea pagina 357, câtră doinnitorulil Ardeiului, cu 
condeiulil pe Română ast-felă îlă înegrcscc șî-lil pa- 
răsce:

.... „Pentru dovedirea agitațiuniloril pornite în 
Transilvania din principatele v a 1 a c h e , ajunge 
s’amintescă numai remarcabila dorință a cel oră 
duol caporali români, ca să-i trămitemil în 
Țeră românescă dicendtl, că el totă atâtil de puțină 
recunoscu pe Franciscă losifă, ca împeratu ală lorii, pc 
câtă de puțină recunbsce și Cuza pe Napoleonii, ca 
împărații alil sCu. Ecă resultatulă politicei austriaci- 
loril ostilă Unguriloril. Numai acea politică a. 
putută s’ admită Unirea Moldo-Valachiei într’
ună stată aprbpe suveranii. Austria trebui â să 
scie, că și în vechime tote agitațiunile și primej- 
diele totu numai d’aci veniau în Transilvania."

Atâtea pîrl și înegrirl, neapărată au făcută, ca 
Ardelulă să fie dată pe mâna vicleniloril pîritorl, cu 
deosebire numai, că în castelulă din G............
acum în locă de „boieri și boerese" din lumea vechia, 
benchetuescil și dănțuescă cămătari din lnmea nouă.

Alecsandru Murgu, însă, ce e dreptă a îmbătrâ
nită de ani, der la fapte încă e totu tenără și cu 
îndelungă răbdare romănescă, privindu la „Curcani" 
ofteză și speră. Moțul ii. 



cu totulu, încâtu decă cineva arc ceva scrisâre 
românescă și merge cu ca la subprefectă, i se 
spune acolo, că trebue se-o facă unguresce. Și 
acesta se întâmplă prin cercuri unde nici nu 
se află nimeni se scie unguresce, și așa bietulu 
Română e silită, să alerge prin alte sate, unde 
dâră va aflâ pe cineva se-i facă scrisârea în 
limba statului, încâtă se pare, că liberalismul!! 
maghiaru a ajunsă așa departe, încâtă pe bietulă 
Română s6-lă oprâscă a mai scrie în limba s’a 
maternă.

Se mai întâmplă însă și altele multe de 
aceste în comitatulă nostru de „modelă11, după 
cum îlă numescă în „Ellenzâk“.

Se pare înse, că Inteligența română din 
acestă comitată de frica prefectului se teme se 
dea publicității suferințele, cari înundă pe bietulu 
poporu romănu din acestă comitată; căci din 
tâte comitatele se cetesce prin foi despre miș
carea cărturariloră români, numai din acestă 
comitată nimică. Sâu dâră cărturarii noștri si- 
au uitată de sacrele datorințe, ce le au față de 
poporulu său? Ori dâră au trecută cu toții în 
tabâra prefectului ? Acâsta nu o aș crede! 
Și totuși se pare a fi așa! Căci o tăcere mor- 
mântală domnesce în Solnocă - Dobeca. Sâu 
spuneți lumei, ce ați făcută, pe cândă se puse 
în lucrare introducerea limbei maghiare în scâ- 
lele nâstre, cându din tâte părțile locuite de 
Românî se ridicară proteste ? Ce activitate ați 
arătată pentru alegerile membriloră comitatensi ? 
Și ce lucrați acum, pentru' ca s6 vâ constituițl 
fată de alegerile viitâre? Sculați si nu dormit!! 
ci dați dovadă lumei, că în piepturile vâstre 
trăiesce sâmțulă pentru națiunea, care va năs
cută. Viforii, cari vină peste noi, sunt pu
ternici, șl stau să scâtă stejarulu din rădăcină. 
No mai în acestă comitată s’a hotarîtă schimbarea 
numeloră române pe unguriă.

Ba atâtă galimatiasu nu e destulă, ci a 
venită altă ordină dela vice-comitele pe la no
tarii comunali, ca se înștiințeze poporulu, că 
aceia cari voiescă să-și schimbe numele și co- 
numele sâ mârgă numai la subprefectă. Acesta 
încă n’a ajutată nimica causei maghiarisărei, 
căci Românulă mai bine voiesce a-șl dâ viața 
decâtu a-și schimbă numele strămoșescă. Deodată 
însă prin Februariu a. c. vine la notari o pro
vocare tipărită spre a-o înmânuâ Jidoviloru 
din cerculă său notarială, ca s6 mârgă pentru 
schimbarea numelui la subprefectă. Dâr și așa 
puțină a câștigată maghiarismulă, căci puțini 
Jidovi s’au aflată așa de slabi de ângeru sâ-ș'l 
Bchimbe conumele.

Ce sfi vecji însă acâsta provocare s’a es- 
tinsă și peste lucrătorii erariali, a căroră con- 
nume nu consunâ cu pronuncia maghiară. Pentru 
că după cum sum bine informată în comuna 
Groși (sub pâlele Cibleșului), unde se află ună 
firăstrău erarială, la care lucrătorii sunt parte 
Germani parte Ruși, pe toți i-a botezată pe 
unguriă parte subprefectulă parte forestierulă de 
acolo și anume: Hilbert în Banyai, Hudak în 
Hegedlis, Braun în Barna, Zepelzauer în Mar- 
marosi, Fanta în Fenyves, Bagaiza în Szânes, 
Ugorcsâk în Ugorka, Weber în Takâcs, și Ig- 
natyuk în Baro, dâr acestă din urmă a disă, că 
numai așia îșl va schimbă numele, de -lă voră 
boteza Baro-nu. Acâsta schimbare de nume s’a 
făcută în Groși cu vre-o trei-decl patru-deci de 
famili de origine germane și slave; der prin 
alte părți pe unde mai sunt lucrători erariali, 
câte schimbări de nume s’au mai făcută. Așa 
le-a succesu a mai înmulți elementulă maghiară 
pe acestă cale cu Germani și cu Ruși. Avisă 
Germaniloră și Slovaciloră cum părintesculă 
guvernă înșelă pe conaționalii loru, ca sâ-și re
nege numele strămoșescă spre rușinea tuturoru 
popâreloru. Așa a cugetată, că le va succede și 
față, cu Românii de a-i îndemnă sâ-și renege con- 
numele. Si totuși „Viitoriulă“ mai vorbesce de 
frățietate, care frățietate voiesce se înghită cele
lalte naționalități ca boa constrictor prada sa.

C u n c t a t o r.

Diverse.
(A duoa întrunire literară) din ciclulă acesta 

se va țină Joi în 8 ale lunel curente. D-lă profesorii 
A. Bârseană va vorbi despre Români pe timpulă 

emigrațiunei popâreloru și despre înființarea principa- 
telortt române dela Dunăre, eră d-lă I, C. Panțu 
va ceti nuvela „Alecsandru Lăpușn6nu“ de C. Ne- 
gruzzi. Eventuală se va mai ceti încă ceva.

(Rectificare.) In notița, ce am publicat-o în numărulă 
trecută ală fâel nâstre despre „întrunirea literară" a 
dameloră române de aici tinută fol în 1 Martiu v., 
s’a strecurată o greșală de țipară, pe care voimă a 
o corege. Pasagiulă „La punctulă din urmă nu uită 
(d-lă directoră gimn. St. losifă) a aminti de clubulă 
literară întemeiată în decursulă carnevalulul, accentu- 
ândă zelulă pentru cultivare și înteresulă pentru li
teratura națională ală membriloră acestui clubă“ are 
a se ceti: „La punctulă din urmă nu uită a aminti 
de clubulă literară întemeiată în decursulă carnevalulul 
de vre-o două deci din domnișârele nâ
stre, accentuândă zelulu pentru cultivare și înteresulă 
pentru literatura națională ală m e m b r e l o r ă acestui 
clubă." — Profitămă de acâstă ocasiune spre a felicita 
și noi pe domnișârele din clubulă, despre care e vor
ba, pentru modulă, în care îșl sciu întrebuințâ momen
tele libere. “

(Armata turcâscă.) Oficerii germani, cari au îm
plinită o misiune pe lângă guvernulă otomană și 
cari, sub direcțiunea generalului Kochler, au reorgani- 
sată armata turcescă, au comunicată unui (flară militară 
germană amănunte asupra resultateloră, ce le-au ob
ținută. Armata Sultanului numără astădl 235 de bataliâne, 
169 de escadrâne, 130 de baterii, 6 bataliâne de pionerl, 
în totală 120,000 de âmenl. Misiunea germană a propusă 
să se creeze 8 bataliâne de vânători, 14 escadrâne 
și de a se constitui ună trenă de echipagii, ună corpă 
de ofîcerl de reservă și serviciulă intendenței. Totalulă 
forțeloră militare otomane se compune apoi din două 
regimente de landwehr și de landsturm. Durata totală 
a serviciului e de 20 de ani: 4 ani în armata activă, 
2 în reserva armatei active, 4 în fiecare regimentă 
ale landwehrului și 6 în landsturm. Imperiulă e îm
părțită în 7 circumscripții militare și în 18 corpuri 
de armată, din cari 7 active, cari constituescă cu mili
țiile armata permanentă. Adaugendu-i cele două regi
mente ale redifului, s’ar obțină în momentulă de de
clarării răsboiului 617 bataliâne, 543 escadrâne, 216 
baterii de câmpă și 36 baterii de munți. Efectivele 
de răsboiă se ridică la 1000 de âmenl de batalionă, 
150 de cai de escadronă si 6 tunuri de bateria.

(Mulțămită publică.) Subscrisulă aduce la cunoș
tință, că Domnulă Teodoră C o 1 b a ș I de cândă 
se află în comuna nâstră Cută, a donată la s. 
biserică și anume ne-a îmbrăcată s. altară în decur
sulă a 22 ani în 2 rânduri, ne-a reparată 2 feșnice 
mari și feștită de nou, a donată o cădelniță de argintă, 
și 2 icâne mari în fruntea altariului, în urmă în anulă 
acesta vădăndă lipsa de cărți pentru copii dela șcâla 
nâstră din loctl a donată pentru 30 copii miserl 30 
abecedare, pentru cari fapte inarinimâse și demne de 
imitată i se aduce mulțămită din partea presidiului 
bisericescă și școlastică. — Cută 13 Marte 1884.

Bitea 
preotă română.

Circulă. Th. Sidoli
dela Pârta Vămii.

Astăzi Mercur! in 19 Marte 1884, 
săra la 7;/t âre. 

Representațiă estraordinară 
pe câmpulă artei mai înalte de călărită, ală dresărei 
de cai, jocă pe fune, gimnastică, jocuri icarice, baletă 
și pantomime. Debutarea tuturora artiștiloră și artis- 
teloră în escelentelc loră roluri, și presentarea cailoră 

celoră mai bine dresați cil freu și în libertate.
La finea representației:

Morarii veseli
pantomimă fârte comică, esecutată de mai mulțl domni 

si dâmne din societate.

Mâne Joi mare representațiă de gală
pentru prima âră :

“0 ; , 1 <3 . sâu ataculă telhari-XulU'cllClO XU111U«XU.J.UX loră la medulă nop
ții. Mare pantomimă esecutată pedestru și călare de 
tâtă societatea.

Invită cu tâtă onârea publiculă să participe în 
numără câtă mai mare. Cu tâtă stima

Th. Sidoli, directorii.

Adjunct! de ingineri
află ocupațiune pe timpi! îndelungată la inginerulu 

Onoriu Tilea.
S m i g ă, posta ultimă : Mediașft.

Spre sciintă !
Subscrisul!! aducă prin acâsta la cunoștința 

onoratului publică, că am luată în antreprisă 
esploatarea cunoscuteloră ape minerale dela Ele- 
patacă. Acâstă esploatare va începe dela l-a 
Aprile viitoru. Dela acestă dată începîndu, aceste 
escelente ape voră începe a fi manipulate într’unu 
chipă rațională cu totulă deosebită de celă în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sticle 
ad hoc, solide și de colâre verde închisă va 
face în viitoru posibilă transportarea acestoră 
ape la distanțele cele mai mari fără a li-se 
alterâ întru nimica constituțiunea chemică : ast- 
felu, că ele voră putâ fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorulă loră. Pentru a 
evitâ ort ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe on. publicu, că sticlele mele de colâre verde 
închisă sunt de ună 1 i t r u ; pe dopă au in- 
scripțiunea: „Neurichrer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dopă : „Elopatak, N. S.“ și în fine 
pe fundă : „Elfipatak. Neuriehrer."

Gu vinderea apei minerale dela Elepatatii, 
atâtă în detail câtă și en gros, amu însărcinată 
pe d-lă A. Kassik, Strada căldărariloru Nr. 
520, care e deobligată de a îngriji de transpor- 
tulă în lădl franco, respective în schimbulă 
embalagiului.

Prețulu unei lăcli â 50 sticle cu ladă, și cu 
sticle cu totă, 8 fl. — prețulu unei lădl cu 25 
sticle 4 fl. 20 cr. — prețulă unei sticle de 
apă cu înapoierea sticlei 6 cr. v. a.

Elepatacu în 1884.
3—20 Cu tâtă stima

ZSTevxxielxxer S,

Bursa de BuouresoL
Cota oficială dela 3 Marte V. 1884.

Renta română (5n,'o)- Cump . 93’/, vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) T) 95’/r, n 96

„ convert. (6°/,,) T) 98' 7) 99
împr. oraș. Buc. (20 1.) n 32 n 33
Credit tone, rurală (7%) n 102’/, 102;1/4

» „ „ (5°/o) • n 9P/4 n
„ „ urbană (7°/0) • n 1013,\ 102’,\
n n „ (6°/0) • n 98 n 98'/,
n „ n (5%) • n 887/„ n 89

Banca națională a României „ 1384 n —
Ac. de asig. Dacia-Rom • u 383 n —

„ „ „ Națională n 260 71 —
Aură........................................... 3.40 n —.—
Bancnote austriace contra aură n 2.09 2.10

Cursul!! la bursa de Viena
din 18 Martiu st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6°/. 122.15. Rentă, de aură 4" „ 
91.95. Rentă de hărthiă 5°/0 88.65. Imprumutulă căiloru 
ferate ungare 141.25. Amortisarea datoriei căiloră ferate 
de ostă ung. (1-ma emissiune) 95.20. dto (Il-a emis- 
siune) 116.50. dto (IlI-a emissiune 100.20. Bonuri rurale 
ungare 101.—. Bonurlcucl.de sortare 100.—. Bonuri' 
rurale Banat-Timișă 100.25. Bonuri cu cl. de sortare 
99.50. Bonuri rurale transilvane 99.75. Bonuri croat,o- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vină ung. 97.50 
Imprumutulă cu premiu ung. 116.75. Dosurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 113.90. Renta de liărtiă 
austriacă 79.75. Renta de arg. austr. 80.90. Renta de 
aură austr. 102.20. Dosurile din 1860 136.30. Acțiunile 
băncei austro-ungare 845.—. Act. băncei de credită 
ungare 327.50. Act. băncei de credită austriace 324.50 
Argintulu —.— Galbinl împărătesei 5.69. Napoleon- 
d’orl 9.61’/2. Mărci 100 împ. germ. 59.20 Londra 10 <’/ 
sterlinge 121.45.

Numere complete dela începutul!! 
anului sfe mai află.
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