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diarului.
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Cestiunea universității române.
III.
BrașovU, 27 Decemvre.

îndată ce poporulfi română din Transilvania, 
Bănatu și Țâra ungurâscă și-a ruptă lanțurile 
servitutei și și-a recâștigată libertatea individuală 
s’a născută pentru elfi dreptulă de a se folosi 
de tâte mijlâcele, de cari are lipsa, spre a se in
strui și a se cultiva liberă și neîmpedecată, lu- 
ândă și elă parte la civilisațiunea veacului.

Este clară și neîndoiosă că nu se p6te cu
getă libertatea individuală, fără ca individulă să 
aibă dreptulă de a se instrui în limba sa ma
ternă și de a se folosi de acăstă limbă în viața 
sa privată și publică. Cu atâtu mai puțină se 
p6te cugetă ca unu poporă întregă de trei mi- 
lidne de suflete să se bucure de libertatea indi
viduală, fără ca acâsta să influințeze asupra în
tregului complexă națională. C’ună cuvântă con- 
ceptulă libertății individuale nu se pbte despărți 
de conceptulă națiune.

Dăcă e vorba de instrucțiunea unui poporă 
în limba sa maternă, de întrebuințarea limbei 
sale în sc61ă și în oficiu, de folosirea și câștiga
rea mijldceloră spre a’șl înființâ institute de cul
tură naționale — atunci tdte aceste sunt atribute 
ale libertății individuale.

Ștefană Szechenyi, „celă mai mare Ungură“ 
care a inventată formula maghiarisărei succesive, 
a înțelesă fârte bine că libertatea individuală a 
unui poporă nu se p6te despărți de naționali
tatea lui. De aceea elă a pretinsă dela conna- 
ționalii săi, ca să nu aștepte pănă ce puterea 
spiritului timpului va sfărîma lanțurile iobagiloră 
români și slavi, ci să reformeze constituțiunea de 
cu vreme și să introducă treptată întrînsa pe 
Români și Slavi sub condițiune de a se ma- 
ghiarisâ.

Planulă lui Szechenyi nu s’a putută realiști. 
Era prea târziu și Kossutli cu ai săi au accele
rată numai procesulă de liberare ală popâreloră 
nemaghiare.

Românii dela 1848 au înțelesă că deodată 
cu scuturarea jugului servituții s’a născută pentru 
dânșii necesitatea de a-șl asigură viața națională 
prin cultură națională și una din postulatele loră 
cardinale a fostă acela privitoră la înființarea 
unei universități române.

„Libertatea unei națiuni nu p6te fi decâtă 

națională și fără de libertate nu e cu putință 
cultura11 — dicea fericitulu Bărnuță în memora
bilul»! său discursă ținută m presăra proclamărei 
libertății națiunei române. „Și care sunt mij'16- 
cele culturei?“ continuă elă, „să cercămă la po- 
părele luminate și vomă află, că acele sunt sc6- 
lele și institutele naționale pentru sciințe și arte, 
în deosebi universitățile, cari sunt ună mijlocă 
dictată de aceeași necesitate firăscă a popdreloră 
ehiămate la viață politică, care i-a învățată pe 
dmenl a semănă și a edee pâne ca să trăiăscă.“

Și fiindcă cultura este puterea cea mai tare 
pepământă națiunea întrăgă, Țice Bărnuță, trebue se 
îșl impreune puterile întru așezarea acestoră insti
tute. Apoi se întrâbă dâcă este posibilă ca o na
țiune să se cultive fără limbă națională? După 
ce dovedesce că dăcă popdrele ar voi să-și facă 
învățăturile în limbi străine s’ar întuneca sciința, 
religiunea s’ar îngropâ în fanatismu, invențiunile 
ar încetă, industria și comerciulă ar cădâ cu to- 
tulă, sâmțămentulă de libertate ar amorți și la 
națiunile libere și starea cea înflorităre de aeji a 
omenimei s’ar veșteji, Bărnuță continuă astfelă :

„Natura pentru aceea a dată limba fiecărei 
națiuni, ca să se folosăscă cu ea în tâte negdțele 
vieții, precum i-a dată piciâre omului ca să âm- 
ble pe picidrele sale, urechi ca să audă cu ure
chile sale, ochi ca să vâdă cu ochii săi. Vai de 
omulă, pe care’lă pârtă altulă: vai și de națiu
nea, care nu âmblă pe piciârele sale, său nu vede, 
decâtă cu ochii altei națiuni. Niciodată nu va 
pătrunde rada de cultură la creerii acestei na
țiuni, ci va rămână pururea întunecată ca orbulă 
și servitărea națiuniloră răpităre....“

Mai păte esista după tâte cele dise o du- 
bietate despre aceea, că cestiunea înființărei unei 
universități române, este o cestiune a libertății 
poporului română din Transilvania, Bănată și 
Țăra ungurăscă?

Adversarii noștri politici ne totă vorbescu de 
libertatea individuală, de bunătățile constituțiunei, 
de care s’ar împărtăși în măsură egală toți fii 
patriei. In ce stă acăstă libertate, în ce stau 
drepturile năstre constituționale dăcă nu ne mai 
este ertată nici de a ne cultivă în limba năstră 
națională, dăcă nici cu mijlăcele năstre proprii 
nu ne mai lasă să ne rădicămă scoli și institute 
naționale; dăcă tinerii noștri suntă prigoniți pentru 
că, în lipsa învățăturei românesc!, se îndeletni- 
cescă din când în când în afară de scălele și de 
facultățile maghiare cu studiulă limbei române și 
cu nutrirea sentimentelor lor românescl; dăcă, c’ună 
cuvântă, limba năstră românâscă este cu totulă 
eschisă din viața publică și este tolerată numai 
în cerculă restrînsă ală bisericei și ală familiei ?

Nimeni din sînulă națiunei năstre, suntemă 
siguri, nu sâmte aeji mai tare starea ei umili- 
tăre și asuprită, ca junimea năstră, care trebue 
să sufere atâtă de cumplită urmările sclăviei, în 
care amă recădută din nou, după ce abia amă 
fostă resuflată puțină aeră de libertate.

Odată constatată acăsta, se nasce pentru ju
nimea română marea datoriă de a luptă cu tăte 
mijlăcele iertate pentru libertatea poporului, 
și pentru redicarea templului lui de cultură națio
nală, fără de care nu păte esistâ.

Ișl înțelege ăre junimea năstră misiunea pe 
deplină ? Cunăsce ea ăre mijlăcele adevărate, ce 
o potă duce la scopă ? Despre acăsta vomă vorbi 
într’ună articulă finală.

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

Francia și espedițiunea din Tonking.
Retragerea generalului Campenon dela ministe- 

rulă de răsboiu ală Franeiei și numirea generalului Le- 
val ca ministru de răsboiu în loculă lui, este multă dis
cutată în pressa europenă. Germanii se bucură de aceslă 
evenementă și acestă împrejurare este forte semnificativă 
pentru actuala atitudine a guvernului francesă. Francia 
s’a încurcată în răsboiu cu China. Asta a plăcută multă 
celoră dela Berlină. Retragerea generalului Campenon 
însâmnă inaugurarea unei acțiuni mai energice a Franeiei 
în Tonking. Este prin urmare ună lucru forte firescă, 
ca bucuria Germaniloră să fie îndoită.

Generalulă Campenon a fostă ministru de răsboiu 
în cabinetulă Cambetta și a intrată a doua 6ră în mi- 
ministeră în Octomvre 1883, ca succesoră ală generalului 
Thibaudin, care a eliminată pe prinții de Orleans 
din armata activă. Se asigură că generalulă Campenon 
n’avea nici o încredere în Germania și în cancelarulă ei 
și ar fi preferită mai bine să țină regimentele acasă și 
să le pregătăscă pentru (fiua revanșei, decâtă să le es- 
pedeze pe corăbii la Tonking. I se împută că dănsulă 
n’a purtată răsboiulă din Tonking cu destulă energiă și 
n’a trămisă comandantului de acolo, generalului Briâre de 
l’Isle, destule ajutore ca să pâtă termină mai curăndă 
campania din China. Astfelă s’a trăgănată prea 
multă espedițiunea Tonkingesă și Francesii au de
venită impacienți. Campenon s’a opusă cererei de a se 
trimite ună corpă mai mare de armată în Tonking, căci 
prin acăsta, 4>cea elă, s’ar conturbă numai planulă de 
mobilisare francesă. Cabinetulă Fcry însă, doritoră de laurii 
succeseloră în țări depărtate și încrecjendu-se în politica de 
pace a Germaniei, s’a hotărîtă a termină espedițiunea din 
Tonking trămițândă acolo trupe de ajunsă, cari să înfrângă 
cerbicia Chinesiloră. De aceea a chemată la ministeriulă 
de răsboiu pe generalulă Le val. Foile republicane și 
conservative au salutată numirea noului ministru cu sim- 
patiă și ca ună semnă că afacerea tonkingesă se va 
termina odată. Ar fi de dorită ca să se împlinescă acăstă 
dorință a Francesiloră. Ijiarele francese spună, că ge
neralulă Le val a și presenlată consiliului de miniștri 
planulă său de organisare, după care în săptămâna vii- 
tăre să plece 6000 de âmăni din Algeria ca ajutăre în 
Tonking și acestora să le urmeze alțl 6000 în luna lui 
Fevruarie, ca să se potă termină operațiunile înainte de 
ce voră începe ploile cele mari, în Aprilie.

Despre generalulă Le val spună unele foi că elă 
a fostă la 1870 șefă ală statului majoră generală în 
Metz. Nemulțumită cu purtarea lui Bazaine, elă să fi 
avută planulă cu mai mulțl alțl oficerl de a luă comanda 
supremă din mâna mareșalului, care era în prepusă de 
trădare. Bazaine însă să fi nimicită planulă prin aceea, 
că s’a grăbită a subscrie capitalațiunea:

Generalulă Leval începe activitatea sa sub auspicii 
bune, căci totodată cu numirea sa sosi dela fruntaria 
Chinei scirea despre o victoriă însemnată a trupeloră 
francese. Generalulă Negrier a atacată la Chu vre-o 
12,000 ChinesI și le-a luată tote posițiunile causându-le 
perderl însemnate.

Interesante sunt declarațiunile ce le-a făcută gene
ralulă Campenon raportorului (parului „EvănementJ' 
„Eu, dise Campenon, am fost totdăuna în contra espe- 
dițiuniloră în țări depărtate. Când am intrată în cabi- 
netă era vorba numai de apărarea Tonkingului și nu era 
de lipsă a altera planulă de mobilisare. Acuma însă e 
vorba de-o espedițiune în sensulă adevărată ală cuvân
tului cu trupe luate din armata permanentă. Nu mai 
potă lua prin urmare răspunderea asupră-mi. A jertfi 
bani și 6menl pentru nisce resultate dubie nu voescă. 
Nu’ml place întrega politică a d-lui Ferry; elă este trasă 
pe sfâră de Bismark. Francia face de câtva timpă afa
cerile Germaniei. Bismark a stricată pe Francia cu Ita
lia și cu Spania și acum voiesce să-o strice și cu An
glia. Părerea mea este că în situațiunea actuală Fran
cia să nu facă alta, decâtă a se pregăti la luptă, însă 
nu în alte lumi, ci în Europa. D-v6stră scițl în con
tra cui,“ adause generalulă.

Rămâne ca viitorulă să dovedâscă, cine din doi a 
înțelesă mai bine situațiunea, Ferry ori Campenon.

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



DIN DIETA CROAȚIEI.
In ședința de la 3 Ianuariu n. a dietei croate, cu 

ocasiunea desbaterii indemnității, Davidă Starcevici 
vorbi relativă la proiectă. Intre altele dise:

»Statulă este o societate, în care fie-care membru 
trebue să afle scută pentru persână și proprietate. Croația 
a devenită după pactă numai o provinciă ungurâscă, dâr 
și aci ar trebui apărată libertatea fiecărui individă, adl 
însă avemă numai sarcine, pe când statulă nu ne oferă 
nimică. Guvernulă nu se bucură de nici o încredere din 
partea poporului, autoritățile n’au altă însărcinare, decâtă să 
adune dările și fiindcă noi ne ridicămă vocea în contra acestei 
stări de lucruri suntem declarați ca rebeli, petroliști și nihiliști. 
Chiar înaintea regelui suntemă denunțați și i se pune în 
gura monarchului vorbele: ,,Asta-i o scârbosă meseriă!*  
Eu nu credă în acăslă esprimare; dâcă regele ar cu- 
născe situațiunea poporului nostru, atunci ar desemnă 
cu totulă altfelă pe aceia, cari susțină starea actuală... 
In acestă stată tâlhărescă nu e demnă a se plăti dărl.<; 
Președintele admoniază pe vorbitoră spunândă, că’i va 
detrage cuvăntulă.

Starcevici strigândă: ,Puțină îmi pasă; și așa 
nu permițî libertatea cuvântului. Ați audită ce a disă 
Tisza cătră Csanady și n’a fostă isgonită din dietă.... 
Cum vine, că Maghiarii, cari în 1848 au fostă rebeli, 
adl suntă domni în Croația?... Avemă 110 deputațî, 
dintre cari 43, așadară minoritatea, a alesă deputațiunea 
regnicolară. înainte de pactă sistemulă era bună, voi 
l’ați răsturnată, prin urmare voi sunteți rebeli... Nicăiri 
guvernulă nu e atâtă de nepopulară ca la noi... Acum 
li-se iau grăniceriloră și pădurile ca să înghețe de 
frigă. Noi amă hotărâtă să înmânămă înșine monar
chului plângerile nâstre. Dacă va dice atunci: ,Asta’i 
o meseriă scârbosă,» său »Asta’i dreptă,*  — nouă ne 
este totă una. Eu nu mă temă de viitorulă poporului 
din sudă. Popârele Austro-Ungariei suntă acum cele mai 
nenorocite. Dar va încetă și acăstă stare. Avemă 
o națiune înrudită, sfânta Rusiă, care a 
creată Serbia, Bulgaria și Muntenegru și 
care va crea și Croația. (Aplause nesfârșite în stin
gă.) Gândiți-vă, că Croația ârăși va fi independentă și 
se va uni cu frații săi de la Triestă pănă la No- 
waja Semlja. Atunci vă voiu întreba, unde 
esistă o corână ungurescă. In Croația liberă și 
independentă vomă striga însuflețiți: Trăiască M. Sa Re
gele Croației! (Aplause frenetice în stînga.) Stimeză pe 
Maghiarulă, când și apără dreptulă jsău, dar și elă să 
respecte drepturile năstre.... A(JT pe căile ferate din 
Croația se vorbesce unguresce, limba nâstră se isgonesce. 
De indemnitate nu mai vorbescă, asta s’a hotărîtă în 
Pesta.... Tisza amenință acum cu mijlâce drastice și 
spre scopulă acesta și-a trimisă aci pe >băeța.șu său.< 
Președintele îi detrage cuvântulă, Starcevici îi mulțămesce 
și se așâdă pe bancă.

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

Cestiunea Macedoniei.
Macedonia astăzi este țera cea mai importantă din 

peninsula balcanică, pentru că după acăstă țâră se bată 
două elemente: elementulă grecescă din partea meridio
nală și elementulă bulgărescă din partea boreală a pen
insulei. Amândouă aceste elemente ostile năsuescă de a 
încorporâ acâstă țâră la elementulă loră genetică. In 
Macedonia ele au făcută propagandă pentru causa loră. 
Grecii au mersă și mergă cu multă mai departe decâtă 
Bulgarii, pentru că ei nu s’au mulțămită și nu se mul- 
țămescă numai cu conservarea și apărarea elementului

grecescă, ci au căutată și caută și astădi să greciseze 
elementulă românescă din Macedonia prin biserică și 
prin scolă.

Cu tâte cele vr’o 20 de scâle românesc! din Mace
donia elementulă românescă din acâstă țâră încă nu este 
mântuită pe deplină de grecisare, pentru că grecomania 
Româniloră macedoneni este fârte mare. In tâte comu
nele române din Macedonia, afară de Gupisi și pâte de 
Molovisce, suntă scâlele românesc! cu limbă grecâscă mai 
tare cercetate de copii Româniloră, decâtă scâlele ro- 
mânescl cu limbă românâseă, ceea ce arată, că propa
ganda panelenismului este mai puternică chiar în comu
nele curată românescl, decâtă propaganda Românismului.

Causa acestei aparițiunî suntă Românii înșiși atâtă 
cei din Macedonia, câtă și cei din România. Societatea 
Macedoromână, de vre-o patru-cinci ani decând esistă, 
n’a lucrată absolută nimică, ci a durmită somnulă celă 
lungă. Acuma vedemă, că eră s’a apucată de lucru, 
numai de ar lucrâ mai cu zelă și cu mai multă stăru
ință decâtă în trecută

Silogurile (societățile) panelenistice împreună cu cei 
22 de episcopl grecesc! din Macedonia, Tesalia, Albania 
și Epiră au lucrată și lucrâză cu o activitate febrilă la 
desnaționalisarea Româniloră și acâsta Grecii o facă 
pentru ca să întărâscă elementulă loră celă slabă în 
contra elementului bulgărescă, care în Macedonia este 
mai numerosă decâtă Grecii, Românii, Turcii și Albanesii 
cu toții laolaltă.

Românii din Mecedonia simpatisâză cei-i dreptă as
tăzi cu Grecii. Nu sciu mâne cu cine voră simpatizâ; 
Grecii fără de Români nu potă face nimica în contra 
Bulgariloră, pentru că nu potă să stea în contra loră, 
nici cu numerulă nici cu averea și nici cu inteligența.

Este timpulă supremă, ca Românii să-și deschidă 
ochii și mințile forte bine și să nu cruțe nici ună sacri
ficiu spre a scăpa pe frații loră de sub influința cea de- 
sastrâsă a propagandei panelenistice, să stăruâscă până 
mai este timpă pe lângă guvernulă turcescă, ca Românii 
de sub domnia turcâscă să capete independința bisericii 
române cu episcopl români. Să stăruâscă cu ori ce preță, 
ca să aibă și Românii esarchulă loră românescă. Numai 
astfelă se pâte scăpă poporală românescă din provinciile 
turcescl de influința și pericululă ce-lă amenință atâtă 
din partea Greciloră, câtă și din a Bulgariloră.

Ce bine era de se înființau consultatele române din 
Bitolia, din Ianina, din Epiră! Nu se pâte spune câtă 
bine ar fi putută aduce Româniloră din acelea părți con
sultatele românescl. Ele. prin autoritatea și prin presti- 
giulă loră ar paralisâ mai de totă influința propagandei 
panelenismului și ară fi încuragiată și propagată cu multă 
mai tare causa Românismului. Nici acum nu este târ
ziu de a se instalâ aceste două consultate, ba din contră 
dâră astăcji suntă mai de lipsă ca ori când, pentru că 
tocmai astăzi se agitâză cestiunea Macedoniei mai tare în 
diarele europene și ar fi fârte tristă și durerosă, ca Ro
mânii, cari au adusă atâtea sacrificii de 20 de an*  pen
tru luminarea Româniloră Macedoneni la timpulă celă 
mai critică să nu-șl aibă representanții săi la punctele 
cele mai însemnate spre a apără interesele românismului.

Austria măcar că n’are nici ună supusă austriacă 
în Bitolia, capitala occidentală a Macedoniei și în Janina, 
totuși are în amândouă aceste puncte importante consulii 
săi. De asemenea își are și Rusia consulii săi în aceste 
ocalități. Din Ianina consululă română ar pute influința 

asupra Albanesiloră, cari voescă să se emancipeze de 
sub domnia mașteră turcâscă și totodată ar putâ face 
oropagandă printre Albanesi și printre Românii din Al
bania, ca să pună ună descendente din familia Ghicules-

ciloră în fruntea principatului albanesă, pentru că stră 
moșulă glorioșiloră și patrioticiloră Ghiculesci se trage din 
Albania. Ce frumosă ar ședâ unui prinț.ă românescă să 
stea pe tronulă Albaniei în fruntea celui mai vitâză, mai 
frumosă și mai sumeță poporă din totă Orientulă și 
în fruntea suteloră de mii de Români din Albania, cari 
suntă totă așa de voinici și de mândri de nemulă loră 
ca și compatrioții loră Arnăuțî. Noi credemă că acâstă su
blimă ideă s’ar putea realisa numai cu puțină muncă spiri_ 
tuală și puține sacrificii materiale.

Cine a avută ocasiune să cunâscă nâmulă arnău- 
țescă sâu ală Albanesiloră cum le (Jică Armânii, acela 
va trebui să mărturisâscă, că nici ună poporă pe lume 
nu este atâta de recunoscătoră cătră bine făcătorulă său ca 
poporulă albaneză, celă mai cavalerescă poporă din totă 
Orientulă. Pagubă numai că îi lipsescă conducători ca
pabili din sânulă său.

Acestă bravă poporă strigă în lumea largă, că nu 
mai pâte suferi jugulă domniei turcescl și diplomația eu- 
ropână se face surdă la tâte strigătele lui, ba sacrifică o 
parte din națiunea albaneză în contra voinții loră, dân- 
du-o principatului Muntenegrână.

După aceste reflecsiuni să vedem ce c|ice »N, fr. 
Presse*  într’o corespondență din Atena dela 20 Decemvre 
despre cestiunea Macedoniei. Etă aceea corespondență:

> Agitațiunea panbulgăiâscă în Macedonia a produsă 
o iritațiune cumplită în Grecia. Macedonenii, cari locu- 
escă în Atena, s’au întrunită într’ună meetingă, ca să 
protesteze în contra aserțiuniloră false ale apostoliloră 
panslaviști. In adunarea, ce s’a ținută la 7 Decemvre în 
sala municipalității, au votată următârea declarațiune: 
Cu privire la cele ce s’au publicată de presa englesă în 
contra Macedoniei și în favârea ei și totă mereu se pu
blică și fiindcă noi pe de altă parte, ca indigeni din di
ferite localități ale acestei țări, ne cunâscemă patria 
bine și mai departe înțelegemă, că atari publicațiuni potă 
avâ influință asupra destineloră patriei nâstre, declarămă : 
1. Noi desaprobămă în gradulă celă mai mare a) tâte 
câte s’au publicată prin d. Emilă Laveleye, după care 
poporațiunea grecâscă din Macedonia să fi scăzută la 
57,480 de locuitori. (Nici nu voră fi greci mai mulți de 
atâția în tâtă Macedonia, pentru că Grecii se află numai 
pe lângă Archipelagă, âr în lăuntrulă Macedoniei Greci nu 
sunt, decâtă Bulgari, Români, Arnăuțî și Turci, și aici în 
deșertă se eSotâză domnii Macedoneni, că nu le folosesce 
absolută nimică, pentru că elementulă bulgărescă în Ma
cedonia este în absolută maioritate și formâză talpa țării, 
căci mai toți sunt plugari și sunt mai atâția câți Ro
mâni sunt în Transilvania — Red.) b) tâte câte s’au 
disă și scrisă de dâmna de Novicov în contra originii 
precumpănitâre elenice a Macedoneniloră; c) tâte câte 
s’au dlisă în camera lorcjiloră de ducele de Argyll într’o 
interpelațiune, care se referesce la acte de crudelitate, ce 
s’au petrecută în Macedonia. Noi desaprobămă și con- 
damnămă tâte cele produse ca neesacte și provenitâre 
din isvoră slavă; 2) noi aducem mulțămită nâstră tutu- 
rorl celoră ce s’au întrepusă pentru causa Macedoniei 
în Europa și mai cu sâmă escelentului filoelenă Mr. Glen- 
nie; 3) noi însărcinămă o delegațiune cu misiunea a) 
de a publica acâstă declarațiune a nâstră în foile prin
cipale din Atena și din streinătate; b) de a da o copiă 
de pe ea representanțiloră mariloră puteri din Atena cu 
rugarea, ca să-o trimită la guvernele loră, și o atare co
piă să se dea și ministrului grecescă ală afaceriloră 
streine.

»Delegațiunea Macedoniloră se duse la ministrulă 
de esterne ală Greciei, care o primi cu cea mai mare 
amicabilitate. După aceea delegații se duseră pela re-

FOILETONU.

Publicitatea la ISomauii cei vechi.
(Urmare și fine).

Ună inserată pompeiană sună din cuvântă în cuvântă 
cum urmeză: »Ună urcioră de vină (urceus vinarins) s’a 
perdută dintr’o tabernă. Cine ’lă aduce înapoi primesce 
o remunerațiune de 65 de sesterții, decă înse va putâ des
coperi pe fură așa, ca acesta să pâtă fi dată în mânile 
judecătorului, primesce suma îndoită dela Varius.*

într’o comediă de ale lui Plautus se (jice: »Cu li
tere gigantice voiu înserâ pretutindenea: Dâcă cineva a 
perdută o corfă de drumă cu multă aură și argintă, să 
vină la mine.*

Modulă strigătoriloră era tocmai acela, ce pănă as
tăzi mai este încă usitată în orașele mici provinciale. 
Glii, pe care îlă urmămă noi în punctele principale ale 
acestei espuneri, citâză ună pasagiu caracteristică din 
Tnmalchio: »ln ospătăriă întră ună heroidă c’ună sclavă 
publică și c’ună numără mărișoră de âmeni, și strigă, 
avântândă o făcliă (torță), ce mai multă fumegă decâtă 
lumină : »Nu de multă s’a perdută într’o baie ună sclavă 
cam de vr’o 16 ani. cu părulă creță. gingașă la trupă, 

frumosă la chipă, cu numele Giton. Cine-lă va aduce 
înapoi sâu va putâ arătă, unde se află, primesce 1000 
de sesterții!*  Aci avemă pănă în cele mai mici amă
nunte stilulă «clopoțariloră,*  cari sunândă cu clopoțelulă 
âmblă pe stradele orașeloră provinciale germane, (sâu ală 
dobașiloră noștri) urmați de o mulțime de copii lărmu- 
indă și ascultați cu luare aminte de mamele bune, ale 
căroră fețe îngrijate se ivescă în tâte ferestrile.

Afară de acâsta esistă în Roma dela anulă 59 a. 
Cr. ună <}iară, care apărea regulată și se numia »Acta 
populi Romani diurna,*  adecă (jiară ală poporului ro
mană, ală cărui întemeiătoră n’a fostă altulă decâtă 
Iuliu Cesare, care era consulă în acelă ană. Din acestă 
(jiară ni s’au păstrată mai multe fragmente, din cari pu- 
temă cunosce destulă de clară, ce cuprinsă și ce direc
țiune a avută.

»Diarulă poporului romană*  avea o parte principală 
politică. Procesele de stată, pertractările Senatului, legile și 
măsurile administrative de totă felulă se aduceau la cuno- 
scință cetitoriloră în acâstă parte principală a .clarului* . 
Ascaniu Pedronă, comentatorulă lui Cicero, scrie fiului său 
în chipulă următoră: »Pentru a-ți mulțămi cu îngrijire 
pofta de sciință am culesă, chiar diarele timpului aceluia 
întregă. Din acelea vădă, că la ultima Februariu s’a 
adusă o hotărîre din partea senatului, de cuprinsulă ur- 

tnătoră: »Că uciderea lui P. Clodiu, arderea Curiei și 
dărâmarea casei lui M. Lepidă suntă privite ca atentate 
în contra statului însuși. Alta nu s’a mai cjisă în »<Ji- 
ară*  în $iua aceea despre acâstă afacere. In diua ur- 
mătâre, adecă la 1 Martiu, a esplicată Munațiu într’o 
adunare a poporului cele ce se pertractaseră în tjiiua 
precedentă, și a adausă din cuvântă în cuvântă etc. etc/
— Se vede așadar, că xjiarulă poporului romană*  se 
bucură de-o mare trecere ca isvoră istorică temporală. 
Și într’adevără partea lui politică era ună felă de archivă, 
în care se depuneau tâte ce aveau âre-care însemnătate 
pentru viața de stată și urbană a Romei.

■ Se înțelege de sine, că chiar acâstă parte politică 
a »Ziarului poporului romană*  era plină de simpatiă și 
de devoțiune. La începutulă seclului ală doilea se 
documenta acâstă simpatiă pentru capulă statului în 
nisce esclamațium cu totulă particulare, cari erau 
pe jumătate cântate, pe jumătate rostite cam în acelă 
tempo ca espresiunea francesă »air des lampions.*
— ,0 te felicem! Quos felices!« murmura și bombănia 
spre esemplu cea mai înaltă corporațiune a statului — 
și ,acta diurna*  nu lipsiau a face accesibilă și pentru 
cercuri mai întinse acâstă entusiastică manifestațiune, 
primindu-o și descriindu-o cu deamănuntulă în partea sa 
principală politică. încetă încetă se încetățeni obiceiulă 
de-a apreciâ gradulă entusiasmului după nuraărulă repe- 



presentanții streini începândă dela cel ii austriacă. Re- 
presentantulă austriacă îi primi cu bunăvoință și îi rugă, 
după ce au declarată articulele lui Lavaleye de publica- 
țiuni greșite, să-i arate pe ('harta statului maiorii aus
triacă locurile, cari ar ti locuite de populațiune grecâscă; 
elă adause, că nici tină omă seriosă nu pune multă 
preță pe cele ce le scrie Laveleye și că lui îi este cu
noscută, că partea meridională a Macedouiei și penin
sula calcidică este locuită de Greci și de Turci. Amba- 
sadorulă germană primi delegaț.iunea forte bine, der în 
conversațiune nu le-a permisă să atingă cestiuni ce trecă 
peste frunlarele etnografice. De câte ori voiau să vor- 
bescă de politică, totdâuna le declară, că n’are mandată 
să-i asculte. Representantulă Franciei și ală Angliei pro- 
miseră deputațiunei, că declarațiunea Macedoneniloră 
o voră trimite guverneloră loră. D. de Butzow, repre- 
sentantulă rusescă, era plină de spiritulă împăcării. Elă 
declară deputațiunii de repețite ori, că nu va fi niciodată 
greu, ca Grecii să trăiâscă alăturea cu Bulgarii.»

SOIRILE BILEI.
Prin disposițiunea ministrului de finanțe ungurescă 

suntă supuși la dare de la 1 Ianuariu 1885: 1. toți câți 
au depusă capitale cu interese; 2. toți câți aparțină 
classei III de dare, precum fabricanții, comercianții și 
industriașii, bancherii, farmaciștii, medicii, advocații, in
ginerii, arendașii, ș. a., precum și aceia, cari au o ocu- 
pațiune avantagiâsă și cari cu ocasiunea taxării dărei pe 
1884, n’au fostă supuși dării pe anii 1884, 1885 și 1886; 
3. cei ce primescă o anumită lâfă, pensiune, subvențiă 
sâu lâfă onorifică, precum funcționari juridici, comunali, 
bisericesc!,.d’ai societăților^, privați, comptabili, casieri și 
peste totă cei ce aparțină classei IV de dări, calfele cari 
obțină o lâfă lunară de peste 40 fl., profesorii, învățătorii 
Câlele de dare se voră înainta oficiului de dare pănă la 
15 Ianuariu 1885. Cei de sub punctulă 2, dacă ș’au 
încetată ocupațiunile, să facă acesta cunoscută inspecto
ratului de dare, ca să li se stârgă darea pentru acele 
ocupațiuni.

—0—
La frumâsa petrecere ce o va arangia ,Reuniunea 

femeiloră române pentru ajutorarea văduveloră sărace' 
în presăra anului nou, Luni în 31 Decemvre 1884 în 
sala Redutei din cetate, se va representa în pausă, teri
bila tragi-comediă locală — națională >1884 
și 1885.» Artificii și focă bengalică. Rîsulă și ptânsulă 
este strictă oprită. Bilete â 1 fl. de persână și 2 fl 50 
cr. de familiă pănă la 4 persâne se află la librăria Ciurcu 
și săra la casă.

—0—
Astă seră d. Brassin, virtuosulă în violină, împre

ună'cu d-na St cin, pianistă, voră concertă pentru a 
doua âră îu sala hotelului Nr. 1. Facemă atentă pe 
publiculă iubiloră de artă a luă parte în numără câiă 
de mare, mai alesă că d. Brassin a plăcută așa de multă 
la primulă concertă, încâtă a fostă rugată a da ună ală 
doilea concertă.

—0—
țfiarele din Viena și Budapesta anunță, că negus- 

torulă Salomonă Hechter din BucurescI, care a dată fa- 
limentă, e datoră vre-o 6 miliâne în Viena, Berlin, Pa
ris și Londra.

—0—
Direcția căiloră ferate române aduce la cunoscință 

generală, că bumbacă brută și bumbacă pufă, când nu 
suntă împachetate în baloturi legate cu cercuri de fieră, 
se tacsează ca mărfuri volumindse. Aceste articole, 

predate în baloturi legate cu cercuri de fieră, se tacsâză 
după clasa I.

—0—
La clubulă militară din BucurescI voră începe după 

sărbători conferințe militare, la care va asistă și M. Sa 
Regele.

—0—
Cu ocasia noului bugetă ală ministerului de răs- 

boiu română se crede, că se va creâ ună ală 4-lea re- 
gimentă de roșiori. La regimentulă actuală de geniu se 
va mai adăoga încă câte o companiă de fiecare batalionă 
nesoță, unnândă ca în anulă 1886 să se complecteze și 
bataliânele soțu totă cu câte o companiă, astfelă ca în 
definitivă fie-care batalionă să fie compusă din: 1 com
paniă de telegrafiă, 1 companiă de drumă de fieră și pio- 
nerl, 2 companii de săpătorl-minorl și 1 companiă de 
pontonierî.

—0—
Marele Stată Majoră română se ocupă cu revede

rea «Istoricului Campaniei 1877—78' și se crede că va 
apără în curândă.

—0—
In năptea de 16 Decemvre a arsă cu desăvârșire 

fabrica de cuie de lemnă din orașulă Târgu-Jiu • pagubele 
suntă forte mari. Se dice că mai mnlțl cetățeni din a- 
celă orașă au luată inițiativa fondării unei fabrici nouă 
prin subscrierea de acțiuni.

—0—
«Dunărea de josă» este numele unui nou diara, ce 

a începută a apără de două ori pe săptămână în Tulcea 
(Dobrogea).

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

„Revoluțhinea lui Morsa.44

Cetitorilor^. noștri le este cunoscută scrisdrea 
prin care d-lă Nic. Densușianu a protestată la 
guvernulu din Peșta în contra interdicțiunei scrierii 
d-sale „Revoluțiunea lui Horia“ de a intră în 
Transilvania și Ungaria.

In urma acestei protestări d-lu N. Densu
șianu a primită în cailele aceste următdrea scri- 
sdre dela Legațiunea austro-ungară din BucurescI:

Legațiunea imp. și reg. a Auslro-Ungarei în BucurescI. 
Bucureșcl 3 Ianuariu 1885.

Domnule!
Mă grăbescă a vă informă, ca după ce s’a esami- 

nată opera D-Văst.re «Revoluțiunea lui Horia în Transil
vania și Ungaria,» interdicțiunea de care a fostă lovită 
importarea acestei opere în Ungaria s’a ridicată.

Primiți Domnule asigurarea perfectei mele conside- 
rațiuni. Br. Mayr

Adueemu acâstă scire, ce-o primimîî dela Bu
curescI, riscând u chiar, ca la cetirea ei neîmpăcații 
și nemiloșii mameluci dela „Kolozsvâri Kozl0ny“ 
să leșine de ciudă și de mânia.

Este învederată, că prohibițiunea memoratului 
opu istorică a fostu cu totulu nemotivată.

Destulu de tristă, ca operele române să fie 
oprite la frontieră câte doue luni, înainte chiar 
de a se sci, dăcă esistă vr’ună motivă legală de 
prohibițiune său nu.

Dăr cine rebonifică ăre în astfelă de cașuri 
pagubele autoriloră și editoriloră causate prin 
nisce măsuri cu totulă arbitrarie?

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

Starea de atji a băieșiloru din munți.
Abrudă, în ajunulă sărbătoriloră.

Pretutindenea despre ținutulă Abrudului — a ve- 
chei Auraria major — se mai vorbesce încă ca despre 

una dintre cele mai avute părți ale patriei. Ori unde 
vei merge, ori cu cine vei stâ de vorbă din alte părți, 
foii, tineri și bătrâni de o potrivă, când audă vorbindu-se 
de traiulă din părțile nostre, îndată îți răspundă: „ Acolo 
ar fi de noi, acolo e bogățiă.» Și întru adevără, parcă 
alifelă nici nu s’ară putea! Scobesc! în pământă și sco- 
bindă mereu ți se oprescă ochii deodată la sclipiciosulă 
aură îtl cantitate din ce în ce mai mare. Vechile tra- 
dițiun! spună de esemplu, că băeșulă respinge pănura 
eftină, din simpla causă «că e eftină,*  âr mai lârdiu o 
cumpără necunoscendu-o, totă aceea împătrită de scumpă, 
ijicendă «asta e de mine.’*)  — Noi ăștî de aici trebue 
se privimă starea lucruriloră de pe la noi prin nisce 
ochelari diferiți cu totului totă de ai străiniloră, âr pro- 
verbulă, care se aude pretutindenea pe la noi și care 
in părțile nâstre s’ar părâ a avă cea mai nimerită apli
care (fice: «ce a fostă dulce s’a mâncată, ce a fostă 
verde s’a uscată.»

*) Șuluțfi, «0 lacrimă ferbinte.»

Da! a fostă odată ună timpă, în care muntenii 
noștri în urma multeloră venituri, cari le avâu, cu dreptă 
cuvântă putâu să fie ținuți de âmenii cei mai îndesluliți 
materialicesce. Ei scotâu atâta din tainicile afunqfimi, 
încâtă înbelșugarea loră într’adevără a putută deveni 
proverbială. In acelașă raportă privâu ei pote atunci la 
galbeni, ca acum la pițule (.firfirici.) «Tempora mutata 
sunt, nosque in illis! într’adevără s’a mâncată ce a fostă 
dulce, âr aeji unde era înbelșugare nu găsesc! decâtă 
miseriă completă, căci este sciută că la noi uniculă mij- 
locă de venită este «băișagulă.» Cugetându-ne însă la 
lungulă șiră de am, în decursulă cărora s’a cultivată 
mereu acâstă speciă de industriă, de locă nu trebue se 
ne pună în mirare acâstă stare de lucruri. Dela Ro
mânii vechi s’a începută și după ună șiră de secol! se 
continuă și astăzi esclusivă, lipsindă la noi economia ru
rală așa 4'cendă mai de totă.

In timpurile de față două băi (mine) s’ar părea că 
escelâză în privința productului, între cele multe absolută 
neproducătdre...... Productulă mănosă ce s’ar pută
scâte din una din acestea este însă reținută prin o pe- 
decă elementară, adecă prin apă, așa încâtă lucrarea în 
măsură considerabilă este zădărnicită. Proprietarii aces
tei mine, numită «Concordia' suntă toți Români. A 
doua mină este «Vulcoiulă.» Proprietarulă principală alu 
acesteia era ună Maghiară, arendatorii ei însă erau toți 
Români, așa încâtă din numita mină se hrănâu o mul
țime de țărani de ai noștri, trăgendă ș! ei din întregulă 
productă nisce procente anumite. Atâta aură se scotea 
din acâstă mină în timpurile din urmă, încâtă vestea ei 
s’a dusă departe în țări streine, âr urmarea acestui re
nume a fostu, cumcă aflândă de ea o societate francesă, 
a ^descălecată aici și a făcută proprietarului ofertă de 
cumpărare. Proprietarulă ei și totodată deputată 
dietală în cerculă în care se află numita baiă, 
D-lă Lukâcs Lâszlâ, atâta nemulțumire a arătată față cu 
arândatorii români, încâtă făr’ de ai mai întreba nimică, 
a venduL’o pentru ună preță de 650,000 11. v. a. Aicea 
trebue să facă observațiunea, că arândatorii români au 
fostă aceia, făr’ de cari baia s’ar fi ruinată totală. Ei 
au adus’o în acâstă stare înflorilâre, lucrândă aprâpe 10 
ani, făr’ de a desperă, în vreme ce câștigă n’avâu ni
mică, âr D-lă proprietară numai în timpurile din urmă 
a începută a se interesă de ea, când bieții Români i-au 
pregătită terâmulă pentru de a se îmbogăți deodată. 
Elă trage acum deodată aprâpe ună milionă de florini, 
în vreme ce munca grea a. arendatoriloră români, făr’ 
de a căroră stăruință nu s’ar fi putută scdte din nu-

țiriloră estor-felă de apostrofe, tocmai în modulă scriito- 
riloră și poețiloră noștri dramatici, cărora le bate inima 
cu atâtă mai tare și mai desă, cu câtă sunt mai desă 
chemați după finirea actului. După ce a devenită modă 
«iliarulă poporului română,» n’a întârziată firesce a arătă 
cu cifre acâsta. — Trebue că a avută ună efectă de 
totă comică: celă puțină abia și-ar putâ ținâ cineva rî
sulă cetindă ună pasagiu ală lui Trebeliu Pollio, ună au- 
toră ală așa numitei «istorii a împărațiloră.» Pasagiulă 
acela se referă la ședința Senatului, în care Claudiu II 
comunică părințiloră adunați faptulă suirei sale pe tronă. 
Elă sună așa: «Ascultândă autografulă împărătescă se 
diseră următârele: «Augustă Claudiu Zeii să’lă țînă! 
(Zisă de 60 de ori). Claudie Auguste, pe tine sâu pe 
ună bărbată ca tine ne-amă dorită noi totdâuna de prin
cipe! (de 40 de ori). Claudie Auguste, pre tine te chiamă 
statulă! Cde 40 de ori). Claudie Auguste, tu fratele, pă
rintele, amiculă nostru, tu bună Senatoră, tu adevărată 
principe! (de 80 de ori)*.

In loculă ală doilea aducâu «Acta populi Ro
mani» referate detailate despre tâte pertractările jude- 
cătorescl. Procesulă de notorietate publică ală lui Mi- 
lone a fostă tractată în Z'sulă Z'^ră de raportori desterf 
și siguri cu deplină obiectivitate și astfelă analisată pănă 
în cele mai mici amănunte, încâtă susnumitulă Ascaniu 
se referă mai târZiu la acestă raportă ală Ziarului ca la 

ună isvoră de totă neîndoelnică. Cumcă a fostă usă, 
de-a înregistra pe acusați în »aeta,< resultă din aceea, 
că Domițiană, a cărui justițiă în ce privia nepărtinirea 
arătă slăbiciuni considerabile, a ordonată espresă, că nu
mele unoră anumite persâne, pe cari elă le osîndise la 
mârte mai multă de frica sentimenteloră loră decâtă pe 
temeiulă fapticeloră vătămări de legi, se nu să amintâscă 
în «acta» — o măsură, care sâmănă de minune cu ati
tudinea guvernului imperială rusescă în procese nihi- 
listice.

Apoi mai aducea »Ziarulă“ o rubrică numită „a- 
mestecate sâu diverse,“ în care se raporta mai multă sâu 
mai puțină detailată despre tâte întâmplările posibile, despre 
fenomene naturale și alte memorahtățl, despre noutăți 
literare și artistice. In acâstă rubrică se citia, că pe 
timpulă procesului lui Milone a ploată țigle arse; că Sta- 
tius, ună cântăreță celebru ală «Silveloră,*  a pusă în 
perspectivă ună opă, care este aptă a face să dispară 
totă ceea ce autorulă a făcută până acuma; că la cea 
mai de aprâpe alergare de cai se voră presentâ doi ar
măsari din Spania sudică, față cu cari Bucefalulă a fostă 
numai o mârțâgă etc. etc. Ba se pâte și admite că ra
porturile despre înscenările dramatice și pantomimice au 
dovedită ună colorită critică precum și că multe, cari 
au trecută prin fârfecele recensiunei, au fostă numai 
lucruri tocmite și plătite. Noțiunea de reclamă era tare 

usitată de Romani. Iuliu Gesare chiar'puse mare preță 
pe aceea, de a fi criticată favorabilă în ,acta diurna«, 
când a însărcinată pe Antoniu, să predea redactorului 
«Ziarului» acea notiță, că elă, Iuliu Cesare, a respinsă 
corâna oferită de Senată cu abnegațiune de sine.

«Actagpopuli Romani' mai conținea în fine o ru
brică pentru sciri private, mai cu sâmă familiare. Nasce- 
rile și cașurile de mârte, nuntele și despărțeniile celoră 
10,000 familii superiâre se publicau în «acta.» La is
toricii romani se află multe pasage, cari dovedescă că 
acestă usă era forte lățită. Nașcerea unui copilă se 
anunța din timpulă lui Marcu Aurelă mai ântâiu la ofî- 
ciulă stărei civile, la prefectulă tesaurului și apoi era 
înserată în Z* ar^-*  Seneca Z*ce:  «Nici ună numără din 
Ziară nu apare fără comunicarea unei despărțenii,»

După tote acestea suntemă constrinșî a mărturisi, 
că Roma posedă în aceste «acta diurna», cari se co
piau de sclavi, puși anume pentru acâsta, în multe mii 
de esemplare și se trimeteau până în cele mai depărtate 
provincii ale imperiului, ună organă de totă respectabilă, 
care nu lasă nimică de dorită în privința abundanței și 
felurimei materialului.

Nicolau Pilția.

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



mita baiă nici aurii de 10 creițarl, tocmai când erau sâ 
câștige ceva, — a rămasă făr’ de nici o răsplată, Așa 
e recunoștința celor# ce se îmbogățesc# din sudorea 
altora!

Le va surîde și acestor# noi proprietari norocul#, 
ca și celorii vechi? Acesta e cestiunea viitorului. Fărte 
prouabilă însă, că și din ,,Vălcoiu“ să se fi mâncată ce 
a fostă dulce, și într’o bună dimineță să ne pomenimă 
cu vestea, că streinii noștri, dândă număi de amară, ne- 

• au părăsită pentru veciniciă, bună 6ră cum au pățit’o 
acei frați ai loră, cari mai adl primăveră ridicaseră nisce 
usine (cohurl) în gura Roșii (lângă Abrudă) și abia câ
teva săptămâni după începerea lucrului — neputendă 
produce nici aură de ună gramă, în valore de 1 fl. — 
principalii societății au luat’o la sănătosa, lăsândă mași
năriile și totă ce au clădită In mila lui Dumnezeu.

Așa stămă noi cu băișagulă nostru, întru câtă mai 
rău nici că se păte cugetă. Bătrâni cu părulă albă nu’șl 
aducă aminte, ca vr’odată lucrurile să fi mersă așa de 
rău ca acum. Din o astfelă de stare apoi resultă pro- 
letariatulă în gradă superlativă. NicăirI pote în acestă 
țără nu s’a încuibată acestă calamitate atâtă de puter
nică, ca în părțile năstre. Și nici nu e de mirată. Bie- 
tulă băășă lucrător# tdtă săptămâna îți lucră cu Zi cu 
nâpte deopotrivă pentru o plătuță de câte 2 fl., din care 
apoi trebue să-și țină familia cea grea, să plătescă chi- 
riă, felă de felă de dări, ăr dăcă are vr’o părțișoră din 
vr’o mină dre-care — chiar și de nu i-ar produce ni
mic — trebue să plătescă încă și dare de baiă (bânya- 
add). Te prinde milă cum esecutorii de dare tragă boii 
din jugă dela bieții băieșl — cari sunt, aș pute (Jice, încă 
așa de fericiți, de a mai dispune și de-o astfelă de con
siderabilă bogățiă în părțile ndstre — ducăndu’i la vân
zare, ăr după ei plângăndă tata de familiă, mamă și copii. 
Și într’adevără par’că tocmai la noi ar fi mai potrivită 
a impune atâtea contribuții, la noi, unde băeșulă abia 
îșl pote cumpără mălaiulă, ca elă și familia lui să fie 
scutiți a nu pieri de fome 1 Acestea ar fi nișce lucruri 
cu multă mai însemnate de a se discută în dieta țării 
din partea părințiloră patriei ă la Beksics, Grunwald ori 
Abrănyi, decâtă asupra mijlăceloră de a sterpi simțulă 
națională din sânul# naționalitățiloră! Clușienii ar avă 
cu multă mai mari merite, dăcă ar stărui într’acolo, de-a 
face reuniuni de ajutorare în părțile mai sărace ale pa
triei, ăr nu reuniuni de maghiarisare! Dăr, ce e drept#, 
ca să facă acăsta ar trebui se aibă inimă și sâmțu pen
tru țără și poporațiunea ei! —

Dea Dumnezeu, ca anulă viitoră să fie mai îmbu- 
curătoră pentru cei asupriți 1 Murgilă.

Din Câmpiă 24 Decemvre st. v.
(Alegere de deputata dietalu in cerczdu electoralii alil 

Coșocneî). Pe diua de 12 lanuariu suntemă cercați a 
merge la alegere de deputată în Goșocna. Candidatulă 
guvernamentală — pe câtă sum informată — este Zeik 
Kăroly ăr pre contra-candidatulă acestuia cu numele nu 
îlă sciu, dar sciu atâta că corteșii guvernamentali ne mai 
voindă să scie de rușine, au începută a cutrierâ rând# 
pre rendă comunele românesc! corumpendă poporulă cu 
promisiuni, cu bani și cu vinarsă. Acești mamelucl ne- 
rușinațl cu o rafinăriă și obrăzniciă deosebită cărcă a 
înșelă poporulă nevinovată mergăndă din sată în sată și 
chiămândă, ca și din oficiu, pe membrii alegători în can- 
celariele comunali, îi amăgescă cu vorba și după ce i-au 
făcută să-și dee parola, ca arvună le dau în semnă de 
nerevocabilă angagiamentă câte nnă florină ori doi peutru 
vinarsă. Ba chiar și trăsuri suntă arvunite în preță de 
bani pentru vecturarea acestor# alegători. Prețuia unui 
votă în diverse părți este diversă. Pe unele locuri să 
apromite 1 fl., pre altele doi ori mai mulțl florenl. Ba 
unulă dintre corteșl a dechiarată că pentru șăse comune 
românesc! suntă meniți 150 fl. v. a. Apoi blide cu linte 
și beutură în abundanță aștăptă pe toți vânzătorii de 
națiune în Mociu unde — din diferitele părți — întru- 
nindu-se sub acelașă stindardă, voră continuă calea spre 
Coșocna unde va fi Canaanulă beuturiloră.

Lupta e înfocată, corupțiunile suntă la culme, abia 
apucămă se vedemă și resultatulă. Sperămă însă că cei 
ce suntă chiămați a păstori turma lui Trăiană, voră fi 
conscii de sânta loră missiune și nu-și voră lăsă popo
rulă pradă vulturiloră tisaiști. *)  — din parte-ne ca co
respondenți ne vomă face datorința. Unu Câmpenu.

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

Români în Canada.
»Imparțialul# ‘ scrie următorele:
Ună amică din Orilia (Canada) îmi scria încă de 

pe la începutulă lui Octomvre, că o coloniă de Români

*) »Pester Lloyd< primesce o telegramă din Clușiu cu data 
5 lanuariu st. n. de cuprinsulti următorii; »Alegătorii români din 
cerculă electoralii ală Coșocnei s’au botărîtă ca față cu viitorea 
alegere de deputată să observe o atitudine pas sivă.» — Nu 
cumva cei dela guvernă au de gândii a face earășl speculă cu pas- 
sivitatea Românilor# ? Caveant consules! Rod. 

s’a stabilită în apropiere de Orilia, unde au fundată o 
mică comună de 26 case. Am avută ocasia, îmi dicea 
amiculă meu, a audi vorbindu-se limba Dv., limbă pe 
care nu o cunosceamă decâtă puțină din diarele și 
cărțile române ce ai binevoită a ’mi trimete și pe care 
am începuLă a o descifra puțină.

Curiosă cum a putută ajunge o coloniă de 26 Ro 
mâni tocmai în Canada, nu ’mi imaginamă de locă a- 
câslă întâmplare, credeamă că p6te frați de ai noștri din 
Bănată, emigrați din causa despotismului maghiară, și-ar 
fi îndreptată pașii loră în acele ținuturi depărtate. Im
pacientă de a află cum acei Români au ajunsă acolo, 
cerui informații amicului meu. Eri amă primită o scri- 
sore care îmi esplică enigma. Acei 26 colonî, cari s’au 
dată de Români, suntă Evrei din România plecați încă 
din anulă trecută.

Ei, temându-se a nu fi rău primiți, s’au dată ca Ro
mâni, au spusă amicului meu aceasta, rugându’lă a-i 
considera ca Români, deorece atâtă ei câtă și pă
rinții loră au fostă născuțl în România. Acei Evrei au 
lăpadată jargenulă nemțescă, de când s’au stabilită în 
Canada au adoptată limba română atâtă în viața famili
ară câtă și în comună; cu limba englesă nu se servescă 
de câtă vis-a-vis de Canadian!. *

Mulțămită publică.
Din incidentulă morții durerose a scumpului și neui

tatului meu soță George Secula, am primită adrese de 
condolință așa de numerdse, încâtă amărîtă și sdrobită 
de o lovitură atâtă de mare, îmi este cu neputință a 
mulțumi fiecăruia deosebită. Rogă deci pe toți acei amici 
nobili ai fericitului, cari șiau adusă aminte de durerea 
mea nemărginită precum și pe toți aceia cari nu au pre
getată a osteni din locuri îndepărtate la actulă înmor
mântării să binevoiâscă a primi pe acâsta cale espressiu- 
nea adâncei mele mulțumiri și recunoștințe.

Deva la 3 lanuariu 1884.
In numele familiei.

Ved. Iudlta Secula 
născută Truța.

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

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

S"e$ta, 9 lanuariu. — Eri la am6c}I s’a 
celebrată în cerculti strînsti alu familiei logodna 
ficei ministrului președinte Tisza, Paula cu ba- 
ronulu Bela Radvanszky, cornițele supremii (pre
fectul u) alu comitatului Sahl. —

Deputății, cornițele Theodoră Andrassy și ba- 
ronulu Bela Aczel s’au duelată eri cu săbii. Sfer- 
șitulă a fostă sângerosă. Andrassy a primită o 
lovitură în peptă, dr Aczel la încheetura brațului. 
Causa duelului suntă neînțelegeri ce esistă de multă 
între ei.

JParis, 9 lanuariu. — Procesulă d-nei 
Clovis Hugues a începută. Imbulzdla auditorilor# 
e fdrte mare. Mulți diplomați asistă. Actulă de 
acusațiune mărturisesce, că fapta a fostă precu- 
geiată, că hotărîrea de a omorî pe calumniatoră 
s’a luată la 25 Maiu trecută.

DIVERSE.
Diare oprite. — La finea anului 1884 s’au trimisă 

instituteloră poștale o consemnare despre acele 4"are, 
cari în Austria, pe basa unei sentințe judecătoresc!, sunt 
oprite sâu cărora ligs’au denegată debitulă poștală pe 
anulă 1885. Acâstă consemnare cuprinde 184 de Ziare 
oprite, pe când în anulă trecută erau numai 169. Pe 
basa unei sentințe judecătoresc! sunt numai 7 diare o- 
prite și adecă 3 Ziare germane socialiste și 4 italiene 
irredentiste. Debitulă poștală este denegată la 177 de 
Ziare. Cea mai mare parte din acestea sunt italiene și 
adecă 53 Ziare, vină apoi 41 Ziare germane, dintre cari 
17 apară în Peșta și sunt tdte socialiste. Dintre Ziarele 
francese 11 sunt oprite, între cari jAUiance Universelle» 
»Israâlite‘ în Paris și «Correspondance Tschâque» în Ber
lină. Afară de acestea sunt oprite 3 Ziare croate, 20 
cehice socialiste, dintre^carl unulă în Berlin, 12 în Chi
cago, 3 în Cleveland, 1 în St. Louis, 2 în Newyork și 1 
în Racine, cari apară în Statele-Unite, apoi 11 Ziare po
lone, cari apară mai cu semă în Elveția, 20 Ziare ro
mâne din România, și 14 Sârbești. Afară de acestea 
mai sunt oprite încă 2 Ziare rusesc! și 1 rutână, cari 
apară în Geneva, și Ziarulă turcescă »Terdschumani 
Hakikat*  din Constantinopolă. Nici unulă dintre 
Ziarele maghiare nu este oprită!

Turnulă lui Babei#. Dinaintea judecătorului de 
pace din culdrea de.... s’a presentată mai Zilele trecute 
ună procesă în care martorii chemați au atrasă aten
țiunea auditorului prin limbagiulă loră destulă de pestriță. 
Primulă martoră, lțică ȘloimovicI, ună jidană perciunată 
și habotnică, declară:

lțică: Să triițl dimili jidichitoră. Chind s’a bitută 
dumniloră iu tocma triceai pi stradă...1. Judecătorul#:

Cine a începută bătaia? lțică: Nu ști n’am viZută. Iu a- 
închisă ochii. Judecătorul#: N’ai auZită nimic#? lțică: 
Am auZită pi la spatele că’mi strigă cineva zîîit!.. . dar 
pri legea meu nu. ști tini ’mi-a Zis#! Mergeam la nepo- 
tulă dela unchi-meu mornularulă, cari vindi mărfi de Viena, 
dar ci mărfi dimnili jidicliitir#! Chind o să aveți IribiințI 
si tirguițl ceva, facemă pintri dumnita ună preță mai 
convânabîlă. Judecătorulă: Răspunde la ce te-am între
bată! Nu bate câmpii! lțică: Nu ști, n’am văZută. Să 
mi bați DimniZeu, să n’am parti di ochi din capă. Atâta 
rău la casa al# meu, atâta să triescă iu. Să n’am parti 
di copiii dachi ști civa! Judecătorulă: Să vie Janoșă 
Pipoși. Ianoșă: No, să trăiți măria ta, eu încă mă aflam 
la partidă de papricașă cu baratom Ferenț-baci, Lucaș- 
baci, Ioșca-baci, Andrași-baci, Mișca-baci, Laiș-baci, Pișta- 
baci... Judecătorulă: Destulă, ce ai de gândă să’ml în
șiri tâtă țâra ungurâscă aci!... Ianoșă; No, și tare veselă 
eram, dragă domne, că văZusemă pe Frișca. Judecăto
rulă: Nu te-am chemată aci să-mi spui de ce erai veselă. 
Spune’mi ceștii în privința bătăii lui Ghiță Zurgălău cu Nae 
Surcică. Ianoș: (Cu un aer# de servilism#,) No, că bine gră- 
eștl, să trăiți măria ta, mulți ani și fericiți cu ddmna nagy- 
șagoș assony. Șandoră lăcătuș# și ca cantor# papista- 
șescă încă erau d’avalma, egymașal cu noi la chef# și 
nici nu credeam# una că asta să întâmple....  No, încă
eu era să mă înecă cu o șalcă de ștrudălă. Judecăto
rulă: Lasă ștrudelu și spune cine a începută bătaia? 
Ianoș: lezuș Maria! D’apoi DumneZeu sfântulă știe, că 
eu încă n’am putută vedâ....  Tare bună era papricașulă,
naghjon jo volt a papricaș!.... Judecătorulă: Va să Z'că 
nu știi nimică? Ianoș: Chiar că bine Ziseși. Să trăiți! 
Ișten aldion meg! Judecătorulă: Să vie lane Țiropolă. 
Iane: Oriste!.... Judecătorulă: Ce știi despre bătae? 
Iane: (Cu glasă pițigăiată.) Ma n’a fostă batae mare; a 
fosto o mica chelfaneala, o mica gluma, bre adelfe!....
Ego tocmai eșamo de la Golaro unde sindrofisisimo cu 
mai multe simbatriote ală me sosiți acum din patrida. 
Eram fdrte intristato che mohorîto din pricina aziului. 
Ma știți dimniavostra ca aziulă s’a urcat’o la șapte-spre- 
ZecI? Judecătorulă: Ce-mlpasămiedeagiu. Răspunde la ce te 
am întrebat. Iane: Dimitale nu’ți pasă de aziu ma mie țemi pasă 
de proțesă ală dimitale! Afara de asta prețurile la mărfuri 
grețesti s’a urcat’o la cumpărătore și a scăZuto la vun- 
Zare. Trufandalela a scăZuto din prețo. Ma să’țl spuno 
drepto, kirie, nu stimo unde o să azungemo cu azio. O 
sa damo falimento cu toptani. Pre leza me!... Judecă
torulă: D-le Iane, te rogă, răspunde la ce te-am între
bată. Iane: Știu ce doriți, ma am vruto să-mi verso 
puțin foco de pe inima. Se venimo la prochimeno. 
(Arată p’ună inculpată.) Pe dimialui l’amă veZulo cu 
munile in pero dimialui, (arată pe alt# acusată) și pe di
mialui cu pumnile în perisoro dimialui, lipon, mai multo nu 
stio. Judecătorulă: Să vie Ion# Oltenu. lonă: Dă față. Jude
cătorulă : Spune ce știi. Ionă: Era cam pă la nimezi în 
disâră și eu tocmai trecămă cu coșnițele și strigam#: (strigă 
tare) Mee chețeștl, mee mee!.. (Mere crețescl) Văd# doi ne
gustori încăerațl și alerg# să-i despart#. Le Zic# cu bini
șor# : măi stareți nă vă mai încheibărarățl! dar de giaba că 
ei nici n’au vrută să se uite la mine. Judecătorul# : Pe 
urmă? Ionă: Pe urmă i-am lăsată să se bată.. Jude
cătorulă: Să vie Terinte. Terinte: Apoi astă-i trebă ve
che bre. Eu treșamă p’ași ’ncolo și iată că așela și cu 
așela înșepă să se cam burzuluiască. P’ași p’ași să se 
’ncaibere. Așela Ghiță ii tare vinovată, ielă îi prișina; 
elă o Zish lui Nae: măi, tu n’ai cap# nișl de șinșl parale. 
E’ l’o provocată. Apoi Nâe s’o răpăZită la pânt ’șele lui 
Ghiță și l’o astrucat# ca p’o bulendră; io ruptă bumbii 
de la surtucă și l’o învârtită ca pe ună vălatucu. L’o 
strochită în capă cu ciubota și l’o stuchită în față; apoi 
i-o scosă calțavelele. Mai pe urmă l’o bidigănită cu com
pot# de perje, de credeai că e curată ușigă’lă crucea. 
După ce l’o rechezită de toți păreții, l’o făcută ghem# și 
l’o chisăgită frumos#. Apoi i-o smuls# hirii din barbă. 
I-o ruptă straele în cheticuțe și l’o dat dracului.. Jude
cătorulă: (Amețită și enervată). Destulă, destulă, am 
înțeles#. Se condamnă Ghiță la 20 lei amendă. La 
eșire toți martorii vorbesc# românește fie-care cum se 
pricepe, așa că auZindu’i cineva ar# fi creZută că se 
află d’inaintea turnului lui Babelă. „Națiunea.41

0 jertfă a corsetului. — Din Basel se scrie urmă- 
târele: DeunăZile s’a dată ună bală militară. Pe la 11 
dre musica ’șl întrerupse deodată valsul#. Tâlă lumea 
se adună împrejurul# unei grupe mici, în mijlocul# că
reia se afla o dănțuitdre leșinată. Cu totă ajutorul# 
medicală, grabnică dată, tânăra fată, ală cărei fîsică ad
mirabilă, figură elegantă și fragedă deșteptase ura câtorva, 
dame, muri din causa prea tarei strînsori a corsetului. 
Balul# se termină imediată și dănțuitorele alergară acasă, 
luând# din acestă dureros# casă o bună învățătură pentru 
viitoră.

îndreptare. In articlulă de fondă ]din numărulu trecută 
(250) colona l-ia râdulă 22, de susă în josă, în locă de: »adecă 
cu o stare< este a se ceti: >adecă ca o stare de lucruri, a căreia 
totală delăturare» ș. c. 1.

(Continuare în Suplemen tfi.)
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Stă acum, spre a nu cită decâtă numai ună sin
gurii canonii, care resumă pe tâte celelalte susii mențio
nate, ătă cum sună canonulă 20 din ală șaselea Sinodă 
ecumenică :

„Să nu fie slobodă Episcopului intru altă cetate ce 
nu este cuvenită lui a învăța 'în publică, ăr de se va 
vădi cineva făcândă acăsta, să înceteze despre episcopiă, 
să lucreze însă cele ale presviterului.“

Tâlcuirea acestui canonă este și mai explicită. As
cultați vă rogă:

.Nu este ertală, dice canonulă, vre-unui Episcopă 
a învăță „în arătare și în publică, în eparchiă străină,“ 
fără voia Episcopului locului, fiindcă acestă felă de învă
țătură se face spre „necinstea" aceluia, ca cum acesta 
ar fi «înțeleptă și invățătă," ăr acela ar fi «neînțelept 
și neînvățală.» Și carele se va arătă făcendă una ca 
acăsta, să înceteze despre diregătoria Episcopului, și să 
facă numai cele ce se cuvină presviterului."

Enciclica Mitropolitului Primată se adresăză la toți 
creștinii cetățeni din România de ori-ce trăptă și condi- 
țiunl, ea învață «în arătare și în publică,« în eparchiă 
străină. Fără-de-legea și din punctulă de vedere civilă, 
și din punctulă de vedere canonică este manifestă.

Ea comite chiar o scandalăsă transgresiune față cu 
Mitropolia Moldovei și Sucevei. Mitropoliă care, consul- 
tândă istoria țârei și documentele de pe limpulă cândă 
domnea în țără așa Z’311^ dreptă divină, se bucura de 
dreptulă unei patriarchii. Este unu ce ne mai pomenită 
ca Mitropolitulă Ungro-Vlahiei, fie chiar în calitate de 
Primată, să se adreseze la cetățenii creștini din eparhia 
Mitropoliei Moldovei fără ca măcară enciclica să pome- 
născă numele Mitropolitului Moldovei.

A se adresa Primatulă cătră turma cuvântărăță din 
eparhia Mitropoliei Moldovei, a se adresa cătră episcopii 
din resortulă Mitropoliei de Moldova fără ca măcară să 
dea o bună diminâță fiă întru duhulă sântă, fiă în afară 
de duhulă sântă, Mitropolitului Moldovei, capului episco- 
piloră eparhioți, acăsta, canonică vorbindă, este »isvoră 
fără apă, noră care se părtă de viforă, care în veci va 
sta în căța întunericului.»

In adevără, ătă capulă acestei enciclice:
>Tuturoră pră sfînțiloră episcop! eparhioți și tutu

rora iubitoriloră de Chrislosă cetățeni ai României de 
orice trăptă și condițiune....<

Și cu tâte că enciclica, cum o vedeți, a fostă ti
părită prin foi volante, cu tătă publicarea ce i s’a dată 
prin .Monitorulă oficială/ Mitropolitulă Moldovei nu ’i-a 
făcută nici măcară onorea să o publice prin făia eclesiastică 
care o subvenționăză în Iași «Revista teologică.*

Dăr să <}icemă că I. P. S. S. Mitropolitulă Primată 
este ună omă de progresă, că se lepădă de creștinismulă 
tradițională și merge pe calea progresului, după cum căda 
enciclicei sale ne-o dovedesce, căci iată ce (Jice: «Dată 
în palatulă nostru mitropolitană în anulă mântuirei 1884, 
luna Iulie.*

«Dată în palatulă mitropolitană!*  Cu mintea la ca
pulă enciclicei ăr cu inima la piciore, dacă l’ași întreba 
nu pe înaltulă prelată, ci pe ministrulă de culte, căci 
dânsulă este datoră ca să ne dea socotâla de smintelele 
din biserica , năstră, să’ml spună dacă a avută și care a 
fostă palatulă apostolului Pavelă?......... Nu mi-ar răs
punde, cu capulă clătinândă: .lucrulă niâniloră sale, 
modestulă cortă ce însuși l’a fabricată!.......

Dacă l’ași mai întreba pe ortodoxulă meu frate 
întru duhulă sfântă, ministru de culte, să’ml spună care 
a fostă primulă sfată, ca se nu (Jică ordină, care în- 
temeetorulă creștinismului l’a fostă dată acelora cari vo
iau se fie ucenicii săi  nu ne-ar răspunde: >vindețl 
totă ce aveți și venițî după mine.*  Și dâcă l-ași mai 
înghesui cu întrebarea și pe primulă ministru lână Bră- 
tianu, poruncile acestea ale fondatorului creștinătății au 
ele vr’o sancțiune? Ca să se scape de mine frate întru 
duhulă sfântă, dar astăzi forte incomodă, nu mi-ar șopti 
încetișoră: mergi și cetesce din canonele ecumenice ur- 
mătorulă canonă:

«Totă luxulă și împodobirea trupului străine suntă 
de ieraticeasca rănduială. Deci, episcopii său clericii cei 
ce se împodobescă pe sine-șl în haine strălucite și lumi
nate, acestea trebuescă a se îndreptă, ăr de ar stărui, 
să se dea certărei etc..... *

Prosternați-ve așadară cu toții onor, domni sena
tori cu capulă la pământă și mulțămițl DumneZăului pă- 
rințiloră noștri că păstorulă nostru sufletescă, elă mai 
ânteiu, prin enciclica sa, ne-a îndemnată pe noi mielușeii 
și oițe cuvăntătăre, ca să nu ne încredemă lesne Ia totă 
duhulă, căci nu tâte duhurile suntă dela Dumnezeu!....
(Aplause).

Am analisată enciclica la capulă ei, am analisat’oc 
la piciărele ei; dar mijloculă acestei enciclice ce conține? 
Să-i dămă citire; căci am disă că în statulă Ro
mâniei, după constituțiune, eu nu cunoscă decâtă ună 
singură suverană și acelă suverană este națiunea română 
și prin delegațiune ca espresiune a maiestăței suverăni- 
tăței naționale, pe națiunea română o represintă numai 
Regele și nimenea altulă.

A1 Mitropolitulă Primată se erige într’nnă altă su
verană ! Sanctitatea Să se ridică în văzduhă și cu drep
turi nemărginite! Iată ce ne c|ice Mitropolitulă primată : 
«Biserica din înălțimea spirituală nu p6te avea interese 
mărginite. Deci, nemărginite șî fără de nici o limită sunt 
interesele bisericei; universalitatea tuturora intereselor^ 
sociale, ătă domeniulă celă vastă ală bisericei. Iată ce 
ne nu din modestulă cortă ală apostolului Pavelă, ci 
din palatulă său mitropolitană în anulă de grațiă 1884. 
Mitropolitulă Ungro-Vlahiei și Primată ală României. Bi
serica din înălțimea spirituală sburândă, s’a scoborîtă 
și s’a întronată în Palatulă lumean după marginile Dâm*  
boviței. Ce straniă privelișce! Eiulă Teslarului, — Dum
nezeu —- Omulă, și elă s’a scoborîtă pe pămentă. în
trebă: Avut’a elă grijă să’șl zidâscă PalaturI? Pe care 

dar învățătură apostolăscă Primatulă șl-a clădită elă Pa
latulă său Mitropolitană?....

Cum veți vede decă la capă enciclica învâeă pe 
Christosă și pe sfinții părinți, mijloculă enciclicei cuprinde 
o fraseologiă, ună amalgamă de mândriă națională și de 
o putere spirituală...., putere spirituală care nu pdte să 
existe decâtă numai în imaginațiunea înalțiloră prelațl, 
căci pe câtă timpă va figura art. 31 din pactulă nostru 
fundamentală nici vorbă nu pâte fi despre o putere a 
bisericei, căci, cuventulă putere, inplică în sine o acțiune 
asupra lumei exteriore, asupra persâneloră și lucruriloră; 
și aceslă acțiune nu aparține decâtă aceluia care e »Su- 
verană*  și .Suverană*  după art. 31 nu este decâtă 
națiunea.

D-loră, când vă atragă atențiunea asupra acestei 
părți din enciclica Mitropolitului primată, întrebă dăcă 
biserica ca putere spirituală are drepturi nemărginite? 
Suveranulă țârei are după Constituțiune drepturi mărgi
nite, er biserica să aibă drepturi nemărginite? Ea să ve
deți la ce consecinți ajunge înaltulă Mitropolită Primată: 

«Că biserica nu are a se ocupa de greșelile trecă- 
t6re ca valurile lumei, căci e dată muritorului ca să 
greșăscă, și toți îșl au greșelile loră, dar ea privesce cu 
mândriă la fapte mari și gloriose, la fapte drepte 
și utile; le ajută, le binecuvinteză, căci ele țină de 
inima chiar a națiunei...*

Ce înțelege înaltulă Mitropolită Primată, prin: gre
șelile trecătâre ca valurile lumei?.... Domeniulă cord- 
nei? Nu, căci în fața domeniului coronei Primatulă saltă 
de bucuriă, și ne dice: «că numai așa prin înființarea 
domeniului corânei moșiile Statului nu să înstrăineză, ci, 
rămână ale țărei.*  Puerilitatea acestui argumentă că nu
mai prin domeniulă coronei nu se înstrăineză moșiile 
Statului, credă, că sare în ochii fiecăruia din d-vostră.

Ce înțelege prin fapte: «mari și gloriose,*  prin fapte 
«drepte și utile?*  Căci noi ca cetățeni și creștini cată 
să cunoscemă valârea acestoră cuvinte. ScițI pentru ce? 
Pentru că după enciclica înaltului Primată, biserica ține 
de inima națiunei și numai pe nisce fapte de asemenea 
natură „biserica le ajută, le bine-cuvintăză, căci ele țînă 
de inima chiar a națiunei.*

Interesulă fiindă colosală de mare, mă întrebă: 
care va fi Suveranulă care ne va da nouă cetățeniloră 
definițiunea unoră asemenea cuvinte?.... Cine va clasi
fica faptele lumesc! intre fapte «mari și gloriose și fapte 
drepte și utile?....*  Statulă său biserica? Eu credă, că 
numai Statulă, și nimenea altulă pote se clasifice faptele 
cetățeniloră. Căci Statulă este organul! intereseloră so
ciale și este dreptă să ne facă clasificarea acteloră năstre 
cetățenesc!, și nici-decum biserica, căci biserica nici este 
astăcjl o putere în Statulă Română, cu tote că enciclica 
plăcă dela o ideă că, biserica ar fi o adevărată putere. 
Biserica, ne Zice enciclica, nu pâte aproba nici într’ună 
chipă luptele de interese personale care facă rău tutu
rora fiiloră ei, și mai alesă celoră mai mici, «care portă 
greutatea dilei și zădufulă.*

Ce eleganță de stila și ce nebilă calificare prin ul- 
timile aceste cuvinte se dă minișlriloră prin enciclica do- 
menială: fiii mai mici ai bisericei cari portă greutatea și 
zădufulă dilei! fîtă ce sunt, miniștrii. Limbagiulă, n’am 
ce Z'ce, este creștinescă: «și cei mai mari dintre voi fa- 
că-se slugi la cei mai mici.*  Elă învățătura lui Christosă 
pe care «pro forma*  o vedem pusă în aplicare în Joia- 
Mare a săptămânei Patimiloră când vedemă pe Mitropoliți 
și Episcopl spălândă piciorele preoțiloră și moriahiioră, 
bine înțelesă după ce aceștia de cu seră se spală și se 
curăță. (Ilaritate.)

«Și în asemenea împrejurări, continuă enciclica, 
este datore biserica de a vorbi pentru a se opune la acea 
retăcire care în disprețulă adevărateloră interese ale Pa
triei, tinde să sape o prăpastiă între Domniă și țără, tinde 
să înstrăineze pe poporă de Rege, pe Rege de poporă, 
tinde să pue desbinarea între biserică și Tronă.*

Cum vedeți pe Primată neîncetată îlă urmăresce 
ideea de o putere spirituală stândă față în față cu Tro- 
nulă.... , și chiar mai pre susă de Tronă.... Căci, dăcă
după Constituțiune Tronulă are drepturi mărginite, după 
enciclica Primatului drepturile bisericei sunt nemărginite: 
ătă filoxera acea spirituală care pe nesimțite, smerită și 
tupilată, nevăZută de nimeni, căci dela pămentă stă susă 
de totă..., ătă, o repetă, filoxera acea spirituală care prin 
limbagiulă său mistică umblă să se înalțe mai pre susă 
chiar de Maiestatea Tronului; căci ne spune Primatulă 
în limbagiulă metaforică împrumutată dela Papa de Roma: 
Biserica din înălțimea spirituală la care se află nu pâte 
avea interese mărginite!....

«înălțime spirituală!*  Ore prin voința cui, stă ea. 
biserica, așa de susă?.... Negreșită că numai prin voința 
așa Zisului dreptă divină, căci dreptulă nostru umană nu 
a înălțat’o într’o asemenea sferă.

Intr’una din ședințele anteriâre, unulă din înalții pre- 
lațl ne spunea că numai Papa dela Roma pretinde că 
are puterea spirituală nu dela voința națională; dar eu, 
D-loră, în aceslă privință iau angagiamentulă solemnă 
ca dela acestă anvonă consi+uțională să dovedescă totă 
ce afirmă în acestă senată, că Mitropolitulă și cei
lalți prelațl se inspiră adese-orl de asemenea idei ale 
capului catolicismului. Papa dela Roma pretinde că elă 
represintă nu numai tâtă puterea spirituală, dar că are 
dreptulă a controlâ și puterea temporală. Și pentru ce 
susține acăsta? Pentru că Christosă i-ar fi dală o ase
menea autoritate. Christosă pică victimă dinaintea urei, 
tirăniei Sinodului evreescă și apoi totă Christosă să fie 
acela care să fi instituită pe pământ ă o autoritate spiri
tuală cu drepturi nemărginite, nesupuse nici unui con- 
trolă?!.... Pentru DumneZeu! Nu vedeți că atribuit! lui 
Christosă o intențiune care nici prin gândă nu i-a Lrecută?

. Să ne înțelegemă înalț! și venerați Prelațl. Ce a 
propovăduită Christosă? Că împărăția cerului nu este 
departe! Ce a mai propovăduită Christosă ? Depărtarea 
dela cele lumesc!! Ei! Când DumneZeu-Omulă predică 
depărtarea dela cele lumesc!, când dânsulă propagă în
vățătura că peste puțină timpă are să se întâmple cataclis- 
mulă universală, că lumea acăsta are să pâră, cum pntemă 
să-i presupunemă tocmai lui, care propagă o asemenea

învățătură că a avută gândulă ca se creeZe în același 
timpă o biserică cu o putere atâtă de nemărginită și 
alâtă de suverană ca să nu fie controlată de mimeni? 
Mi-se pare, D-loră senatori, că contrazicerea este evi
dentă. Nu, nu; Christosă nu a avută nici odată acestă 
intențiune pentru că în loculă sinagogei evreesci să ri
dice ună Sinodă cu o putere absolută, că ori ce va face, 
chiar când va ucide pe omă, nu numai moralminte dar 
chiar eând l-ar ucide fisicalmente, pe acestă pămentă 
nimeni să nu polă Zice nimică.

Ce’mi pasă mie cetățână ală statului română, dacă 
în locă de ună nume, dacă în locă de cuventulă .Papa*  
întrebuințeză altă nume «Sinodă*,  dar Sinodă cu de-o- 
potrivă putere cu pretențiunile absolutiste și despotice 
ale Papei dela Roma? A! voițî să vă dovedescă acum 
cum să descrie societatea laică, cum se descrie genera- 
țiunea la care aparține chiar primulă-ministru? Se vă 
citescă pe episcopulă de Romană în descrierea, care o 
face despre societatea nâstră în opera sa, «Papismulă,*  
și să vă arătă apoi și enciclicele papale cari numai că 
se servescă de alte cuvinte, dar în fondu conțină totă 
aceleași plângeri stereotipe. Citescă textulă:

«Intre acestea, societatea civilă a luată o mare 
»prefacere: ună avântă mare cătră cultură, și cătră li- 
«bertățile politice și individuale. S’a organisată țera pe 
«principii noui, s’au înființată scoli publice primare pe 
«la orașe și sate, gimnasii și licee. S’au trimisă o mulțime 
«de tineri prin străinătate, mai alesă în Francia, ca să 
,se lumineze acolo la focarele sciințeloră și să aducă și 
«propage în patria loră cunoștințele acolo dobândite. Au 
«venită încă și mulțl străini, bărbați și femei, car! au 
«deschisă în țeră pensionate private de băeți și de fete. 
Străinii aceștia însă nu crescă și nu instruescă pe elevii lor nici 
.pentru națiunea, nici pentru relîgiunea română, ci pentru 
«cosmopolitismă favorabilă loră. Tinerii, cari s’au dusă 
«în Francia, mai alesă acei așa numiți «feciori de bani 
.gata,*  puțini au dobândită o cultură sănălâsă, cei mai 
«mulțl s’au dată la desfrânări și ’șî-au însușită ideile 
,cele mai estravagante, au perdută cu totulu sentimentele 
«creștinesc! și naționale.*

«Mai suntă adunările secrete ale farmasoniloră; ei 
.defaimă biserica și propagă în tinerime ideile loră anti- 
»române. Boerii noștri cei mai mulțl nu se mai ducă 
«acum la biserica românâscă, nici nu îngrijescă de dânsa 
»ca mai înainte. Ba nici profesorii și învățătorii, cari 
.suntă datori a cultivă simțulă religiosă și națională ală 
«poporului, ori nicidecum, ori fârte rară se ducă la bi- 
«serică; de asemenea și elevii loră: Liberii-cugetătorI 
«răspândescă în poporă darvinismulă, că aplecă omulă 
.este formată din maimuță și că are aceeași sortă ca și 
«animalele; combată existența lui DumneZeu și nemuri- 
«rea sufletului, spunândă că tâte funcțiunile sulletescl să 
«mărginești! în creeră: Prin urmare, omului nu-i rămâne 
.în lume altă țintă decâtă satisfacerea instincteloră fisice 
«și procurarea mijlâceloră materiale. In asemenea con- 
«fusiune intelectuală și morală să înțelege dela sine că 
.biserica nâstră națională merge spre decadență, cu atâta 
«mai vârtosă, că clerulă nostru de susă până josă n’a 
«fostă pregătită pentru a resistâ cu forța intelectuală și 
«morală contra acestui uriașă resboiu ală ideiloru sub- 
.versive ce au înăpădilă așa repede peste țera și biserica 
«nășiră națională.*

«Preoții eș'țl de prin seminarii au o posițiune so- 
«cială puțină avantagiăsă: ei trebue să lucreze tâlă viața 
.loră, pentru nutrirea loră și a familiei, din care causă 
«ei uită și aceea ce au foslă învățată în scălă; de aceea 
• ei nu facă alta decâtă săvârșescă cultulă obicinuită în 
«Zilele de sărbătore. Predică nu se aude prin biserici, 
«pilda cea bună în traiu forte adese lipsesce, unii din ei 
«țînă crâșme prin comune, ca să’șl procure ceva mijlăce 
«de esistență; cu alte cuvinte imiteză pe jidani în con- 
«ruperea poporului cu băuturi spirtose; alții disperați de 
«greutatea posițiunei loră. se dau înșii la beția, împre- 
«ună cu țăranii; alții se însoțescă cu furii; alții târgu- 
«escă cu serviciile religiose, când locuitorii țărani vină și 
«ceră serviciele loră la boteză, la înmormântări, ș. c. 1. 
«Tote aceste necuviinți dau ocasiunedușmaniloru bisericei 
«a defăima și mai multă religiunea și instiluțiunile ei. 
«Ideile de libertate propagate în tote părțile au făcută pe 
«mulțl a crede că în Z1U& de astâdi fiecare este liberă 
«a trăi și a lucra cum îi place; nimeni nu este în dreptă 
»a’i pune frâu și regulă, nici ală pune sub disciplină. 
«Disfrâulă acesta a străbătută și prin mănăstiri. De aceea 
«adeseori vedem prin jurnale publicându-se scandaluri 
«din viața clerului română, și lâte jurnalele le reproducă 
«cu o satisfacțiă âre-care, și ca ună omagiu ală ideiloră 
«anti-creștine, ce sunt la modă.*

Acum, după ce vi l’am cetită, vă întrebă: Vă 
placă ideile învățatului Prelată? (Aplause).

P. S. S. P. Melc hi se dec, Episcopulă de Ro
mană : D-le Mârzescu, mai țînă și astăZI de aceste idei, 
poți se mă combați câtă îți va plăcea.

D. Mârzescu: Curagiulă convicțiunei vă onorâză 
despâte!....

P. S. S. P. Melchisedec, Episcopulă de Ro
mană : Și pe d-ta te onorâză cele ce vorbești.

D. Mârzescu: Etă acum și lamentațiunile din en
ciclica Primatului României:

«Este adevărată că numărulă asevioșiloră și deri- 
Zătoriloră a crescută fârte și în acestă bine-cuvântată 
țeră, mai alesă în aceslă vâcă de materiă și corup- 
țiune; este adevărată că avemă din nefericire mulțl 
din cei ce pentru interese lumești au părăsită calea ade
vărului, s’au depărtată dela slaululă Domnului, și se facă 
unelte persecutoriloră bisericei; este adevărată că nisce 
asemeni creștini numai cu numele, nu voră să audă de 
principiele cele salutare, de instituțiunile și educațiunea 
bisericei; totuși noi ne facemă sânta datoriă a provoca pe 
toți credincioșii și necredincioșii, spiritualiști și materia- 
liștl, dedați binelui comună seu egoiști, să gândești! se- 
riosă, acum mai cu semă în împrejurările delicate prin 
cari trecemă la calea practică a vieței....*  (Va urma).

Editoră: laeobă Mureșiaau.
Redactoră responsabilă: Aurel Idnreșiaisu



Corauiti la bursa de Viena
din 7 Ianuarie st. n. 1885.

Renta de aurd ungarâ6°/0 123.15
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.—
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.30 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare...........................145.50
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostti ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.20

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 120. -

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) . . . . 105. -

Bonuri rurale ungare . . 101. — 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................101.—
Bonuri cu cl. de sorlarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 101. -

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

viud ung......................... 98.25
Imprumutulu cu premiu

ung...................................116 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.30 
Renta de hărtiă austriacă 82.30 
Renta de arg. austr. . . 83.30
Renta de aură austr. . . 104.53 
Losurile din 1860 . . .136 40
Acțiunile băucel austro-

ungare........................  864 —
Act. băncel de credită ung. 306 75 
Act. băncel de credită austr. 294.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d’orI................ 9.77 */ 2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlinge 123.60

jffîursa de BBuenresel.
Cota oficială dela 24 Decemvre st. v. 1884.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . 87 88
Renta rom. amort. (5%) . • 9P/2 92’/

> convert. (6%) 85 86’/
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . .30 32
Credit fonc. rural (7°/0) . • 96’/, 96’/

» n „ (5°/o) 82 83
» » urban (7%) . . 94’/, 95
* » (6%) • 91 92
» > (5°/0) • 80 85

Banca națională a Bomâniei 1150 1170
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 29O’/a 295

« » » Națională . 220 225
Aură . 15‘/a —
Bancnote austriace contra aură — —

Guraulu pieței Brașovă
din 8 Ianuarie st. i>. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.40 Vând. 8.45
Argint românesc .... . . > 8.40 > 8.45
Napoleon-d’orI................. . . » 9.75 > 9.76
Lire turcesc!..................... . . > 10.98 » 11.—
Imperiali......................... . . » 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . . > 5.70 . 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100— > 10.1.50
Ruble RusescI................. . . > 125— , 126—
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potn cumpăra în tutunge- 

’ ■ ria lui (în casa prefecturei.)

dela 1 Aprile c.?

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuia abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unu anU, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcata 

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

UHK1

(!•)
Stofe de snatase cwatâ 75 er. metrnld

precum și ă fl. 1.05 și fl 1.30 până la 5.90 (desenuri colorate, vărgate și cadrilate) 
trămite pentru câte o rochiă său eu bucata fără taxă vamală la casele mușteriiloră 
depositulă fabricei de mătăsuri a Ini 44. 3£e»nel>crg (liferanlă ală Curții regale) 

în Ziirich. Mostre se trămită imediată. Scrisorile în Elveția costă 10 cr.
Oa,d.ovLri de an.-u.lvi nou.
Ei I. Dressnandt 

ceasornicarul 
in Brașovfi, Strada Vamei Ni*.  2.

(din josă de biserica catolică) 
își recomandă bine asortatulă său 

Deposita detotQ feliulti de ceasornice 
de cualitatea cea mai bună, cu prețuri fărte moderate.

Tăte reparaturele și comandele se esecutâză promptă 
solidă și pe lângă garasițift consciințiâsă.

Comandele în casă să nu convină, obiectele se pri- 
mescu înapoi fără nici o perdere.

De observata.
Epilepsia.
Tractarea în scrisă.

Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese. 
S’au vindecată sute de dmenl.

Prof. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medaliâ de aurii cl. I.

G. Place dn Frone, PARIS.
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^agazină de încălțăminte
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute t6te felurile de incălțaminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
său după măsure fabricate.

Ghete de bărbați dela v.
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii
Pantofi de casă de piele, pîslă s6u stofă brodate 

flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.
Spe cialit ate.

Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 
’ " . » 9

Șoșoni cu 
de gumă 

bărbați și

/ZP 
V. O
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a. fl. 3.60
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cr.
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n
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stofă b r o d

» » fetițe și băieți , » ’ » » ’ 4.50
Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. —
talpe de pîslă lungi și scurțl pentru voiagiori. = Galocl 
englesă. — Sandale de gnmă și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare

, » bărbați »
» , femei »

Comandele din afară se efectueză dnpă mesurile trimise promptă și ceh nepo
trivite se ian mderetu in schimbă.

de pîslă pentru dame,

dela v.
> >
> »

a. fl. 2 în susă
» » 5’/a » »
» » 4 » »
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HiO 20°|0 Tote prețurile scăzute 20°|0 gX

Calicii, cmc nil abon€ză Calicwlii, diară ilustrată hu- 
dăr 

și prin urmare dă
moristică și satiricii, care costă numai 3 fl. s6u 7 franci pe anu, 
produce în fie-care lună rîsă de 3 fl. seu 7 franci, 
fiecărui abonentă unii câștigă curată de 33 fl. seu 77 franci la ană.

Cine n’are 3 fl. seu 7 franci, ca se aboneze Caliculă, mai bine 
s&-i împrumute, de câtă se ne rămăie nouă datoră și să pertjă câștigulu 
arătată.

Adevărată sensațională va deveni Caliculă anului 1885 prin noua 
rubrică: „Scântei și cenușă din filosofia doctorului Amnariu11 și prin mul
țimea ilustrațiuniloră comice și satirice.

Abonamentele se trimită prin posta din Sibiiu la
2—G Administrațiunea „Calicului."

pe linia Predealik-Budupesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

IPredealia-ESudapesta -P’redeaî îi

Trenă Trenfl Trenă Treuu Trenă Trenu Trenii Trenâ
acea!arat de onmibus da deperiidne persdne peruone

BucurescI 7.15 — Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.0Q
Predealuj 1.09 — — 3.&0 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
TitnișQ 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.3tf
Brașov! 2.06 — 10.50 P. Ladiiny 2.01 2.04 1,59 10.09!

7 ( 2.16 6.30 b.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiâra 2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
HomorodCi 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sighișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —

Mediașfl 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Cop ța mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —

Blașiu 7./)2 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —

Crăciuuelfl — 1.45 3.22 GhirbCu 8.24 4.52 —

Tciusft 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —

Aiudti 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulu de susO — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —

Cucerdca 8.24 3.36 5.47 (lliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirișu 8.48 4.10 6.38 Cueerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —
n, • (
Cinsni ; 10.08 5'59 9.18 Vințulti de susti 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudti 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiiișâ. 1.15 11.32 9.40
Ghirbfeu 7.10 8.59 Crăciuneld 1.44 12.03 —

Aghiriștt — 7.25 9.35 Blașfl 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —

Huiedinu 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaști 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
A V ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-mare 1.54 11.14 7.30 Brașovft 9.20 10.15 3.15
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiști — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.251

Nota: Or ele de ndpte su nlu colt dintre liniile grbse'

1

Tipografia ALEXI, Brașovă.


