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Brașovu, 15 (27) Decemvre
Mare sensațiune a produsă în Paris și în 

t6tă Pruncia următdrea scire ce a adus’o diarulu 
„Figaro“ Dumineca trecută:

„Bismarck vine la Paris. Acăstă călătoria nu 
ne surprinde, ea este încoronarea înțelegerei între 
Francia și Germania și o urmare a conferenței 
din Berlină, care a fostă convocată de ambele 
puteri continentale. De multă era liotărîtă o în
trevedere cu Ferry. Bismarck este așteptată în 
Paris între 12 și 14 Ianuariu și va petrece aici 
trei (Jile. Elfi va fi acompaniată numai de 
fiulă său Wilhelm. Este cunoscută simplitatea 
și bonhomia lui Bismarck. Presența lui va 
remână neobservată de poporațiunea parisianâ. 
Raportulu dintre Francia și Germania se va si- 
gilâ prin acăstă neașteptata călătoria. Cercurile 
oficiale sunt cam consternate prin decisiunea grab
nică a cancelarului... Bismarck vine la Paris în
dată după încheierea conferenței africane. Călă
toria lui privesce cestiunea egiptănă și atitudinea 
Angliei. Ea are de scopă, de a dovedi Angliei 
clară și limpede buna înțelegere dintre Germania 
și Francia, în care Anglia nu crede. Din acestă 
punctă de vedere visita d-lui Bismarck este ună 
evenemântă. Va schimba 6re Ferry politica sa 
ori va merge înainte pe cărarea, pe care a apu
cată? Interesantă ar fi de a sci, dăcă Ferry va 
întdrce visita principelui Bismarck în Berlină.../1

Scirea, că Bismarck va merge la Paris a 
deșteptată dintr’odată t6te temerile și pasiunile, 
ce ardeau ascunse sub spuză. Cei mai mulți nu 
i-au dată credământă, dăr era ceva naturală, ca 
parisianului să i se suie sângele în capă chiar și 
numai gândindu-se la possibilitatea, că învingă- 
torulă dela 1870, celă ce a subscrisă tractatulă 
de pace dela Francfurt, atâtă de umilitoră pentru 
Francia, va veni la Paris ca 6spe.

S’a disă că scirea adusă de fdia orleanistă, 
cea mai răspândită în Francia, ar fi fostă numai 
ună „ballon d’essai,“ adecă o pipăire a pulsului 
opiniunei publice francese.

Anevoie ne vine a crede, că Bismarck în
suși ar fi aruncată acestă „ballon d’essai“ în 
vr’ună modă drecare. Densulă trebuia să scie, 
că moderațiunea ce și-au impus’o Francesii față 
cu Germania nu este resultatulă împăcărei, 
loră cu starea lucruriloră creată prin pacea dela 
Fracfurt, ci este numai o urmare a precauțiu- 
nei și a intereseloră m.omentane politice ale Re- 
publicei.

Francesii n’au nimică în contra, dăcă Bis
marck sprijinesce politica loră colonială și când 
se tractdză de Africa suntă gata de a merge chiar 
mână în mână cu Germania. Astfelă Francia a 
convocată împreună cu Germania conferența afri
cană întrunită la Berlin. Dăr de o împăcare cu 
rivalulă loră puternică Francesii nu voră se scie 
nimică. Cabinetulă Ferry face totă possibilulă 
spre a susțină bunele relațiunl cu Germania, însă 
opiniunea publică francesă a rămasă neschimbată 
în cestiunea cea mare de litigiu între Francia și 
Germania.

Ceea ce ni-se pare mai naturală și mai pro
babilă este, că „Figaro“ prin comunicatuhi său 
a intenționată numai de a ațîțâ pe FrancesI în 
contra guvernului și a-i creâ prin intonarea neîn- 
țelegeriloră cu Anglia dificultăți.

F6ia orleanistă și-a ajunsă scopulă. Pasiunile 
s’au aprinsă din nou și foile monarchice și in
transigente le nutrescă prin observările cele mai 

mușcătdre cu privire la pretinsa călătoriă a can
celarului germană. Ele aducă aminte lui Bis
marck, că în anulă trecută a fostă flueratfi pe 
stradele Parisului chiar ună Rege (Alfonso ală 
Spaniei) care a primită numai ună titlu în ar
mata germană. La ce se pdte așteptă însă ună 
Bismarck, decă va cuteza a merge la Paris ?

Manevra diarului orleanistă a produsă de
odată o mare turburare a liniștei, ce domnea 
în politica cea mare. Lumea s’a deșteptată vă- 
dendă înaintea ei o realitate puțină mângăietâre. 
Scirea lui „Figaro“ s’a desmințită. Bismarck, se 
asigură, nu se gândesce a merge la Paris. Dăr 
a rămasă ună sentimentă de neîncredere și de 
mari îngrijiri pentru viitoră.

------o------
Serbia și Bulgaria.

Neînțelegerea ce a isbucnită din nou între Serbia 
și Bulgaria, ori câtă de neînsemnată ar socoti-o cineva, 
inspiră mari îngrijiri din motivulă că se bănuesce, că o 
mână ascunsă a aruncată între aceste doue state mărulă 
discordiei.

Totă cărta provine dintr’o pretențiune teritorială 
pe țărmulă Timocului, întemeiată pe aceea, că rîulă ’și-a 
schimbată cursulă, — pentru o așa numită caraulă, o 
casă de gardă, din care garnisona serbă a fostă scosă 
afară într’o di de Bulgari. Serbia a proLestată, s’au ame
nințată amendoue statele cu ruperea relațiuniloră diploma
tice, s’au schimbată lungi note asupra titlului de dreptă 
din amendoue părțile, până când .puterile au întrevenită 
în Sofia și în Belgradă, isbutindă a face să se ’ncăpă 
trădări directe între Serbia și Bulgaria. De atunci nu 
s’a mai audită nimică despre conflictă și se credea, că 
s’a resolvată său s’a apropiată de resolvare în modă pacl- 
nică acăstă cestiune, esecutându-se totă atunci și noua 
apropiere între Germania și Rusia și luândă o schimbare 
îmbucurătăre și relațiunile dintre Viena și Petersburg. 
In cailele acestea se audi deodată, că acele tractări di
recte s’au zădărnicită, fiindcă guvernulă bulgară nu vrea 
să primăscă condițiunile ce s’au stabilită între regele Mi- 
lană și prințulă Alexandru pe calea tractăriloră perso
nale. »Neue freie Presse* nu crede, că acăstă încordare 
a relațiuniloră ar fi periculăsă pentru pacea europănă, 
dar în totă casulă e bătătore la ochi puțina importanță 
ce i se dă prințului Alexandru în afacerile politice, mai 
cu sămă, că se atribue acăstă zădărnicire d-lui Kojander, 
agentului diplomatică rusă din Sofia.

> Prințulă Alexandru, cjiee Wia vienesă, represintă 
în reședința sa bulgară mai multă ună oficeră de gardă 
prusiană pusă în apanagiu rusă, decâtă ună regentă cu 
voință și cu libertate de acțiune propriă. Acăstă nu se 
scie numai de acum, dar nu s’a dată pe față așa de 
multă ca în acestă casă. Când în Sobranie a fostă vorba 
de fusiunea celoră două partide, principile s’a bucurată 
de acăsta, dar ministru - președinte Caravelovă l’a des- 
aprobată și anume pe motivulă observațiuniloră făcute 
de agentulă rusă. Asta s’ar pută însă considera ca o 
afacere bulgară internă, pe când confliclulă serbo-bulgară 
trece peste granițile principatului bulgară, întră in sfera 
politicei esterne balcanice, unde sfera puterei austriace 
și rusescl se atinge, și tocmai de aceea are mare însem
nătate. Ministru-președinte și acum desaprăbă pe prin
cipele Alexandru, căci și acum are la spate pe agentulă 
rusă. Insă de astă dată nu e bulgarulă Zankov, ci re
gele Serbiei, căruia i se spune, că promisiunile princi
pelui bulgară n’au nici ună obligamentă. Asla’i o mare 
deosebire, căci pe când d. Zankov trebui se se liniștăscă, 
regele Serbiei nu o pote face. Și nici nu o va face, 
căci elă refusă d’a recunăsce pe d. Caravelovă ca o in
stanță superiără prințului Alexandru, cu care a tratată 
personală.

»Așa stă în momentulu de iață tătă aface
rea, și puterile, a căroră intervențiune acum șăse luni 
pusese la cale începerea tractăriloră între cei doi prin
cipi, sunt.ă împreună cu Battenbergulă desaprobate de 
d-nii Caravelovă și Kojander. Avemă dreptulă să între

bămă, pănă unde se întinde — după întrevederea dela 
Skiernevice — înțelegerea dintre Rusia și cele două im
perii germane?.... Dacă e vorba să se esercite acum o 
nouă presiune în Sofia, spre a se aplana conflictulă din
tre Serbia și Bulgaria, atunci Rusia trebue să instrueze 
mai ânteiu pe agentulă său d’acolo, ca să se lase de 
lucrarea sa de a scăte mușunăiă, căci astfelă caraula 
de la Timocă ar pută în cele din urmă să-și arunce um
bra sa peste relațiunile amicale ale mareloră puteri....
E de așteptată de la Rusia, ca să nu mai lase pe agen
ții săi din peninsula balcanică să jdce acelașă rolă, ca 
în timpulă când semiluna domnea pănă la țărmii Du
nării.*

------ O-------

Discursulii Papei Leo XIII.
In ajunulă sărbătoriloră Domnului colegiulă cardi- 

naliloră a felicitată pe Papa prin graiulă decanului sân
tului colegiu, cardinalulă Sacconi. Papa a răspunsă Qi- 
cendă:

»Situațiunea Năstră nu corăspunde nici decum demni
tății și independenții Papatuluî. Libertatea lui în eserci- 
tarea puterei supreme este restrînsă și din ce în ce tre
bue să semțimă mai multă greutatea unei dominațiunî 
străine și trebue să se convingă lumea catolică că o ase
menea situațiune nu mai este de suportată și că »nu 
mai pote fi indiferentă față cu ea «

Dușmanii bisericei — adause Papa — au mersă așa 
departe dea contestă Papei dreptulă ca • să-și manifeste 
prin fapte creștinăsca iubire a deaprăpelui. Papa com
bate atacurile și insinuările pressei liberale în afacerea 
cu spitalulă și protestăză în contra libertății prea mare 
a eresiei, care ișî îmulțesce templele în Roma și atacă 
dogmele bisericei. Elă cere energică independența 
P a p a t u 1 u i; protestăză mai departe în contra divorțu
lui, care minăză familiile, amenință creșcerea copiiloră și 
este începutulă decadenții stateloră: »Dăcă îi va plăcea 
lui Dumnezeu, adauge Papa, de a nu ne cercă din nou, 
îi vomă mulțămi, dăr este de temută că lucrurile nu se 
voră schimbă spre mai bine pe câtă țimpă capulă bise
ricei în Roma va trebui să sufere jugulă dominațiunei 
străine. Fiulă lui Dumnezeu nu va părăsi biserica sa. 
Catolicii să se răge ca să sosăscă câtă mai curândă cea- 
sulă mântuirii poporului.»

------- o-------

SOIRILE BILEI.
Concertulu Brassin-Stein, Rare-orl are ocasiune 

publiculă brașovănă a asista la o producțiune musicală 
ca cea de asără. D-lă Brassin a dovedită, că este unulă 
dintre cei dintâi artiști în mânuirea arcușului, 6r’ d-na 
Stein, că este o pianistă de totă desteră. Nici unulă 
din cei-ce au luată parte la acăstă escelentă producțiune 
n’a rămasă nemișcată, nici unulă nu s’a depărtată din 
sala șcăleloră de fete germâne de aici, fără să-i pară 
rău, că publiculă asistentă n’a fostă în numără câtă se 
pote de mare. Dintre piesele esecutate de d-lă Brassin, 
cari au storsă în gradă mai mare admirațiunea celoră 
de față, amintimă în deosebire »Ciaconna» de Leb. Bach 
și La Ronde des Lutins« de Bazzini. In piesele >Am 
Waldessaum» și »Marsche Militaire» d-lă Brassin dovedi 
și ună remarcabilă talentă componistă. Din piesele 
esecutate pe piano de d-na Stein mai clară și precisă 
esecutată și prin urmare mai aplaudată a fostă ,Etuda« 
de Rubinstein. — La casă când escelențiî concertiștl ară 
da o nouă producțiune, recomandămă cu totă căldura 
iubitoriloră de musică să nu lase ocasiunea nefolosită 1 

—0—
Erl amă primită primulă aumără de probă ală dia

rului ungurescă »Brasso* ce va apără dela 1 Ianuarie 
în Brașovă In invitarea la abonamentă, redactorulă 
Szlerănyi Iăszef cjice, că chemarea acestui diară va fi în 
prima liniă »puternica promovare a ideii de stată și a 
lățirii limbei materne.»

Sapienti satis! 
—0—

jRomânulă» spune, că ministrulă de esterne ar fi 
dispusă să refuse d-lui Gr- M. Sturdza datele cerule în 
privința convențiunei comerciale încheiate cu Austro- 



Ungaria, precum și corespondința urmată în acâstă pri
vință.

—0—
D. C. I. Mitilineu a adresată ună căldurosă apelă 

cătră autorii și editorii de cărți, broșure etc. cu privire 
la România, ca să trimâță gratisă câte ună esem- 
plară din operile, ce au publicată său voră publica, la 
adresa »Bibliotecii ministerului lucrăriloră publice din 
Roma,« deârece distinsulă filoromână și profesoră B. E. 
Maineri, directorulă bibliotecii și archiveloră technice, 
’și-a propusă să continue a face și mai multă cunoscută 
România în Italia prin publicațiuni dilnice și prin scrieri 
periodice. Suntemă siguri, că la apelă se va răspunde 
totă cu aceeași căldură.

—0—
Cetimă in »Voința Națională* de Vineri: »AdI la 

âra 1 p. m. s’a oficiată de I. P. S. S. Mitropolitulă Mol
dovei, în biserica sf. George nou, serviciulă funebru 
pentru repausatulă generală N. Dabija. La acestă ser
viciu asistau dd. miniștri, delegațiunile Camerei și Sena
tului, generală V. Crețănu, șefulă casei militare a M. S. 
Regelui, generalii aflați în capitală, toți șefii de corpuri 
din garnisână, precum și ună mare numără de înalț! 
demnitari ai Statului. Sicriulă se perdea în o mulțime 
imensă de frumâse cordne depuse de familiâ, de diferite au
torități precum și de mai mulțl amici ai familiei. Printre 
corone se observă și una trimisă de M. S. Regele. Ono
rurile militare au fostă date de regimentulă 1 de liniă 
cu drapelă și musică, de două baterii de artileriă și de 
regimentulă de roșiori, puse sub comanda d-lui gene
rală Radovici. Cortegiulă funebru a străbătută strada 
Lipscani, calea Victoriei, calea Griviței până la gara de 
Nordă. In dreptulă palatului regală, cortegiulă se opri 
și o frumâsă cordnă se depuse pe sicriu din partea MM. 
LL. Regele și Regina. Panglicele carului funebru, trasă 
de 6 cai, erau linute de d-nii prim-ministru I. C. Bră- 
tianu, generală-adjutantă Fălcoianu, ministru de răsboiu, 
și de d-nii generali Cernată, Al. Anghelescu, Cantili, 
Arion, Baruți, colonelă Pastia, etc. Decorațiunile erau 
purtate de mai mulțl oficerl superiori. Deși timpulă eră 
forte urîtă, după cortegiu urmau ună însemnată numără 
de oficerl superiori și elevii scâlei de poduri și șosele. 
Imediată după trăsurile familiei, urma trăsura de gală a 
Curței regale. La gara de Nordă, sicriulă fu dată josă 
din carulă funebru și depusă în vagonă de mai mulți 
oficerl superiori și inferiori, printre cari s’au observată 
între alții d-nii generală Fălcoianu, colonelă Pastia etc. 
Pe peronulă gării, unde se afla și d-na generală Dabija, 
împreună cu întrâga familiă a decedatului, d. generală E. 
Arionă a citită ună discursă prin care a schițată viăța 
militară și politică a decedatului. La gară se aflau și 
mai multe d-ne, printre cari am observată pe d-nele ge
nerală Fălcoianu, generală Radu Mihaiu, generală E. 
Arionă, colonelă Berendei, colonelă Mărculescu, etc.« 

—0—
Falimentulă băncii Marcu Cohen din Brăila cu su

cursala S. M. Cohen din BucurescI se sue la ună milionă 
și jumătate.

—0—
»Liberalulă« din Iași află, că o sumă mare de ovrei, 

ce erau înscriși la sorți, prin^endă în mijloculă loră pe 
ună sub-comisară, ună epistată și mai mulți jandarmi, 

i-au bătută și maltratată în ună modă fârte gravă. Marți, 
aducendu-se mai mulți din cei prinși la parchetă spre 
a se instrui afacerea, ună numără de peste trei mii 
de ovrei au năvălită în palatulă administrativă și prin 
împrejurimi, umplendă tâtă piața curții și o parte din 
strada mare, și căutândă a provocă scandaluri. Mai 
mulți din aceștia s’au aruncată din nou asupra jandarmi- 
loră spre a elibera pe arestanțl. Cil mare greutate o 
parte din culpabilii prinși au putută fi espediațl în ares- 
tulă preventivă, câte doi, sub paza unui mare numără 
de jandarmi. Nu se scie dacă afacerea se va pută ter
mina în liniște, deârece agresiunea ovreiloră devine din 
ce în ce mai mare.

------o------

Procesulu anarcliiștilorâ. în Lipsea.
(Coresp. part, a >Gaz. Trans.*)

Lipsea, 24 Decemvre n. 1884.
Domnule R e d a c t o r ă ! Eri s’a terminată la tri- 

bunalulă de aici ună procesă anarchistică, care a făcută 
mare svonă mai în Iotă pressa din Europa. Se părea, 
că anarchismulă e stârpită cu totulă din acâstă țâră; 
procesulă de față a probată contrarulă. Anarchismulă 
lucră pe sub ascunsă; partida anarchistă îșl are ade
renții săi, cari deși risipiți și prin alte state, dar se ajută 
reciprocă. Ei suntă fanatici până la estvemă și suntă 
gata a-și sacrifică viața pentru principiile și vederile loră. 
Acestă faptă a pusă pe gânduri pe ămenii dela putere 
și poliția are însărcinarea de a fi cu cea mai minuțiăsă 
supraveghiare. — Voiu espune pe scurtă din acestă pro
cesă aceea ce credă, că interesâză și pe publiculă ceti- 
toră ală prețuitului Ziară, ce-Iă redigeți.

Pertractarea finală s’a începută în 14 1. c. Ascusații 
suntă 8 la numără, toți lucrători de diferite profesiuni, 
dintre cari amintescă pe Reinsdorf, Kuchler, Rupsch și 
Bachmann. Procesulă se ocupă cu două atentate cu di
namită săvârșite în Septemvre anulă trecută. Bachmann 
a comisă pe celă dintâiu în restaurantulă lui Willemsen 
din Elberfeld pela 10 bre sera. Deși în odaia de alături 
își țineau tocmai atunci o mulțime de mediciniști ședința 
loră, Bachmann a aprinsă fitilulă unei cutii cu dinamită 
ce o pusese sub scaunulă seu și apoi fără să fie vădută 
a dispărută. Explosiunea, care a urmată immediată n’a 
periclitată viața nimănui, dar i-a făcută restauratorului o 
pagubă de 600 mărci (360 floreni). Ală doilea atentată 
l’a săvârșită Kuchler și Rupsch cu ocasiunea desvălirei 
monumentului din pădurea Niederwald. La acâs'ă sâr- 
bătbre națională au luată parte M. Sa împăratulă Ger
maniei, diferiți regi și principi, și o mulțime mare de po- 
poră. Proiectulă a fostă să prăpădâscă pe împăratulă și 
pe principii, cari erau de față. Iu presăra serbărei amin- 
tiții acusațl, fără ca se fie observați de nimenea, au as
cunsă, 10 minute depărtare de monumentă, într’uuă 
șanță, peste care se scia, că are să trecă împăratulă cu 
suita sa, două cutii mari pline de dinamită și provâdute 
cu fitile. Fitilele le-au acoperită cu foi, pământă și ârbă, 
ără capetele loră și le-au marcată, ca a doua di să le 
pătă aflâ numai decâtă și să le aprindă. Rupsch era 
la timpulă destinată la loculă său. In momentulă, când 
a trecută împăratulă preste șanță, Rupsch la semnalulă 
lui Kuchler a aprinsă fitilulă, dar fiindcă peste nâpte cam 
pioase, a arsă până la ună locă, fără ca dinamita să fi 

luată focă. Astfelă numai prin norocă a scăpată împă
ratulă Germaniei și o mare mulțime de omeni de peirel 
— Supărați, că nu le-a reușită planulă, acușații după 
sfârșirea serbărei au luată seara cutiile cu dinamită din 
șanță și au plecată spre Rudesheim, nu departe de Nie- 
derwald. Aici îșl încârcă de nou noroculă, pună cutiile 
cu dinamită lângă păreții unei hale pe atunci plină cu 
âmeni, aprindă fitilulă, explosiunea se face; din fericire 
nu se periclitâză nimenea, dar proprietarulă are o pagubă 
fârte mare. Acâsta e pe scurtă istoria atenlateloră.

Sufletulă și urzitorulă loră e Reinsdorf, ună cule- 
gătoră de litere. Membru declarată alu partidei anarchiste, 
Reinsdorf a jucată de mai mulțl ani sub diferite nume 
rolulă de agitatoră prin mai multe cetăți ale Germaniei. 
In totă decursulă procesului elă e resolută, răspunde cu 
nepăsare și obrăsniciă; pe când ceilalți complici, căutândă 
să se facă nevinovațl, îșl contrazică. Bachmann recunâs- 
ce, că elă a aprinsă dinamita în restaurantulă amintită 
mai susă, dar n’a cunoscută efectulă ei și n’a avută 
intențiunea să omâre omeni. Rupsch afirmă că nu plâia 
a fostă causa, că nu a arsă totă fitilulă și prin urmare 
nu a esplodată dinamita, ci elă însuși, care n’a avută 
intențiune să sâvărșâscă atentatulă; din care causă de 
sera a tăiată fitilulă pe la jumătate, fără să fie observată 
de Kuchler, care insista cu trupă și sufletă ca să se 
comită atentatulă. Kuchler afirmă contrarulă. Astfelă 
se continuă pertractarea, care cu ascultarea a celoră 54 
de martori, chemați pentru descoperirea adevărului, a 
durată 9 dile. Trecă peste răspunsurile diferițiloră acu
sațl și martori, și mă mărginescă a reproduce o parte 
din răspunsulă lui Reinsdorf, fiind de ună interesă 
generală.

Reinsdorf recunâsce, că e anarchistă.
Președintele: Ce înțelegi d-ta sub anarchiă și 

anarchistă? Reinsdorf (după ce se gândește puțină): Eu 
înțelegă sub anarchiă o stare socială, care pune pe ori 
ce omă cu mintea sănătosă în posibilitatea de a ajunge 
cea mai înaltă trâptă de cultură și desvoltare. Acâsta 
e in totă casulă numai în societatea anarchistă cu pu
tință. Ținta partidei anarchiste este: 1). A scuti pe 
âmeni de lucrulă peste măsură; 2). A-i scăpă de lipsă 
și necază; 3). A-i elibera de ori ce forță nenaturală; 
4). A scâte prostia și superstițiunea din lume.

Acusatulă, cu învoirea președintelui, espune pe 
lungă mijlâcele, de cari se folosescă anarchiștii spre ajun
gerea scopuriloră amintite. Intre altele Z^e: Deși s’au 
inventată o mate mulțime de mașini nouă, totuși lucrulă 
âmeniloră nu s’a micșorată de locă; pe Z* ce merge 
cresce numărulă acelora, cari negăsindă de lucru suntă 
condemnațl a muri de fome pe drumuri. Anarchiștii 
au se caute căi și mijiâce, ca nu numai unii, ci massa în- 
trâgă a poporului să pâtă trăi bine. Partida anarchistă 
voiește să delăture producțiunea privată, și în loculă ei 
să pună producțiunea anarchistă. Spre scopulu acesta 
este necesitate necondiționată, ca fiecare proprietară de 
pământă, ori capitalistă, ori fabricantă să fie expropriată 
în.favorulă totalității. Pământulă, banii etc. devină con
formă organisațiunei statului anarchistică proprietatea 
asociațiuniloră de lucrători. Pământulă n’are să-lă cul
tive câțl-va lucrători cu sapa și cu plugulă primitivă, ci 
cu pugurl cu vaporă și alte unelte moderne. Reuniunile 
de lucrători din tâtă țâra au să stea în relațiunl unele

FOILETON U.
Puterea graiului naționalii și însemnă

tatea teritorului naționalii.
(Doui discursuri, de lonu a lui G. Sbiera. Cernăuți 1884.) 

(Urmare și fine.)

O națiune care trăesce pe ună teritoră su
pusă altei națiuni nu’șl pâte desvoltâ și manifestă 
viața sa particulară organică astfelă, după cum ar 
dori și după cum ’i-ar dicta interesele sale. Astfelă 
de națiune jâcă, după cânteculă din concertele națiuni- 
loră ce se esecută totdeaună după programe stabilite de 
mai înainte cu multă și profundă chibsuâlă. Aceste pro
grame fârte a rare ori coincidă cu placulă și cu intere
sele națiuniloră condamnate a juca după dînsele! Mai 
adeseori, aceste programe tindă a mărgini în modă fârte 
simțitoră sfera de activitate a organismului națională, 
ba une ori i-o strîmptâză într’atât.a, încâtă ’i se pericli- 
tâză chiar esistința.

O națiune fără de teritoriu propriu, carea petrece 
pe teritorulă altoru națiuni, este ca și ună corpă orga
nică străină aflătoră în altă corpă organică. Până când 
ea nu neîncomodâzâ cu esistința sa națiunea, pe terito
rulă căreia viețuesce, pănă atunci acâsta îi dă pace și o 
sufere se petrâcă întrînsa. Din momentulă însă ce prin 
începerea manifestării vieții sale particulare și idividuale 
causâză corpului, în care se află, necomoditățl, neplăceri 
sâu chiar suferințe și dureri, a și dată ansă la o luptă 
pentru esistență. Acestă luptă se cui mă sâu prin ră
punerea, prin stârpirea unuia din luptători, sâu prin se
pararea corpuriloră luptătâre, ocupândă adecă fiecare din 
ele câte ună spațiu, câte ună teritoră propriu pentru 
manifestarea și întreținerea vieții sale particulare și in
dividuale.

Teritorulă propriu este și rămâne pentru fiecare 
națiune vitală prima, principala și absolută nedespensa- 
bila condițiune, spre a’șl întrețină în deplină libertate 

viața sa propriă particulară și individuală. Căci, precum 
nu ne putemă închipui o ființă organică fără de vr’ună 
spațiu ce neapărată trebue să’lă cuprindă organismulă 
ei, totă așa nu ne putemă cugeta nici o națiune deplină 
formată fără de vr’ună teritoră propriu ală său, pe în
tinderea căruia să pâtă membrii ei întră unii cu alții în 
legături și funcțiuni organice si să constituâscă împreună 
corpulă orgartică numită națiune.

Teritorulă propriu este absolută necesară nu numai 
pentru esistința și manifestarea vieții naționale, dâr și 
pentru îmulțirea și estinderea națiunii. Acâsta a fostă 
causa, care cu necesitate a impinsă totdâuna pre națiuni 
ca să cuprindă pentru sine câtă mai multă teritoră. 
Stremurulă de îmulțire necesitâză și pre individă ca să 
dobîndâscă pentru sine și ai săi locă câtă se pâte de 
multă. Teritorulă ocupată, națiunile ca și indivizii, ’l-au 
apărată și’lă apără totdâuna cu multă și mare vitejie, 
sacrificândă în acâstă luptă chiar membri din corpulă său 
națională. Pentru apărarea teritorului comună, națiunile pri
mitive săriau cu toții, cu mică cu mare, cu tânără și bătrână. 
Națiunile civilisate însă și organisate în staturi proprie 
întrețină spreacestă scopă anume apărători. Sacrificiele ce le 
aducă ele pentru susținerea și înarmarea acestoră luptă
tori suntă adeseori forte mari, mai mari chiar decâtă 
sacrificiile aduse pentru alte multe categorii de trebuinți 
pentru susținerea traiului națională. Nici o națiune, 
fie ea câtă de mică, n’a cedată, de bună voe și fără 
resistință , părți din teritoriulă cuprinsă și culti
vată de dînsa. Ocuparea de cătră alte națiuni a unoră 
teritorii naționale străine s’a făcută totdâuna cu puterea. 
Forța a primată dreptulă 1

In Ziua de aslădi s’a ivită ună modă nou de a cu
ceri teritorii naționele străine. AstăZI, de puterea brutală 
se folosescă națiunile numai în cașuri estreme. Pentru es- 
Linderea sa Z^nică., pentru ocuparea necontenită de te
ritorii străine, membrii națiuniloră civilisate și culte prac
tică astăZI ună modă preeâlă de paclnică pe atâta și de 
periculosă. AstăZI, ei nu mai întrebuințâză forța brutală, 

ci pe nesimțite, și chiar cu bună învoiâlă, purcedă la de
posedarea națiuniloră, deposedândă unulă câte unulă din 
membrii loră. Ei le oferă pentru teritoriile cedate adese
ori prețuri fârte bune, mai alesă atuncia când este vorba 
a ocupa nisce locuri fârte îndemânate și apte pentru in
teresele ocupătoriloră. Pe calea pacinică, și cu bună 
învoială, vedemă astăZI în mânile străiniloră târguri și 
sate întregi de pe teritoriile altoră națiuni brudie și ne
pricepute, lacome și răsipilâre. •

Vârîrea străiniloră printre membrii unei națiuni, 
ocuparea de cătră dînșii a unoră părticele din teritorulă ei 
nu sunt totdâuna și sub tâte împrejurările dăunăcidse, 
periculâse. Străinii de pe teritoriulă unei națiuni sunt 
chiar folositori și contribuescă multă la întărirea și no- 
bilitarea ei atuncia, când sunt de o rassă nobilă și când 
ușoră se înfrățescă, se dau absorbiți și se asimileză. In 
casulă acesta i-am putâ compară cu ună nutrimentă să
nătosă și priinciosă, ce vre-ună corpă organică îlă ia în 
sine spre recrearea sa, spre procurarea unoră sucuri 
ce i se împuținâză sâu îi lipsescă, sâu și spre înlocuirea 
unoră părticele morbide și restituibile. Din contră, când 
străinii nu voră se se prefacă în membri ai națiunii, pe 
teritoriulă căria s’au așeZată; când nu voră se se su
pună puterii ei vitale; când nu voră sâ adâpte spiritulă 
ei asimilătoră și dătătoră de viață, adecă când nu voră 
sâ vorbescă și sâ se folosâscă num ii de graiulă ei; în 
scurtă, când străinii nu voră sâ se desnaționaliseze și sâ 
devină celule organice și membri omogeni ai națiunii te
ritoriale : atunci ei echivalâză cu o materie morbâsă, cu 
ună venină destrugâtoră ce se înfiltră și se încuibâză in 
corpulă națională. Lasă acâstă materiă morbâsă, acestă 
venină disolvantă în pace, necombătută și neparalisală, 
și elă atunci de sine și prin sine se va întări si lăți totă 
din ce în ce mai multă. Cu cât materia morbâsă va fi 
mal activă, mai energică, mai espansivă: cu atâta mai 
adâncă și mai cu temeiu se încuibâză în corpulă na
țională; cu atâta mai mare și mai de temută este peri- 
cululă de destrugere ce amenință totă corpulă. Dâcă o



cu altele și să lucre la crearea unei asociațiunl interna
ționale de lucrători.

Nu va mai fi de lipsă nici ună geniu, nici o au
toritate, lucrătorii au să îngrijâscă de tâte singuri, căci 
suntă destulă de capabili. Lucrulă se va împuțina co
losală ; n’are să mai fie nici o armată stabilă, nici o 
polițiă; dmenii voră avă să lucre celă multă 2 6re 
pe di; nu va fi de lipsă se fie constrînșî la lucru, 
fie-care va fi așa de înțelepții și-și va împlini de bună 
voiă datoria sa. (Fiind că președintele îlă lăsa să vor- 
bescă, Reinsdorf profită de ocasiune și adauge): Idea 
anarchistă va triumfă, de ar fi 1000 de tribunale aici. 
Trăiască anarchia!

Prreședintele: Dar mijlâcele, cari își permită a le 
folosi anarchișlii, ca să-și ajungă scopulă, suntă numai 
atentate asupra capeteloră încoronate și esplosiunl cu di
namită ?

Reinsdorf: Teoria anarchiei nu prescrie nici ună 
mijlocă anumită, ea lasă pe fiecare să lucre, cum îlă 
taie capulă.

Președintele: Dar așu voi să aflu dela d-ta, decă 
astfelă de atentate și esplosiunl corăspundă principiiloră 
d-tale ?

Reinsdorf: Eu nu aflu de lipsă să publică înaintea 
tribunalului sincera mea părere, te lasă însă pe d-ta, 
d-le președinte, să deduci cele mai estreme consecințe. 
Condamnați-mă, eu nu vrâu să fiu eliberată pentru aceea, 
ce am mărturisită aici. Dar tot nu voiu lăcâ. Ei! Eu 
aflu cu cale, ca cei asupriți să-și răsbune asupra celoră 
ce’i asuprescă, aflu cu cale, ca anarchiștii și socialiștii 
să comită atentate chiar și asupra capetelorti încoronate. 
(Acusatulă voia să continue și să vorbescă, despre împă- 
ratulă Germaniei, dar Președintele l'a întreruptă energică 
și a trebuită să tacă).

Reinsdorf recunâsce, că elă a dată instrucțiuni lui 
Rupsch și Kuchler, cum să atenteze asupra împăratului. 
La întrebare, că ce felă de motive l’a îndemnată, răs
punde: După părerea lui masa cea mare a popo
rului e în miseriă. Răsboiulă din 1870 n’a fostă ună 
răsboiu .sfântă,* ci o espedițiune de cucerire dinastică, 
prin care omenimea a devenită și mai nenorocită- 
Eliberarea masseloră e datorința lucrăloriloră. Nedemnă 
și sclavă fricosă e acela, care nu va participă la 
acâstă luptă. Totă pondulă zace în spiritută lucră- 
toriloră. E ridiculă, ca noi lucrătorii germani să ne ui- 
tămă, cum scotă lucrătorii francesl în loculă nostru cas
tanele din focă! La noi scopulă sfințeșce mij
lâcele!

Președintele îlă face atentă să se esprime mai 
scurtă. Reinsdorf continuă: La propaganda nâstră nu 
trebue să fimă sentimentali. Nu ne privesce că va fi 
omorîtă împărată, rege ori principe, noi punemă greuta
tea pe demonstrațiune, ca atare, care probâză ura cea 
mare, ce o are massa lucrătorilor^ față cu stările sociale 
de adl. Nici de aceea nu’ml pasă, că trebue să-mi 
perdă eu capulă, celă puțină ml-amă împlinită cu con
știință datoria de anarchistă pănă la mărte!

Reinsdorf a mărturisită principiile, mijlâcele și sco- 
pulă partidei anarchisțe. Elă a mai recunoscută, că în 
mai multe rânduri a primită parale din Londra și din 
America, dar n’a voită cu nici ună preță să spună dela

tine. împrejurarea acâsta a făcută pe supremulă pro- 
curoră de stată să esprime temerea, că Reinsdorf a stată 
în relații cu anarchiștii esterni!

Terminându-se eri pertractarea, președintele tribu
nalului a publicată sentința: Reinsdorf fu condamnată 
la mârte, și în casă de grațiare la 15 ani închisdre: 
Rupsch și Kuhlerlamărteșiîn casă de grațiare la 12 anlîn- 
chisore; Bachmannșiîncă unulă, fiind-că i-au ajutat eu parale 
spre a-șl ajunge scopulă, 10 ani închisdre; âr ceilalți 3 
nefiindă vinovațl au fostă puși pe picioră liberă.

Aslfelă s’a sfârșită acestă procesă anarchistică, a 
cărui pertractare finală o așteptau cei din Germania și 
chiar cei din statele esterne cu multă nerăbdare! V.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.*)

ISriinn, 27 Decemvre. — Ministrului co
merțului a anulată printr’o telegramă alegerile 
camerei de comerțu din Bvunn, rrdonândă ca 
imediată să se facă alegeri nouă.

Sjaîbach, 27 Decemvre. — La scontrarea 
cassei Societății de escompte de aci, s’a consta
tată o lipsă de 70,000 fi. Directorulă Zenari s’a 
împușcată înainte de a fi aretată.

I*aris, 27 Decemvre. — Pertractarea în 
contra d-nei Hugue s’a fixată pe c^iua de 8 Ia
nuarie, înaintea curții cu jurați de Sena.

------ o------

DIVERSE.
0 căciulă timbrată. — Țuicăreanu este adusă 

înaintea tribunalului corecțională, sub învinovățirea de a 
fi ultragiată pe agenții forței publice. Iată cum poves- 
tesce lucrurile ună sergentă de orașă: Treceamă pe la 
ceasurile 6, pe înserate, pe dinaintea poștei, pe cănd o 
mulțime de lume se adunase înaintea cutiei cu scrisori 
de afară, și toți rîdâu cu hohote, privindă pe prevenită 
care, fiindă turmentată de băutură, se căsnea ca să bage 
în cutia de scrisori ună pachetă măricelă; unii strigau: 
>0 să între!* alții: «N’o să intre!» Mă apropiu și vădă 
pe acestă individă înjurândă cu furie pachetulă care nu 
vrea să intre; îi dau mânile la o parte și vădă că ține 
o căciulă. (Rîsele sgomotâse.) Hă întrebă dacă este ne
bună, și nu ’ml răspunde! .Așteaptă, amă s’o moiu în 
apă pentru ca să intre mai bine.* (Rîsete) Mă uită la 
căciulă, pe care era lipită ună timbru de 15 bani și o 
adresă scrisă pe fundă; o trimitea la Ploesci. Atunci 
îi spusei: «Du-te de te culcă, ești beată și nu știi ce 
faci.* Dânsulă îmi răspunde: ,Mă ducă, domnule ser
gentă ; pui la poște acâstă căciulă, pe care o trimită lui 
fecioru-meu, și apoi mă ducă îndată acasă.* Ii iau din 
nou căciula din mână; densulă ’mi-o smulge și se re
pede iar la cutia de scrisori încercându-se iarăși s’o'bage 
înăuntru. In acestă timpă o mulțime de lume se adu
nase și ne îneongiura. Apucai pe omulă acesta și îi iau 
din nou căciula; densulă îmi trage ună ghiontă și mă 
apucă de gâtă: «Dă-ml căciula, căci feciorulă-meu o 
așteptă!* Tocmai atunci venindă ună tovarășă îlă putu- 
rămă aresta, de și ne-a trasă mereu la ghionturl și la 
lovituri de piciâre. — Președintele: Țuicăreanu, ce ai de 
c|isă ? Trebue să fi fostă smintită să voescl a Introduce 
o căciulă într’o cutiă de scrisori; apoi sergentulă voindă 
să te lumineze i-ai dată lovituri. — Țuicăreanu: Să vă 
spună: în privința căciulei pe care o trimeteamă băia

tului, domnulă sergentă n’avea dreptate, fiindă că ml s’a 
spusă că se pote trimite ori-ce probe de mărfuri prin 
poștă. Atunci amă scrisă adresa la fiu-meu pe fundă; 
amă scrisă pe dânsa: «proba de căciuli1 și amă lipită 
ună timbru de 15 bani. — Președintele: Asemenea pa
chete se depună la biroulă poștală, ci nu se aruncă prin 
cutii; dar nu pentru acâsta ești tradusă înaintea tribu
nalului... — Țuicăreanu: Nu tăgăduescă că m’am aprinsă 
puțină, dar mă rogă să mă iertați; domniloră, sunteți 
părinți de familiă, sunt părinte de familia, strînsesemă 
ceva parale pentru ca să trimetă o căciulă băiatului; 
amă credută că d-lă sergentă vrâ să-mi ia căciula; 
șliamă că băiatulă era poftită la o nuntă și îi trebuia 
căciula, nu vrâmă să semene cu ună golană; atunci în 
furia mea de părinte de familiă.... Da, domniloră, (tri- 
bunalulă deliberâză,) sunt părinte de familiă, D-vâstră 
sunteți părinți de familiă.... Indurați-vă de ună părinte
de familiă. Tribunalulă îlă osîndește la 3 dile de în- 
chisâre. „Națiunea.”

Ammoniaphonulii. — Acesta e numele celei mai 
nouă invențiunl, menită, se dice, a îmbunătăți vocea ome- 
nescă. Inventatorulă e scoțianulă Dr. Canter Moffat. Calea 
pe care a ajunsă elă la acâstă descoperire a istorisit’o 
elă unui coredactoră dela «Pali Mall Gazette* astfelă: 
«încă ca copilă m’a pătrunsă idea, că frumsețea tonului 
italiană trebue să-și aibă isvorulă în aerulă Italiei. Că- 
lătorindă în afaceri în Italia, mi-am dată ostenâla să în- 
bunătățescă vocea mea, care la îmcepută era de o slabă 
calitate. După o scurLă șădere, știința mea chemică îmi 
(Țise că se află ceva în aeră, efectului căruia îi atribuiamă 
eu verdâța gălbuiă a vegetațiunii și aspectulă posomorită 
de tâmnă ală întregei naturi. Am esperimentată cu pi
cături de rouă și am găsită în ea două părți constitutive 
nouă: peroxyd de hydrogen și ammoniac. Aceste două 
părți constitutive mai nainte nu s’au găsită nici odată 
împreună în rouă, în nici o parte a lumii, deși ammo
niac se găsesce pretutindeni, dar în proporțiunl fârte 
mici. Am visitată valea unde a fostă crescută marele 
și simpaticulă tenoră italiană Ginglini și am găsită în 
acestă plăcută punctă aeră și rouă scăldate absolută în 
peroxid de hydrogen și ammoniac liberă; și mergândă 
din colibă în colibă m’am convinsă, că cei mai mulțl 
bărbați dedâu cele mai frumâse și mai înalte tonuri de 
tenoră. Inlorcându-mă la Glascov, am făcută cu tătă 
seriositatea esperimente d’a îmbunătăți vocea omenâscă, 
am construită aparatulă meu .ammoniaphon,* care con
ține peroxyd de hydrogen, ammoniac liberă și nisce uleiu 
de plante, ală cărui mirosă preponderâză în aerulă Italiei. 
Inspirarea acestoră părți constitutive, sub anumite con- 
dițiunl, pe care nu vi le potă comunica, a avută ună 
efectă admirabilă asupra vocei mele. Aparatulă meu are 
efectă, se înțelege acolo, unde nu se opună pedecl or
ganice de neînvinsă, etatea și alte împrejurări.* Instru- 
mentulă este o țâvă argintată, de ună metală deosebită, 
lungă de 60 centimetri, umplută cu o materiă chemică, 
care formeză aeră italiană artificială. Șâse inspirațiuni 
pe di sunt de ajunsă, pentru ca în curândă să se ob
serve o ușurare și putere în vorbire și cântare, și o suire 
și scoborîre însemnată a tonului vocei. Profesorii de 
cântări din Londra și Edinburg îlă aplică cu succesă ad
mirabilă la elevi. După șâse luni de întrebuințare Sil
nică, materia chemică trebue reînoită, și acâsta costă 
numai câțiva șilingi.

Editoră: lacobtt Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaun

națiune astfelă înmorboșată nu este destulă de precaută; 
dâcă nu încetâză a totă primi în sine și a dajastfelă nu- 
trimentă acestoră materii morbâse așezate pe și în cor- 
pulă său; dâcă nu circumscrie locurile mârbede; în scurt, 
dâcă nu ia de timpuriu măsuri eficace de vindecare: 
atunci se trezesce deodată cu corpulă națională găurită, 
ciuruită de morburi, și cu legămintele lui materiale dis
truse. La orice mișcare, la orice acțiune a sa, națiunea 
sîmțesce îndată efectulă esistinții acestoră morburi, și 
sufere cu durere înghimpăturile și junghiurile materiei 
morbâse din corpulă său.

Aceste reflecsiunl ne arată din nou, ce însemnătate 
mare, ce valâre necomparabilă are pentru o națiune te- 
ritorulă său națională; ele ne pună în vedere, câtă de 
dragă, câtă de prețiosă și de sfintă trebue să fie elă 
atâtă pentru națiunea întrâgă, câtă și pentru fie-care 
membru ală ei în parte, și câtă grijă trebue să aibă fie
care pentru păstrarea lui! Fără de continuitatea terito- 
rului nu esistă nici o legătură materială între membrii 
corpului națională. Intrepune printre membrii unei na
țiuni membri străini neasimilabill, și prin acesta ai ruptă 
legăturile materiale dintre dînșii, i-ai deslipită și despăr
țită pe unii de alții, le-ai secată suculă de viață, și i-ai 
lăsată în prada celoră mai puternici și mai abili. Acestă 
considerare, în combinare cu cele espuse pănă acum, ne 
demustră susă și tare, că toți aceia, cari vândă străini- 
loră neasimilatori părticele din teritorulă propriu națio
nală, comită două crime dintre cele mai negre și mai 
oribile. Prin astfelă de vânzări ei nu numai că se în- 
străinâză și se lepădă de nisce lucruri atâtă de scumpe, 
atâtă de drăgălașe și pline de suvenir! plăcu'e; nu nu- 

,.mai că prin acesta își dau din mână mijlocele 
cele mai apte de esistență propriă; nu numai că 
prin acâsta se hămisescă, se slăbesc^, se ruineză, se 
nimicescă pre sine înșiși și se facă astfelă culpabili de 
crima de sinucidere, dâr ei mai comită încă o crimă și 
mai neertabilă, crima de fratucidiu și de parenticidiu, 
crima de trădare națională, de lesnaționalitate. Căci ven- 

(jându’șl străiniloră neasimilători unulă și altulă părtice
lele sale din teritorulă națională, ei introducă prin acâsta 
în corpulă națiunii ună elementă morbosă și dușmănosă 
carele desface și despărțesce pre membru de membru, și 
distruge astfelă cu încetulă totă corpulă națională.

Spre a ne face o ideă și mai chiară, mai lămurită, 
despre gravitatea acestei crime, despre dauna cea mare 
și adeseori nereparabilă ce o causâză națiunii cei ce’șl 
vendă moșiile, să ne închipuimă pentru ună momentă că 
nu numai ună individă, doi, Zece; douăzeci că nu numai 
o comună său două, ci că locuitorii unoră ținuturi în
tregi și-au vândută la străini neasimilabill moșiile sale! 
Ce se întâmplă acum cu cei ce și-au înstrăinată moșiile? 
Din două una; ei sâu că se retragă pe teritorulă rămasă 
națională, sâu că emigrâză pe teritorulă alt oră națiuni. 
In casulă dintâiu, ei trebue neapărată să întreprindă o 
luptă seriâsă de esistință cu confrațiiloră proprii; spre a 
se susțină pe sine, trebue să ia dela dânșii aceea ce au 
vândută altora. Dâcă au isbutită întru acâsta, decă au 
deposedată pe câțiva din connațioualii proprii, le-au lu
ată acestora nutrimântulă necesară, și i-au dată stârpiră 
și periciunii. Er’ de n’au isbutită a susțină cu confrații 
lor lupta pentru esistință, atunci lipsiți de cele trebuin- 
ciâse pentru traiu, începă înșiși a împiercl, a stârpi si a 
se stinge de totă. filă și într’o întâmplare și în alta 
numai scădere pentru națiunea proprie!

în casulă ală doilea, atuncia adecă când vânză
torii de moșii emigreză pe teritoriulă altoră națiuni, încă 
nu observămă lucruri mai îmbucurătâre. Emigranții tre
bue mai curândă sâu mai târdiu să-și pierdă neapărată 
naționalitatea; căci mulțl nu voră fi primiți de odată pe 
acelașă locă, pentru-că nici o națiune, care grijesce cu 
rigăre de conservarea sa, nu va primi în mijloculă său 
elemente neasimilabile și dușmănâse, și ârășl pentrucă 
doi, trei indivieji singuratici nu voră fi în stare nici să 
întreprindă, nici să susțină cu succesă o luptă de esis
tință națională cu membrii națiunii pe teritoriulă căreia 
s’au așezată.

Deci, în tâte întâmplările, cei ce-șl înstreinâză mo
șiile aducă națiunii sale o daună nereparabilă în două 
direcțiuni: odată, ei micșorâză și strîmtâză teritoriulă 
națională, moșia, partea comună; — și a doua, ei scadă 
și împuținâză numărulă membriloră națiunii.

Așadară, din punctulă de vedere națională, nu pu- 
temă destulă desaprobâ și condamnă pre vânzătorii de 
moșii atuncia, când prin vânZare ei le și înstrăinâză, le 
dau în mâna streiniloră, a neconaționaliloră, și în speci
ală în mâna acelora carii nu voră să se asimileze, să de
vină celule organice din corpulă națională, să’i adopte 
sufletulă lui, să’i vorbâscă graiulă! Pentru înslrăinătorii 
de moșii, graiulă românescă are ună cuvântă de califi
care, forte semnificativă și plastică, și îi numesce său, 
pură și simplu, vânZătorl seu vândătorlde moșie, 
vendători de patrie! Acestă cuvântă nu ne nu
mesce numai pre criminală așa precum merită, ci ne 
arată totodată ș! modulă cum, acțiunea prin care săvâr
șită crima; adecă: elă a vândută, a dată pe bani 
parte din moșia națiunii sale, din teritorulă ei, din acelă 
teritoră: carele eră destinată pentru manifestarea și în
treținerea vieții sale particulare individuale, pentru sus
ținerea esistinții sale, a urmașiloră și conaționalîloră săi 
din generațiune în generațiune! Pentru că este o datină 
juridică fârte veche, ca lucrulă vândută să fie și dată 
în mâna și în sâma cumpărătorului, adecă să’i fie tră
dată, de aceea vânZătorulă de patrie, vânZătorulă de 
moșie se chiamă și t r ă d ă t o r ă !

Cui nu-i place epitetulă de vânZătoră și trădă'oră de 
moșie, de patrie, ferescă-se de-a comite fapta! Cine’și 
iubesce națiunea sa, cine-i doresce «sănătate,* conser
vare și viață îndelungată, traiu plăcută și comodă: caute 
prin cuvântă și faptă a deșteptă și a lumina pe vânză
torii și trădătorii de moșie asupra gravității lucrului; 
cerce tâte mijlocele spre a’i feri de rele, și spre a’i îm- 
pedecâ în săvârșirea crimei de fratucidiu și de parenti
cidiu, căci patria, moșia, între tâte pe pământă, este 
loculă celă mai sfântă 1



Ourguîu la bursa de Viena
din 24 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 124.15 
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.20 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.10 
Imprumutulii căilorO ferate

ungare.......................... 145.75
Amortisarea datoriei căi-

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.60 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 120.— 

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 105.25 

Bonuri rurale ungare . . 100.30 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi.............................100. —
Bonuri cu cl. de sortare 99.25 
Bonuri rurale transilvane 100.75

Bonuri croato-slavone . . 100. — 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................. 98.25
ImprumutuM cu premiu

ung...................................115 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.70 
Renta de liărtiă austriacă 81.95 
Renta de arg. austr. . . 83.10
Renta de aurii austr. . . 104.25 
Losurile din 1860 . . .134 —

Mursa de ISucwreseî.
Cota oficială dela 13 Decemvre st. v, 1884.

Acțiunile băncel austro- 
ungare ......................... 854 —

Act. băncel de credită ung. 304 50
Act. băncel de credită austr. 295.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.79
Napoleon-d’orI.................. 9.76*/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.30 
Londra 10 Livres sterlinge 123.35 Bancnote austriace contra aură

Cump. vend
Renta română (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 92 —

> convert. (6°/0) . . 87 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 33 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 99 R2 —

> H „ (5»/o) • • 85Va —
> > urban (7%) • • 987a —
» » > (6°/o) • • 93 Va —
» » > (5%) . . 82’/t —

Banca națională a României 1250 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300 —

« ■» > Națională . . 210 —
Aură 14Va°/0 —

Cursulu pieței Brașovă
din 27 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 58 Vend. 8.60
Argint românesc .... . . > 8 50 * 8.55
Napoleon-d’orI................. . . > 9.74 » 9.75
Lire turcesc!..................... . . > 10.98 . 11.—
Imperial!......................... . . » 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100— » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . > 125— » 126—
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
f silvaniei“ se potiî cumpăra în tutunge

ria Iui Cmvoss (în casa prefecturei.)

dela 1 Aprile c.,

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuit! abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe uml anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Casse de Wertheim
y ~ 1

ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu se 
potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

L FLFISCHFR 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițium și în tote mărimile.

lustinianu M. G-rama,
depositarulu fabricei în Brașovă.

SBole
EGRETE

le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale ptecateloriî tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei. ®r. Molia,

membru ală mai multoră societăți seientifice etc.
6. Place de la Nation, 6. — PARIS.

Mersulu trenurilorU
pe linia l^redealtt-lBndapesta și pe linia Teiușii-Aradii-Kadapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

ISudapesta—l^redealiil^redealw-Mudapesta

Trenă 
accelerat

Trenu 
do 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenii 
de 

persdne

■BucurescI 7.15 _ _ —
Predealti] 1.09 — — 3.50
Timișii 1.33 — — 10.15
_ „ ( 2.06 __ __ 10.5CBrașovă £ 2.16 6.30 5.45
Feldiora 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodii 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu; 4.51 10.18 10.52
Sigliiștira 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediaștt 6.00 12.11 1.23
Copșa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blasiu 7.02 1.29 3.06
Crăciiinelii — 1.45 3.22
Teiasă 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Ui6ra — 3.19 5.19
Cncerdea 8.24 3.36 5.47
GliiriȘă 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
, • ( 10.08 5-59 9.18

Clușin 10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedintt 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
Râv 12.25 9.52 2.05
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsârhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10,56 3.55

1.49 11.04 4.06
Oradia-mare 1.54 11.14 7.30
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose'

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenu
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladăny 2.01 2.04 1,59 10.09
Oradea mare ( 4.11 5.13 3.20

( 4.21 9.37 3.25
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 — .
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulît de susti 12.19 10.07 —
Aiudti 12.45 10.42 9.17
Teiușă 1.15 11.32 9.40
Crăciuneltt 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
MediașQ 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

f 9.20 10.15 3.15
Brașovă — 6.00 3.25
Timișii — 6.57 4.03
Predeală — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușik-Aradik-Budapesta Budapest>a-Aradik-Teinșik.

Trenă de Trenu Trenu Trenu de Trenă
persdne omnibus omnibus Persdne omnibus

Teiușik 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 ( 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Aradik 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Siineria (Piski) 10.12 2.58
A VJ1

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06 1
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușik 12.53 7.00

Aradtk"Timiș<6ra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenu Trenu de Trenă
omnibua persdne omnibus

Aradik 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadiâ 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tiiaiișdra 8.58 3.15 S* etroșeni 7.00

Timișdra-Aradik Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
persdne omnibua omnibua

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradik 3.10 8.00 Simeria 12.37


