
Aâ2d£i8îraUnng& a Wli 
S&ĂȘOV, piața ws Kt. 80

Scrisori nefrsmcsite n r. 
as primesc. Ai&nv.seripis 
na so retrimoi.

SOERATE se pmtiwBG ia AB> 
SJEIISTRAȚIUME Ic Rr&sjov și a 
nasaăfctizele Birouri da anwnolwrl:

2m Viena: H. Dukes'Naohf, 
•fiax*  Auqonfold A Emarloh Lesnar, 
fl&lnrloh Schtilek, Rudolf Sooae. 
A^Gppallks Nachf. Anton Bppellk. 
te Budapg ota : A. V. Ooldber- 
|or7 Eksteln Bernaî. In Ham- 
îOStfg.- Earolyl & Uabmmin.

f’HEȚUL INSERȚIUM1LOR : o ue- 
t'3& garmond pe o colânâ 6 or.

— Publicări mai dese .inpă 
tarifă și învoială

RECLAME pe pagina a B-a o 
seria 10 or. ș6u 30 bani.

xkZfcTTTZd X^TZT..

„gazeta* iese jn flgf are (ji. 
Abonamente centru Austro-Ungaiia: 
Pe un an 12 f I., pe șâse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumineca 2 fl. pe an. 

Pentru România ți străinătate:
Pe un an 40 franol, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franci.
8e prenumera la tote ofi- 

eiele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Admtnisirațiwnea, Piața marc 

Târgul Inului Nr. 30, etncin 
I.: Pe un an 10 fl.. pe șese 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casa : Pe un ax 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pa trei 
luni 3 fl. —Un esomplar 5 or. 
v. a. sâu 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

fe 236. Brașov, Joi-Vineri 29 Decemvrie. 1900.
obbpa-_____________________________ __________________________________ ______________ _________ .. — ---------- -------- ------------------------------------------------------

Revistă interioră.
După pausa, ce au adus’o sărbă

torile, credem a fi la loc a trece în 
revistă unele din întâmplările caile
lor ultime, cari pot interesa mai mult 
pe cetitorii noștri.

De când și’a ținut ministru-pre- 
ședinte unguresc discursul seu de 
anul nou, biroul lui de pressă a în
ceput ârășî a răspândi comunicate 
despre intențiunile, ce le-ar avă Ro
mânii sâ-șl părăeâscă atitudinea lor 
politică de pănă acum.

De doi ani se lucrâză în acesta 
specie de reclamă pentru marfa 
nouă a „ activitățiiu, ce promite Szell 
cu ai săi, că o vor vinde în terg. 
Acum că se apropie alegerile ge
nerale pentru dietă, oficioșii lui Szell 
încep a fi ârăși mai productivi în 
reclamele, ce le făceau pe socotâla 
nostră a Românilor încă în periodul 
dintâiu al erei de „lege, drept și 
dreptate“ pentru părăsirea politicei 
de resistență, pe care ei o caracte- 
risâză cu cuvintele „părăsirea pasivi
tății “, dâr care în fond nu este 
decât dorința deghisată, ca Românii 
să părăsescă ori și ce oposițiune 
națională și se între tambour battant 
în tabăra guvernului.

Sunt înse așa de încurcați e- 
vreo-maghiarii dela biroul de pressă, 
încât produc comunicate, de pildă 
despre Românii ardeleni, atât de 
contuse, că pot servi ca speci
mene ale ușurinței cu care răspân
desc ei faimele cele mai nebasate și 
contrac|.icătâre și ca document al ab
solutei lor neorientări. Așa mai alal- 
tăerl „Politikai Erteșito“ a debu
tat c’un ast-fel de comunicat, care 
se contrazice în fiă-care proposițiune, 
vorbind de o conferență, ce s’ar fi 
ținut în Brașov, firesce tot în afa
cerea părăsirei „principiului de pa- 
sivitate“.

Nu ne vom pierde timpul cu 
tâlcuirea unor astfel de născociri 

tendențiose. Trebue se constatăm 
însă cu multă părere de reu, că ati
tudinea echivocă a unora din cei ce 
pretind a voi să facă Șpolitică națio
nală română, dă numai nutrement 
tendințelor amintite și ușurâză ad
versarilor noștri de a-și continua jo
cul menit a produce îndoell și con- 
fusiune în sînul partidului nostru na
țional, legat de mâni și de piciore.

T6tă atențiunea, înafară de cer
tele și frecările interidre dintre par
tidele maghiare, se îndrâptă aȚl asu
pra resultatului alegerilor în Austria 
și a combinațiunilor ce se fac rela
tiv la viitorul debut al noului „Reichs- 
rath. Dâcă acesta nu va fi în stare 
să resolve cel puțin cestiunea ale
gerii în delegațiuni și în comisiunea 
cvotei, atunci se dice, că guvernul 
unguresc va pune la cale alegerile 
dietale mai curând, ca să pâtă lua 
posițiune în cestiunea regulării uni
laterale a problemelor impuse de 
pactul dela 1867. In cas contrar se 
asigură, că alegerile se vor face nu
mai la tomnă.

Miniștrii ungurescl au început să 
bată erășî drumul la Viena și din 
consfătuiri cu colegii lor austriacl 
nu mai ies. T6te însă vor atârna 
dela întrebarea gravă a atitudinei 
partidelor celor mari austriace în 
viitorul parlament.

Alegerile pentru „Reichsrath" 
încă nu s’au terminat. Au fost aleși 
pănă acuma numai vr’o două sute 
deputațî și alte două sute vor fi de 
ales, pentru-ca să se completeze nu
mărul de 425 deputațî. Ca un mo
ment mai însemnat pentru viitdrea 
constelațiă parlamentară este privită 
căderea fostului ministru Dipauli, de 
partida poporală catolică, la alegeri 
în Tirol. Acesta era unul din stîlpii 
vechei maiorități, despre care cjăseae 
de curând prințul Schwarzenberg, 
că trebue se fiă restabilită.

Piarul „Politik“ din Praga Zice, 
că căderea lui Dipauli însâmnă o 

grea lovitură pentru conservativi și 
autonomiștl, 6r foile germane es- 
primă speranța, că acum partida po
porală catolică se va îndemna mai 
ușor a părăsi alianța cu Cehii și Po
lonii și a trece în cercul solidarității 
germane.

Interesant mai este, că din ale
gerile de pănă acum se pdte deja 
constata, că elementele radicale din 
tâte partidele s’au întărit și că în 
deosebi atât între Germani, cât și 
între Cehi radicalii au câștigat po
sițiune mai tare.

De aici se vede, că în Austria 
nu suflă un vânt favorabil oportu
niștilor. De ce jurstările din Unga
ria ar pută se justifice un curent 
oportunist, pe care numai cei dela 
guvern îl pot dori?

Crisa pactului vamal.
Mare svon a făcut în cercurile poli

tice din Budapesta un disours, ce l’a ținut 
fostul ministru austriao Dr.Baernreither la 
o aduuare de alegători în Praga. Dr. Baern
reither a vorbit despre paotul ou Ungaria, 
și esența discursului său este:

Opera pactului trebue separată de 
nisuințele naționaliste și ea nu trebue de 
loo să fiă folosită în parlament de o par
tidă contra altei partide din motive poli
tice. Paotul trebue reașezat pe basele lui 
firescl, pe basele intereselor austriaoe, cari 
sunt ale tuturor partidelor fără deosebire. 
Prima oonseoență de aici va fi, că pactul 
înoheiat ou ajutorul §-lui 14 nu pdte conta 
la o majoritate in cameră. Dâoă lui Szell i-a 
succes a face ordine intr’o situațiă mult 
mai grea și a salva prin formula lui di
bace atât comuniunea, cât și convingerea 
parlamentului ungar: atunci pite oă și în 
Austria se va afla o ideiă politioă, oare se 
țină semi de convingerea imposibilității pri
mirii pactului oa și de starea faptică și care 
paralel cu § 3 din art. de lege XXX ungar 
din 1899, va da o basă ore-c^re și guver
nului nostru la desbaterea asupra unui nou 
pact. Parlamentul austriac ar trebui să de

cidă, că pentru timpul de față să se amâne 
resolvarea ordonanțelor de necesitate, dăr 
să îndrumeze guvernul, oa neamânat să 
pășăsoă la o nouă învoială cu Ungaria, nu nu
mai cu privire la cuprinsul și terminul de timp 
acomuniunei eoonomice, oi și ou privire la 
încheierea convențiunilor comerciale. Tot-odată 
parlamentul ar trebui să-și reserve dreptul 
de a amâna decisiunea privitbre Ia ordo
nanțele de neoesitate pănă oând nu va 
pută decide asupra nouălor învoieli.

Ungurii văd în părerile acestea ale 
lui Baernreither o lovitură, ce s’ar da pactu
lui vamal, care stă a<jl în ajunul unei orise 
seribse, și văd, mai mult, dușmani ai inte
reselor maghiare pretutindeni în Austria. 
„Fiă oă e ministru oehul Kaizl, fiă germa
nul Baernreither, tot atât, căci toți ni sunt 
dușmani!“ esclamă o foie ungurâsoă, ce 
stă aprbpe de Szell și care par’că ar fi 
soandalisată, pentru-oă Baernreither cere, 
ca nouele negocieri asupra pactului să nu 
fiă favorabile pentru Austria numai în pri
vința cuprinsului, oi și în oe privesoe pe
riodul de timp pentru oare se vor'faoe con- 
vențiunile comerciale.

Alegerile în Austria.
Soim, oă în 3 Ian. n. s’a reluat firul 

întrerupt al alegerilor pentru „Reichsrath“. 
Din soirile sosite pănă acum reiese, oă a învins 
pe întrăga liniă ideia de naționalitate nu nu
mai asupra socialismului, ci și asupra cle
ricalismului.

Liberalii nu și-au pus în Viena oan- 
didat, oi s’au aliat cu socialiștii, ca să trân- 
tâsoă la alegeri pe oandidații partidei so- 
oial-oreștine a lui Lueger, ceea-ce li-a și 
succes în trei oercurl electorale. Sucoesul 
aoesta însă nu li-a folosit socialiștilor mai 
nimic, căci dintre 14 candidați ai lor în 
Galiția, Moravia și Boemia, n’a reușit de
cât. numai oâte unul în Boemia și Galiția. 
Socialiștii internaționali au fost învinși ou 
conoursul munoitorilor naționaliști, reușind 
în cercurile cehioe și polone oandidații mun
citorilor cehi și poloni, ăr în oerourile ger
mane alegătorii s’au alăturat la partida lui 
Wolf și Schonerer.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.u

In preajma lui Ioneseu.
— Schiță. —

Părintele Ștefan veni acasă într’un 
suflet. In scară, Serafima — sora preotesei 
— ștergea în liniște o sticlă de lampă, 
cântând romanțe.

— Serafimo fată, ați dereticat. în odăi? 
DațI zor, oă avem mosafirl la masă. Șeful 
dela culte, domnu Ionssou-Vadulat trece la 
călugări în inspecție și etă la dejun la noi. 
Fugi de-i spune preotesii. Venim acu...

Popa vorbia repede, mișcat de viz ta 
neașteptată a șefului. O clipă, Serafima în- 
oremeni cu sticla în mână; îndată însă, 
voioșia îi reveni cu prisos; alergă să ves- 
tăscă.

— Țață Didino, țață Didino! ..
Glasul i-se pierdea în odăile, prin 

care trecea oa fulgerul, trântind ușile.
îndată sosi și părintele Ștefan cu lo- 

nescu. Portița dela drum, fiind îngustă, 
preotul făcu loc ou multă bunăvoință, în- 
vitându-și mosafirul.

— „Ia poftiți, ia treceți... și penei 
să ne iertați, că de . .. ca la țară.

Era pe la un-spre Z®cs diminâța. în 
Iunie, Chiar acolo, ia munte, arșița era 
simțitbre. In sat, linisce; se auZia piuitul 
puilor de găină și sgomotul ce-1 făoea un 
pârâiaș repede în apropiere. Doi bradl în- 
alțl umbriau oasa preotului la intrare.

— Oe fer'eițl sunteți Dv., părinte, în 
așa raifi !

— Ca la țară . . . . oa la țară, D-le 
Șef. Sănătate să fie, că orl-untie e bine. . . 
Dar ia poftiți înăuntru să lnațl o apă 
rece . . .

Și tot îndemDându-1, intrară. Casa 
preotului era destul de răsărită pentru o 
casă de țară. Iu salon era bine, perdelele 
lăsate, răcore, miros de fructe: pe ferestre 
se odihniau piramiZl de gutui, în vîrf ou 
câte o lămâe. Pe masa din mijloc, multe, 
forte multe lucruri de sare și de piatră. 
Mai tote aveau săpate flori și nume „Dy- 
dina, Seraphema, Stephan, Ioan“. Cu lu
crurile de pe masa acega s’ar fi putut bom
barda satul.

Părintele Ștefan se uita îucântat, că 
lui Ioneseu îi plao.

— Sunt dela hoți, dela Telega. Nu 
veZl D-ta oe meșteri sînt? Cirășa aia e o 
frumusețe; par’că e un merișor altoit: s’o 

mănânci cu oohii. Eu Z!0 să-ți alegi și D-ta 
o piatră, care ți-o plăcea, s’o ai — soi — 
dela noi. .. .

Ioneseu se împotrivi: părintele Ștefan 
stăruia din răsputeri. La urmă îl făcu să 
primâscă o mână de piatră, o adevărată 
mână de piatră : degetele subțiri și fără ar
ticulații ; arătătorul mult mai lung ca ce
lelalte; degetul cel mic fără unghie, însă 
ascuțit la vîrf, ca o limbă de bricâg.

Prin odăile vecine se auZia foșnet de 
rochii și pași grăbiți.

— Ți-o fi fome, Domnule lonesoule, 
Zise părintele, la să văd oe face preo- 
tăsa. . . .

Dâr, când vru să iasă, se întâlni piept 
în piept cu dânsa. Erau să se lovescă:

— Ptiu, că’mi sări inima, satano!
Și părintele Ștefan îșl făou o cruce.
Preotăsa însă, o cuobnă mărunțică, 

slabă și iute, nici n’auZi vorbele popii. 
Merse glonț spre Ioneseu și-i întinse mâna 
ou bărbăție:

— Popâsca!
— Ionesou! încântat.
Și Ionesou îi sărută mâna. Din acest 

sărut, înțelese cât de vrednică trebue să 
fie în ale bucătăriei oona preotâsă. Zadar

nic avusese densa grije să târne o jumă
tate de sticlă de odicolon dela drogherie; 
cepa mai puternică — învinsese tot.

Lui Ioneseu însă, în 'minutul acela, 
mâna preotesei i-se păru binecuvântată, 
căol îșl aduse aminte cu drag de buoate, 
de masă. Nu mai pută de fome...

— A, dâr n’avețl scaune, Zise preo- 
tesa. Pe uoi să ne iertați, că de ... ca la 
țâră .. . Marițo, fuga, scaune !

Marița, o țărăncuță de vre-o Z000 ani, 
desculță, intră cu două scaune; apoi se 
duse și veni cu alte două, și tot așa me
reu pănă când odaia se umplu de scaune. 
Popa și preotăsa — vorbind într’una — nu 
băgau de sâmă. Numai Ioneseu se uita 
zîmbind.

In urmă — isprăvind scaunele — Ma
rița intră cu o bancă de lemn. Preotâsa 
sări, speriată.

— Oe faol, nebuno! Piei de aid cu 
ea ; să nu te văZ 11

Popa înfuriat se luâ după ea, ca s’o 
bată afară.

Preotesa se întorse oătră Ioneseu.
— Pe noi să ne iertați, oă de . . . oa 

la țâră. Cu proastele astea Zău, par’că m’am 
prostit și eu.
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Aoest spirit naționalist a predomnit 
și a învins și în cercurile slovene, apoi 
în ținuturile loouite de Italieni, ba în Salz
burg candidatul partidului catolic a fost 
învins de candidatul Germanilor naționali 
radicali.

Interesantă a fost lupta electorală din 
Tirolul sudic, în 7 Ianuarie, și din Austria 
superioră. In Tirolul sudic bar. Dipauli a 
dus o luptă grea cu adversarii săi și ou tâte 
silințele desfășurate, la alegerea din 7 1. o. în 
Bozen a rămas în minoritate față cu oandi- 
datul social democraților. Br. Dipauli, care 
timp îndelungat a fost representant în par
lamentul central și a avut rol politic în
semnat, fu candidat însă de partidul popo
ral catolio din Merau și cu tâte că el a 
refusat candidatura, totuși a fost ales cu 
majaritate.

In Austria inferioră s’au făcut in 7
1. o. două alegeri, reușind într’unul oandi- 
datul creștinilor sociali, în altul oandidatul 
Germanilor naționali.

Cehii încă s’au ținut bine la alegeri. 
Guvernul spera, că va reuși să dea o lovi
tură simțită Cehilor, dâr speranța aoâsta 
nu i-s’a realisat și nu i-a suoces a înfrânge 
resistența și solidaritatea lor.

RSsboiul din Africa sudică.
După chiar părerile foilor englese in- 

vasiunea Burilor în Capland a creat En- 
glesilor o situațiune fârte critică. Ei trebue 
acum să-și încordeze tote forțele, oa să 
pâtă eși din periculul în care au ajuns.

Soiri cu data de 5 Ianuarie a vestit, 
că Englesii au fost bătuți în trei locuri. 
Intr’o luptă dela Fraserburg (Capland) 
Burii, oari înaintau spre Capstadt au bătut 
rău pe Englesi. — O telegramă din Lou- 
renzo-Marguez spune, oă generalul Botha a 
raportat o mare învingere asupra Englesilor 
în partea nordică a Transvaalului. Aprâpe 
jumătate din oștirea englesă a cădut pe 
câmpul de luptă, âr peste 300 de soldați au 
fost făcuți prisonierl. Afară de acesta Englesii 
au pierdut aprâpe tote tunurile și muni- 
țiunile. — Din Heilbron a sosit soirea, oă 
un detașament din oștirea lui Knox a fost 
surprins de Buri în apropiere de Lindley. 
Colonelul engles Laing, alțl 2 ofițeri și 15 
soldați au oăcjut, âr 2 oBțerl și 20 soldați 
au fost răniți.

Intr’aoeea soiri venite din Capstadt 
spun, oă alte trei trupe de Buri au treout 
rîul Oranje. Numărul Olandesilor răsculațl 
se uroă la aprâpe 16,000.

Agenția „Reuter“ primesoe din Bied- 
fontein soirea, că în regiunea looalității 
Bupfelspoort au apărut oete îndemnate de 
Buri sub oonduoerea lui Delarey, Steenkany 
și Boshof. Numerul lor se socotesoe a fi 
5000.

Se mai anunță, că Burii au ocupat 
aprdpe întreg ținutul Clamvillaine și Mal- 
nesburg.

SCIRILE Dl LEI.
— 28 Decemvrie v.

Ajunul Crăciunului la Brașov. Du 
minecă în 24 Decemvrie v. la 3 âre d. a. 
s’a făcut, ca în toți anii, cu obicinuita so
lemnitate distribuirea darurilor de Crăoiun 
oferite de Reuniunea femeilor române din 
loc și de biserica Sf. Nicolae din Scheitî 
copiilor săraol, elevi și eleve, dela șcâlele 
nâstre. Serbarea s’a ținut în sala festivă a 
gimnasiului român, oare era plină de șco
lari și școlărițe aranjați în frumâsă ordine. 
S’a împărțit unui număr mare de copii să
raci felurite hăinițe, încălțăminte etc. Des
pre sărbarea acesta vom publica date mai 
amănunțite în numărul nostru de Duminecă.

Representanța comitatului Brașov 
este oonchiemată în adunare generală estra- 
ordinară pe cjiua de 15 Ianuarie st. n. 1901 
la orele 10 a. m. în casa sfatului din loc. 
Singurul obiect la ordinea 4’'e’ 6Ste: ^n~ 
stalarea d-lui oonte Stefan Lazar de Szâr- 
hegy, ca fișpan al comitatului Brașov.

Diare none. Din Lugoș ni-se aduoe 
la cunosoință, că începând ou 1 Ianuarie v. 
1901 va apără în aoest oraș în editura 
d-lui Dr. Valeriu Branisce, un <jiar român 
ou numele „Drapelul*  cu menirea să apere 
interesele naționale ale poporului român 
„strict pe basa programului național din 
1881“. piarul va apără de douăorl pe săp
tămână Mercurea și Sâmbăta și prețul abo
namentului va fi de 12 corone pe an.

Aprdpe deodată ou acâsta încunosoiin- 
țare am primit și Nr. 1 al unui alt cjiar 
român ou numele „Activitatea* , oe apare 
odată pe săptămână în Orăștiă. Editor și 
proprietar Dr. Aurel M unteanu, redactor 
respons. L. Beroianu Programul d-lor 
Munteanu-Beroianu „referitor la politica 
națională“ spune că ei aderă la programul 
national, însă numai oondiționat, întrucât 
li se va părâ d-lor „îndestulitor“.

Miniștri unguri în Viena. Luni au 
sosit în Viena miniștri unguri Coloman 
Szell, Ignatiu Daranyi și Ales. HegedUs. 
Inoă în aceeași 4' Col. Szell a conferit cu 
ministru comun de esterne Goluchowslci și 
cu ministru comun de finanțe Kallay, dr 
Marți fu primit în audiență de Majestatea 
Sa. Coloman Szell a mai făcut visite archi- 
ducilor Carol Ferdinand, Victor Ludovic, 
Leopold Salvator și Reiner.

0 instituțiune folositdre. Sub titlul 
aoesta scrie „Unirea“ din Blașifl: Pentru 
administrarea mai ușora a realităților fon
durilor și fundațiunilor archidiecesane, Ven. 
Capitlu Metropolitan a înființat un nou 
oficiolat sub numirea: Administrațiunea cen
trală capitulară, care e în strînsă legătură 
ou Cassa centrală. Amândouă oficiile aoes- 
tea sunt aședate în oasa capitulară Nr. 6 
lângă Curtea mitropolitană. Președinte e 
și aiol Rev. Ioan M. Moldovan, inspector 
Rev. Dr. Vasilie Hossu, insp. adj. inter. 

Rev. Dr. Victor Szmigeliski, aotuar Alesiu 
Pop. Personalul atașat acestui ofioiu sunt: 
David Badeș forestier, Ioan Marele, pro
visor Sânoel, Traian Stoia prov. Petrifalău, 
Ioan Pușcaș, 'provisor Veza, loan Borș și 
Nicolae Aghîrbician, vigill silvanall.

Ierna de astă-dată în întrâgă Europa 
este fârte aspră. Din Cașovia se scrie, că 
în jur de Abauj-Szanto au înghețat trei 
fetițe. Fetele au cădut jertfă frigului pe 
drum mergând la biserică. Din Sighetul 
Marmației se scrie, oă în 4 1. o. au fost 
acolo un frig de 25 grade, in Kbrhsmezâ 
de 35 grade Celsius. Rîurile aprâpe tâte 
sunt înghețate. O telegramă din Roma 
anunță, oă în nâptea de Sâmbătă spre 
Dumineca trecută a oădut peste orașul 
Roma și întrâgă Italia sudică forte multă ză
padă. De-alungu) țărmurului mărei Adriatioe 
din oausa zăpe4ei, oomunicația sufere mult. 
In Palermo temperatura a scă4ut la 2 
grade sub zero. In Roma a cădut alaltăerl 
o zăpadă de 10 cm. O telegramă din Riga 
ou data de 7 n. c. anunță, că în Cumber
land și Livland este frig mare. In Wolmar 
au înghețat 5 omeni. Din Paris se anunță, 
oă în urma zăpedei mari, comunioația oa- 
rălor, tramvaiului și omnibuselor s’a sistat 
aprdpe ou totul.

0 sinucidere sensațională. Fostul 
ministru ungureso de finance în cabinetul 
Wekerle, Bela Lulcacs s’a sinuois Luni în 
7 1. c. aruncându-se de pe podul „Franoiso 
Iosif“ în valurile Dunării. Bela Lukaos a 
fost și comisar suprem al seoțiunei ungare 
la esposiția din Paris. Cașul a produs 
pretutindeni sensațiă în cercurile ma
ghiare.

In Archidiecesa Blașului s’au făcut 
următârele promovări din inoidentul săr- 
bărilor jubilare: S’au numit Protopopi ac
tuali, vioe-protopopii: Simion Pop în Luna- 
de-Arieș, Ștefan Câmpean Ibașfalău, Ales. 
Dobreseu Sebeșul-săseso și loan Șolnai K. 
Polyân. — Vice-protopop actual administra
torul protopop: Laurențiu Pascu în D.-St.- 
Martin. Parodii, administratorii: Aureliu 
Giurca în Buoerdea vinâsă, Filip Pojar în 
Coșlariu, Samuil Poruț în Ceanul deșert, 
Iaoob Cornea în Vințul-de-jos, Aureliu Pop 
în Ghiriș, Ioan Pop în Ormeniș (Arieș). 
Isidor Rus în BroștenI, Victor Moldovan 
în Veza, Ieronim Dănila în Buda-teleo, 
Ioan Pop în Visuia, Ioan Șara în Vulper, 
Vasiliu Cândea în Beșinâu, Georgiu Todor 
în Sân-Paul, Georgiu Șerban Smig, losif 
Florian în Sălioea, Basiliu Vlassa în Bu- 
diu, Ioan Bozdoo în Oicud, Maoavei Groze 
în Cooo, Ioan Boer în Leohința-de-Murăș, 
Ioan Mera în Șeica-mică, Stefan Boroș în 
Csik Szt.-Ivân, Vasiliu Tătar în Kebele-Szt.- 
Ivân, Ioan Pop în Filipișul-mare, Aureliu 
Dumbravă în Habic, Vasiliu Scridon în 
ȘerbenI, Ioan Magda în Ciugud, loan Po 
pas în Presaoa-de Secaș, Mihaiîi Mărginean 
în Ungurei, Alexiu Lazar în Alamor, De- 
metriu Clain în Brad, Dionisiu Aron în 

Gura rîului, Mărian Păculea în Stenea, Si
mion Luoa în Mischiă, Alesandru Bene în 
Petridul de-mijloo, Stefan Mezei, Petridul- 
de-sus, Georgiu Modorcea în Grid, Ioan 
Crișan jun. Ohaba (Făgăraș). Tot ou acest 
prilej au fost distinși ou titlul de vice-pro- 
iopopi: Alesandru Ternovean în G.-Hodao, 
Georgiu Boeriu în Ciugudul-de-jos, Au
gustin Cosma în Feiurd, Demetriu Metea 
în Aointiș, Demetriu Aron gîn Cichindeal, 
Vasiliu Pop Masoa în Beiu. Afară de a- 
oeștia: Aurel Pasou, admin. în Aiudul-de- 
8us, Traian Fodor în Cacova, Basiliu Mo- 
rariu în Vale distr. protopop Aiud, Iuliu 
Ilian, cooper. în Grind, distr. Uiâra, loan 
Simoo jun. în Restolțul-mare distr. Almaș 
au fost numiți paroohl, âr loan Bîrlea, 
cooper, parooh în Mogoș-Coșocani, a fost 
numit administrator parochial.

Numirea noului cancelar al Rusiei. 
Din Petersburg se anunță, că Țarul a numit 
pe contele Landsdorf ministru de esterne 
al Rusiei în looul decedatului Muraview.

Teatru românesc în Cernăuți. Ce
tim în „Deșteptarea“: Societatea de teatru 
român din Cernăuți sub presideuța d lui 
Tudor cav. de Flondor, a hotărît 49ele tre- 
cute să-și încorde puterile sale tinere și să 
creeze ou ori ce preț o trupă de actori di- 
letanțl, cari sâ studieze mai multe piese 
teatrale și sâ le repreaente de odată cu 
concertele „Armoniei1*.  Avem multă speranță 
în conduoerea aoestor societăți și suntem 
încredințați, că succesele vor fi strălucite. 
Comanda asupra trupei teatrale s’a încre
dințat cunosoutului nostru artist d-1 Dori- 
medont Popovicl. Spre a întreprinde însă, 
primii pași trebue fonduri; drept aceea co
mitetul Societății pentru creearea unui fond 
de teatru român rogă ou tot-adinsul pe 
toți acei p. t. domni, cari au primit liste 
de coleotare dela numita societate sâ bine- 
voâscă a-le retrimete cât de curând la adresa 
d-lui vice-president al societății Grigorie 
Balan adjunct la tabula țării său la adresa 
4iarului nostru.

Agatha Bârsescu. Marea nostra tra
gediană a reputat un nou triumf în trage
dia lui Shakespeare, Antoniu și Cleopatra. 
Etă cum confratele nostru G. Ventura o 
apreciază: „Dela înoeput pănă 1st sfârșit, 
valorosa artistă a soiut să dea caracterului, 
tâtă viooiunea colorilor, tâtă varietatea su- 
fl«. tâscă, tote însușirile esteriore și interiâre 
cu care istoria ne zugrăvește pe sirena în
coronată, ce a purtat numele de Cleopatra. 
Scena de o caracteristică putere, în care 
i-se educe vestea despre cftsăioria lui An
toniu cu Octavia, a fost interpretată de 
d-ra Bârsescu cu o măestrie rară; artista 
a percurs în oâte-va minute totă gama 
simțirilor unei femei pătimașe, care se vede 
părăsită, lovită în ambițiunea ei, sacrificată 
unei rivale și, în urmă, revine la consoiința 
superiorității sale. Iubire și ură, patimă și 
disperare, gelosie și mândrie, tote aoeste 
porniri suflet.escl Bunt date eu arta deplină

— Dâr sîntețl forte bine — 4’se lo- 
nescu.

— Ași; oe o să 4,oâ bunătatea Dv.? 
Nu mă văd eu? Capu face, capu trage. Fe
tele când sunt tinere cred, că tot ce sbâră 
se mănâncă. Îmi intrase în cap un fel de 
smintelă, că să nu mă mărit dâoă nu oi 
lua unul din aste dână lucruri: ori preot 
ori militar. Și Dumne4eu m’a ascultat și 
m’a pedepsit. Nu zio, e bun bietul părin
tele ; ține la mine, nu-mi dice nici dă-te 
mai înoolo. Dâr ce folos, dâcă stau îngro
pată de vie, aici la țâră, dâcă nu văd un 
om cu care să mai schimb o vorbă? Că 
de ... . oi fi învățat și eu ceva; nu sunt 
așa prâstă; am făcut azilu păn’ la trei 
olase . . .

— Aveți dreptate — răspunse trist 
Ionesou.

Era, bietul om, topit de fârne. Preo- 
tâsa gândi, că povestea ei îl mișcase și 
urma.

— De aceea, domnule, vorbă mare 
am 4is .., Sor’mea, Serafima e frumușică, 
deștâptă, menajeră, cu carte și zestre bună : 
cinol mii și ale casei. Cântă din gură ro

manțe, ca o privighetâre. Ei bine, eci D-ta 
ce i-am 4:S? Serafimo țață, cu jurământ 
orl-ce se iei, numai popă și militar să iu 

. iei ; că și militarul e tot un popă, în fe- 
I Iul lui .. .
| Preotâsa se întrerupse de-odată. Prin 
ușa desohisă, vedu în sală cuernl încărcat 
cu vechituri: ginbeua popii, un anteriu eșit 
la sore, o păreche de pantaloni eu petice; 
apoi, o talie de stambă cadrilată și soro- 
bită și o rochie galbenă.

Rușinată se duse repede și, dintr’o 
mișcare, luă tote lucrurile în brațe și fugi 
ou ele, murmurând . ..

-- Pe noi să ne iertați, că de . . .
In sfirșit, o rază de speranță 1 lo- 

ne3ou oftă din greu : intră popa, Serafima 
și Marița, cu tava cu țuici. Pe o farfurie, 
mai muite bucăți de ghiuden și de pâne. 
Ionesou le mânca ou ochii.

Serafima era fată de vre-o donă-4eoî 
și cinci de ani. Avea ochi negri vioi și 
pestrui pe obraz. Era înaltă, mai s'abă ca 
preotâsa; îmbrăcată intr’o talie învoaltă, 
plină de crețuri și dantele. Prin deschidă- 
turile mânecilor, în formă de pâlnie, mâ- 

nile slabe eșau ea două lumânări de nuntă 
Ionesou îi fu presintat. Apoi trecură la 
masă. Preotâsa nu înceta de-a vorbi în- 
tr’una și aici, de a-șl cere mereu iertare:

— Pe noi să ne iertați, că de . . . ca 
la țâră. De sigur, la BucurescI Madam Io- 
nescu vă gătesc© mai bine. ... De ce D’a 
venit și dumnâei? Oe bine mi-ar fi părut!... 
Copii aveți?. .. Multi? Să vă trăâscă...

Ionesou răspunse, zimbiud:
— Nu sunt însurat.
— Așu? scusațt! Nu face nimic; ai 

vreme; să fi sănătos.... Dâr ia mănâncă; 
mi te jena; mai poftiți salată de castraveți, 
mâmăliguță; fă ca acasă; și pe noi se ne 
iertați, că de . . .

— Ca la țâră, urmă Ionescu, puțin 
cam obosit de vorba preotesei, mulțumit 
însă, că nu murise de fome în d’ua aceea.

După masă, trecură pe prispă, la 
oafea.

— Acum, Serafimo să-ți arăți talen
tele — dise părintele Ștefan, care prinsese 
limbă.

Ionesou însu șl, înviorat de mâncare, 

de aer curat și vin bun, se arătă mai iu
țim, mai deschis:

— Așa domnișoră, nu te lăsăm.........
Să ne cânți. . .

— De oe nu, răspunse fata, roșie de 
(‘moțiune. Dâr sunt cam răgușită.

— Ce are a face, d'se Ionesou. Noi 
ne mulțumim și așa.

Și Serafima începu. Mai întâi glasul 
ei tremurător abia păru că îngână un 
cântec.

Popa se năcăji :
— Ce soro, n’ai mânoat adl ? Ce e 

miorlăitura asta ? Par’ oă esol o pisioă.
Atunci fata prinse inimă și cântă ou 

putere. Musica aoeea cam plângătâre, pre
cum și vocea Serafimei, îi deștâptă lui Io
nescu vremurile când era copist și sta în 
Bueuresc! pe strada Păunilor. Toomai cu 
așa glas și cam așa romanțe îndruga odi- 
niâră pe acolo — vara — o spălătorâsă 
din vecinătate, oăloând rufele.

(Va urma.)
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înaintat ministrului unguresc de interne Des. Perczel în causa fondului pentru 
monumentul lui lancu, prin d-l advocat Dr. Amos Frâncu.

Fscelența Vostră !
Domnule ministru reg. ung. de 

interne !
Pentru colecta făcută, în favorul mo

numentului lui Avram lancu, a fost osân
dit acusatul la 5 dile arest și s’a decretat 
confiscarea și încassarea esecutivă a sumei 
contribuirilor, poreclite „daruri de milău, 
în total 3780 fi. 65 cr. și in bani români 
330 lei 50 bani, prin sentințele poliției 
(nr. 525—95) și a vicecomitelui (nr. 188 — 95) 
din Sibiiu. Intru aparenta motivare a aces
tor judecăți se invocă: ordinul ministe- 
riului de interne edat în causa darurilor 
de milă, dela 16 Aprilie 1882, nr. 18613, 
§-ul 66 al art. de lege XL. din 1879, și 
ordinul Escelenței Vostre privitor la mo
numentul lui lancu, edat sub nr. 426, la 
15 Martie 1895.

Contra acestor sentințe, am onore în 
calitatea mea de apărător a înainta și 
motiva următorea

Apelațiune și cerere de nu
litate.

JEscelența V6stră ! 
Domnule ministru de interne !

I.
Pe frontispiciul residenței Majestăței 

Sale cesaro și apostolice regescl strălucesce 
următorea devisă de eternă valore: Justiția 
regnorum fundamentam.

Am deplină încredere în principiul, 
am firma convingere, că factorii responsa
bili ai puterei esecutive trebue să-și ia 
drept maximă conducetore a declarațiuni- 
lor și faptelor sale numai și numai adevărul. 
Mai ales socot însă, că cetățenii liberi în
tocmai sunt datori a descoperi adevărul în 
fața puterei. — Animat de aceste convin
geri intime, îmi ridic glasul împotriva unei 
dispo-ițiunl a Escelenței Vostre, care în 
disprețul adevărului istoric, a atins cu o 
judecată de înfierare nu numai memoria 
lui Avram lancu, acestă fenomenală figură 
istorică, incarnațiunea poporului românesc, 
ci și lupta de apărare a acestui popor. O 
luptă, pe care poporul românesc a 
plătit’o cu viâța a 40,(XX) de omeni și 
cu ruinele a 230 de sate pustiite, lupta 
pe care a purtat’o întru apărarea ideei mo- 
narchice, a continuităței de drept autono
mie, a libertăței și egalei îndreptățiri na
ționale. Și a purtat’o împotriva acelora, 
cari prin regim de terore au comis aten
tatul detronărei, au răsturnat constituțiu- 
nea țărei, au inaugurat drept ideal de stat: 
unificarea forțată a țărilor autonome ale 
Coronei și ale deosebitelor rasse constitu
tive de stat, și împotriva acelora, cari li
bertatea nu voiau să o dee decât în schim
bul naționalităței.

Acest răsboiu a costat torente de 
sânge. Cu tote acestea adevărat învins n’a 
fost decât singură patria, care deopotrivă 
îșl iubtscc pe toți fiii săi. Lacremile Ei nu
mai vălul uitărei le pote usca și liniștea 
copiilor săi numai glasul impăciuirei o 
pote reda.

Trebuia, Esc. Vostră, ca să resimțițl 
profund în urma tradițiunilor, cari vi-se 
legă de nume*) : cât de mult sunteți jude
cător și parte în acestă mare controversă. 
Și totuși Esc. Vostră ați aflat de bine a 
rupe vălul uitărei, a înăbuși glasul împă- 
ciuirei și a enunța un verdict istoric printre 
mormintele pline de luptătorii căduțl pen
tru cele două curente de idei.

*) Doctrină kossuthistă după care cordna 
țărei ungurescl nu ar pute fi unită eu cordna îm- 
perătescă austriacă, în aceeași persdnă.

Trad.

Circulara Esc. Vostre, care ridică la 
valore dogmatică de stat judecata ce ați 
enunțat și o sancționăză cu represiuni pe
nale, circular, a cărui parte istorică a fost 
declarată secretă, er partea dispositivă pe
nală, întemeiată pe cea istorică, de — pu
blică, are textual următorul cuprins:

„Se sciă, oă agitatorii români plă- 
nuesc ridicarea unei statue lui Avram

*) Alusiune la Perczel Mor și Perczel Mi
klos, foștii generali în revoluțiunea ungurescă.

Trad. 

lancu, devenit celebru prin atrocitățile 
comise de Românii contrari patriei 
asupra Maghiarilor și supra-numit „Regele 
munților14, aranjând colecte parte publice, 
parte secrete spre acest scop, prin ceea 
ce intenționeză a amăgi și agita pe 
Românii cari nu cunosc trecutul. Eterni’ 
sarea memoriei unui astfel de individ 
n’ar fi altceva, decât propovăduirea celui 
mai negru fanatism de rassă, glorificarea 
aceluia, care șl-a tradat patria, care a 
fost causa uciderei și jefuirei familiilor ne
vinovate/

„Atentatul acesta neputendu-se 
permite ordonez prin acesta, că orî-unde 
pe teritoiiul țărei s’ar încerca ridicarea 
unei statue pentru numitul, șefii res
pectivei localități cercuale seu comitatense 
s’o împedece sub grea răspundere perso
nală ; colectele pentru acest scop nu se 
pot suferi, și întru cât deja s’au întemplaț 
colecte, colectanții — în virtutea legilor 
și regulamentelor esistente — trebue se 
fie trași la răspundere, er suma adunată 
să se confisce/

„Mai observ, că toți aceia, pe care 
autoritatea îi surprinde colectând, comit 
delict, și ca atari sunt a-se pedepsi cu 
cinci-spre-dece dile . închisore și 100 fi. 
amendă11.

Prin acest ordin al Esc. Vostre or
ganele inferidre s’au simțit îndreptățite, 
atribuindu-i putere retroactivă, a aplica 
acusatului o pedâpsă, prin care se decre- 
tâză perderea libertăței personale și a 
enunța confiscarea sumelor de contribuirl, 
pe care le-a primit în publicitate înainte 
de edarea acelui ordin și pe cari deja le-am 
predat unei a treia persone. Drept aceea 
mă văd necesitat a proiecta asupra tuturor 
aserțiunilor acestei ordinațiuni razele de 
lumină ale adevărului și a pune în fața 
tuturor enunciațiunilor ce cuprinde, prin
cipiile fundamentale ale constituțiunei , 
dreptului și legei positive.

Constat, că Esc, Vostră făptuirea ace- 
iora cari au inițiat ridicarea unui monu
ment pentru Avram lancu și au căutat a-1 
realisa prin contribuirl publice, stigmatisațl 
cu privire la scopul atribuit și la cer
curile politice de unde a răsărit ideea 
colectei. Mai constat, că informatorii Esc. 
Vostre au isbutit să vă câștige, pentru 
opiniunea, că prin plănuirea unui monu
ment pentru lancu agitatorii români vor 
să amăgescă și se agite pe Românii cari 
nu cunosc trecutul. In fața acestora țin a 
releva înainte de tote greșela, ce residă în 
distincțiunea, ca și când poporul românesc 
ar avă peste tot straturi cari nu-șl cunosc 
trecutul și constat, că istoriografii și băr
bații de stat de-opotrivă s’au convins, că 
tote straturile poporului românesc sunt stră
bătute într’un mod proverbial de consciența 
istorică și națională, și că ast-fel, obiec
tiv și în tesă, de abia pote fi vorbă de 
Români cari nu și-ar cunosce trecutul. Din 
contră acestă spontană mișcare prigonită 
de Esc, Vostră, inițiarea monumentului lui 
lancu, cercul din care a pornit ideea, in- 
tențiunea care a produs curentul, tote a- 
cestea sunt mai ales potrivite a convinge 
și pe cei mai dificili sceptici despre ade
vărul acelei vestite declarațiuni a istorio
grafului Regelui Mathia, dată întru a ca- 
racterisa pe Români: Magis pro linguae, 
quam pro vitae incolumitate certasse vi- 
dentur.

Ast-fel fiind psichologia poporului ro
mân, ve-țl afla cât e de firesc momentul, 
că ideea, inițiativa și începutul realisărei 
monumentului lui Avram lancu a pornit 
din sînul tărănimei române, — printr’o cu- 
riosă coincidență istorică tocmai din sînul 
plugarilor români dela Ș i r i a — (Vilâgos). 
Numai prin presiunea acestei țărănimi a 
răsbătut apoi ideea în presă, în colonele 
„Foii Poporului14, prin continue recla- 
mațiunl din sînul poporului. Despre acăsta 
Esc. V. va binevoi a-se convinge atât din 
apelurile presei, cât și din declarațiunea 
forului de prima instanță „Die Anregung 
zu dieser Sammlung von anderer Seite aus- 
gegangen14, ba și din acel fapt singur des
tul de elocvent, că 9/]0 părți ale contri- 
buenților sunt țărani.

In fața acestor fapte e imposibil a 
nu recunosce, că ideea monumentului lui 
lancu și contribuirile în acest scop nu se 
pot judeca drept o acțiune meșteșugită în
scenată de „agitatorii români41, ci drept o 
mișcare generală isvorîtă din sînul popo
rului. Prin urmare e datoria bărbatului de 
stat activ de-a pătrunde la adâncimile aces
tei mișcări poporale și a cerceta tendența 
ei la lumina adevărului obiectiv. Er’ mie, 
muncitor al presei române, care simțesc 
direct pulsațiunea inimei acestui popor, 
mi-s’a reservat onorea de a asigura pe Esc. 
Vostră, că scopul acestei mișcări nu a fost 
agitarea și seducerea, ci afirmarea conscien- 
ței naționale și istorice a poporului ro
mânesc.

Cumcă de fapt acesta a fost scopul 
nimic nu o pote dovedi mai strălucit, de
cât acel motiv fundamental, care a 
dat primul impuls la ideea monumentului 
lui lancu. Esaminând Esc. Ta în mod 
pragmatic acest motiv, o să vă convingeți, 
că curentul de idei și inițiativa pornită în 
favorul monumentului lui lancu (pe care 
Esc. V. ați dorit să o pedepsiți cu per
derea libertăței și confiscare, fiindcă s’ar 
fi făcut fără permisiunea guvernului) nu 
s’a manifestat decât ca un efect și o re- 
acțiune a colectei publice pornită pretu- 
tindenea în întrâga țâră, — de-asemenea 
fără permisiunea guvernului — pentru mo
numentul lui Kossuth Lajos, cum și a ace
lor tendințe revoluționare ce se manifestă în 
acestă mișcare poporală, tendințe, cari re
sidă dela sine în numele și trecutul lui 
Kossuth, și cari sunt cu totul contrari cu 
tradițiunile de drept de stat, dinastice și 
naționale ale poporului românesc, contrare 
cu convingerile și luptele acestui popor.

In ideea monumentului proiectat lui 
Kossuth se presentau ca glorificate des- 
tructivele principii de drept de stat, inse
parabile de numele lui Kossuțh, cum sunt 
teoria incompatibilităței*),  ruperea legătu- 
rei imperiale întemeiate în sancțiunea prag
matică, nimicirea autonomiei țărilor co
ronei S-tului Stefan și unificarea forțată a 
rasselor, cari compun acest stat poliglot, 
— o preamărire acăsta, care se întreprin
dea sub domnia gloriosă a aceluiași dom
nitor, a cărui detronare a fost enunțat’o 
Kossuth în pronunciamentul dela 14 Aprilie 
1849 în Dobrițin. Era deci firesc, decă 
poporul românesc a fost așa de adenc 
lovit în sentimentele sale dinastice, în con- 
sciința sa istorică și națională, încât re- 
acțiunea astfel provocată, întărită și de 
simțul pietăței naționale, a căutat să afle 
o manifestațiune și a aflat’o în ideea mo
numentului lui lancu. Acel lancu, care re- 
presintă întruparea negațiunei tendințelor 
lui Kossuth, și care personifică tote prin
cipiile monarchice și dinastice ale națiunei 
române: cohesiunea imperială basată pe 
sancțiunea pragmatică, autonomia țărilor 
de coronă ungară, punctul de drept de 
stat pentru egala îndreptățire și libertatea 
națională și însăși luptele sale purtate pen
tru aceste devise.

Astfel fiind ideea monumentului lui 
lancu în motivele și tendințele sale, înțe
lepciunea și sentimentul monarchio al Es. 
V. nu va pută se nu recunoscă, cum în 
acâstă mișcare nu s’a manifestat seducerea 
și ațîțarea, ori schimonosirea trecutului; 
s’a declarat însă consciența istorică și na
țională a poporului românesc și pietatea 
sinceră față cu amintirea acelui lancu, care 
în fruntea poporului său a luptat și a su
ferit, a trăit și a murit pentru aspirațiu- 
nile monarchice, naționale și de libertate.

Astfel privită țînta acestei mișcări, 
în mod diferent de concepțiunea Esc. V. 
trebue să ajungă într’o lumină și mai in
tensivă judecata falsă a Esc. Vostre, pe 
care ați riscat’o asupra rolului din trecut 
al poporului românesc, rol legat de nu
mele lui lancu și asupra onorului perso
nal, politic și militar al lui lancu. Acâsta 
îmi impune a arăta, că judecata ce ați for
mat, desminți de istoria pragmatică.

Escelența Vostră în ordinul citat cua- 
lificațl lupta de apărare ce poporul româ
nesc a purtat’o în revoluția dela 1848—49 
pentru ideea monarchiei, pentru egalitatea 
și libertatea națională, drept o crudele, 
vărsare de singe comisă de Românii 
dușmănoși patriei asupra Maghiarilor.

Acusa de nepatriotism de-abia se 
pote susține față cu acel popor, care la 
ordinul Domnitorului său legitim a prins 
arma pentru apărarea legitimităței și a 
continuităței de drept, pentru autonomia 
Ardeiului și egala sa îndreptățire națio
nală ; față cu acel popor, care nici 
când n’a adus asupra patriei arme străine 
ori aliațl străini, nici Turci, nici 
Nemți, nici Muscali; față cu acel 
popor, care contra intervențiunei străine 
a protestat și atunci, când terorismul or- 
ganisat în contra lui îi prefăcuse în ce- 
nușe sute de sate, când tribunalele de 
sânge di de di săvârșiseră asasinate în 
massă în mijlocul fiilor săi, când mii (de 
omeni ai săi acopereau deja câmpurile de 
bătăliă.

Despre tote acestea Esc. V. se pote 
convinge și din declarația lui K. M. Pa- 
taky*) : „Alle Walachen stimmten gegen 
die Einberufung der Russen14. Și deci abia 
o să mai insistați pentru aserțiunea d-v., 
decă o să considerați, că adversarul popo
rului românesc a fost: un parlament ilegal 
și facțios, care desfășura stindardul revo
luționar pentru detronarea dinastiei, pen
tru nimicirea continuităței de drept, și 
unificarea ori estirparea poporelor ne
maghiare.

Dovadă, că poporul românesc în frunte 
cu lancu a luptat cu asemenea dușman, 
și că prin urmare nu e permis a insinua 
acestui popor o luptă îndreptată contra 
patriei, este Szilâgyi Sândor, un is
toriograf maghiar, căruia sper, că și Es. 
Vostră îi veți da creclăment. Acest istorio
graf caracterisâză în chipul următor par
lamentul și activitatea lui:

„Și ce a făcut parlamentul, fiind-că 
așa voiau șefii săi?

„A enunțat egemonia națiunei și 
limbei maghiare , ideea egalei îndreptățiri 
a numit'o chimeră („a Grleichberechtigungot 
chimerânak neveztek) și la Seghedin, încă 
înainte de a se împlini un an, parlamentul 
a introdus în lege egala îndreptățire a na
ționalităților.14

„ 4 voit se se separeze de Austria 
și în ultimele momente totuși a fost aple
cat a trata cu aceeași Austriă14.

Der ca patriotismul luptei poporu
lui românesc să nu se mai discute, da- 
ți’mi voiă a mă provoca cu profund omagiu 
la răspunsul preagrațios, pe care Majestatea 
Sa cesaro și apostolică regâscă, Domnito
rul și Regele nostru Francisc Iosif I., l’a 
dat deputațiunei poporului român, la 25 
Febr. 1849, răspuns, care sună astfel:

„Tch empfange mit Freude die Ver- 
sicherung de Treue und Anhănglischkeit der 
muthigen romanischen Nation, und erkenne 
mit Dankbarkeit die schweren Opfer, die 
sie fur meinen Thron und die Gesammt- 
monarchie gebracht hat, gegen eine treu- 
lose Partei, die den Burgerkrieg angefacht 
und durch ihre Hartnăckigkeit noch fort- 
dauern macht. — Die Petition der ge- 
treuen romanischen Nation werde ich in 
genaue Erwăgung ziehen lassen, und in 
der kiirzesten Zeit zu ihrer Beruhigung 
erledigen14.

Și dacă Esc. V. o să revocați în me- 
’ moriă și faptul, că pe stâgul regimentului 
român de grânițerl sta pusă de mâna Ma- 
jestaței Sale medalia cu următorea ins
cripția : Fur standhaftes Ausharren in 
der beschworenen Treue 1848—49“ abia 
va mai trebui să mai combat acusa de ne
patriotism. Pot deci trece în liniște pentru 
a lămuri acea opiniă a Esc. V., prin care 
luptele Românilor ați voi să le presentațl 
numai ca nisce crudelitățl isvorîte din 
ura de rassă, er pe Avram lancu drept 
autor al acelora.

i_________
H *)  Bem in Siebenbiirgen, Leipzig 1856.



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 286.—1899

Istoria o se Vă convingă, Escelență, 
că nici una dintre aceste aserțiuni nu se 
pote accepta, și ca în acesta privință nici 
măcar o umbră de îndoială să nu mal 
planeze asupra adevărului, voiu face să se 
pronunțe astfel de isvore istorice, cari prin 
posiția lor politică și de rassă vor afla 
crecjăment și la Esc. Vostră.

țfiarul „Honvedu (nr. dela 11 Iulie 
1848) aruncă lumină asupra faptului, că 
nu contra unor cetățeni nearmați 
decurge lupta de apărare a legiunilor lui 
Iancu, pentru-că după acest articol:

„Munții ocupă ap rope jumă
tate din armata nostră ardelână, 
și e una dintre cele mai ingrate opera
țiuni de resboiîi din lume, o adevărată 
muncă sysiphică“*)  — ci s’au lup
tat cu jumătate din victoriosa 
armată maghiară ardelenă. O luptă 
a fost acesta, care după mărturisirea foii 
maghiare „Honved", „ar face cinste ce
lui dintâiti comandant din lum.e“, o luptă 
care contra Românilor s’a purtat cu țînta 
și mijlocele e s t ir p a ți un e i după cuvân
tul de ordin al căpitanului maghiar de 
honvedî, G a b â n y i: „S6 stârpim fără 
milă nemul rebel66** *) o luptă, în care 
și-au găsit mormântul nu numai trei mari 
armate un gureșei: a lui Hatvani, a lui 
Vasvâry și a lui Kemeny, ci pe lângă 
acestea și alte numărose corpuri mai mici 
de armată. O lupta acesta în care totuși 
Iancu nicl-odată, nici chiar când du
rante armistitio a fost atacat, prin 
tradare și sperjur —nicl-odată, die, n’a per- 
clut nici o Singură bătălie, și a stat ne
învins și atunci, când întreg Ardealul, 
afară de munții liberi ai lui Iancu, zăcea 
la piciorele genialului Bem11.

*) V. „Die Romanen der Osterreichischen 
Monarchie11, Wien, 1850, pagina 211.

•*) V. „Honvedu nr. 154, 1849.

*) Die „Romanen der Osterr. Monarchie,11 
pag. 214.

2J „V. Siebenbiirger Bote11, 1848.

Aceste elocvente fapte vor convinge 
pe Esc. Vostră, că aci massele rău înar
mate ale poporului românesc au stat pe 
câmpul de luptă față în față cu armate 
regulate și că aceste lupte victoriose ale 
lui Iancu nu pot fi cualificate drept atro
cități săvîrșite asupra Ungurilor.

Esc. Vostră însă privind prin acest 
fel de prismă lupta de apărare a poporu
lui român, înfierați ca o serie de atrocități 
săvîrșite asupra Maghiarilor, și presentațl 
și pe Iancu ca autorul și causa jefuirei și 
uciderei familiilor nevinovate.

Resboiele civile nu se fac fără de 
vărsări de sânge. Acesta o confirmă însu-șl 
faptul, că pe poporul românesc lupta sa 
de apărare dela 1848 l’a costat vieța a 
40,000 de omeni și 230 de sate incendiate. 
O constată și faptele, că marea revoluțiune 
francesă a fost un torent de sânge isvorît 
din milione de inimi, er revoluția din 
Februarie a Parisului a costat vieța a 15.000 
de omeni.

Der respunețetor pentrn acestea, în
aintea lui Dumnezeu și a omenilor, este 
și rămâne mimai acela, care le-a causal.

Esc. Vostră rechemați umbra lui Iancu 
și-l învinovățiți de-a fi causat atrocitățile. 
Rătăciți, și acâstă rătăcire mă constrînge 
să arăt, ce și cine a fost de fapt causa 
atrocităței dela 48 și să dovedesc, că re
presaliile comise de poporul jefuit și des
tinat victimă asasinatelor în massă, nu 
stau, nici una, în absolut nici o conexitate 
cu numele lui Iancu, care era pătruns de 
cele mai nobil“ principii ale umanismului.

Esc. Vostră anume veți binevoi a nu 
perde din vedere, cari au fost anteceden
țele și căușele represaliilor săvîrșite . de 
massele poporului românesc în contra vo
inței comandanților săi.

E fapt istoricesce constatat, că în
ainte de Octomvrie 1848 nici unui Ungur 
nu i-s’a atins măcar un fir de per din 
partea Românilor, pe când sângele pacl- 
nicilo'r Români neînarmați era vărsat rîurl 
întregi din partea terorismului, cu scop 
direct de-a estirpa, nu numai inteligența, 
ci chiar întregă rassa românescă. Un scop 
acesta isvorît din dorul de a-șl satisface 
ura de rassă seculară, aceia cari — după 
prim-ministrul din vremuri Szemere 
Bert al an — „vorbia ca și când am fi 
încă tot la 1832, când Maghiarul era to
tul, âr Sârbul și Valahul nimic decât po- 
poi’ fără drepturi11.

In acesta va găsi orl-care om ne
preocupat causa vendettei de mai 
târdiu, și pentru-ca să provoc în pri
vința acesta convingerea Esc. Vdstre void 
cita următorea declarațiă a baronului Stein, 
șeful de stat-major maghiar, cuprinsă într’o 
scrisore adresată prefectului Axentie:

„Sciu eu bine, că nu Românii, 
cari un întreg mileniu au purtat cu răb
dare jugul, au eiupt; trădători ai patriei 
sale și trădători ai libertăței Ungariei au 
ațîțat pe Români la răsbunare prin cri

mele lor — și pe Dumnedeul meu a fost 
grozavă răsbunarea. Românii s’au alipit de 
causa acelora, cari au luptat contra auto
rilor acestor oribilitățl, și âtă, liberi și ne- 
învinșl au rămas ei în munții lor“*).

Pe lângă o astfel de mărturisire pote 
că ar fi superfluu să mai insist a documenta, 
că nu Iancu a fost causa represaliilor, ce 
s’au ivit icî-colea în decursul desarmărei 
rebelilor, după terorismul săvârșit de parti
dul revoluționar, și ca o reacțiune a ace
luia, pentru-că Iancu a stat departe de tote 
aceste mișcări. Căușele adevărate ale ven
dettei au fost:

1. Dușmanii jurați ai libertăței po
porului. Despre făptuirile lor, CsânyiLâszlo 
comisarul plenipotent al guvernului revo
luționar în Ardeal, își dă semă în chipul 
următor încă și la data de 29 Aprilie 1849:

„Sosesc la mine raporte oficiose, că 
mai sunt tirani, cari n’au învățat nimic din 
cele întâmplate, cari neascultători față cu 
legea, silesc cu forța pe foștii lor io
bagi, deși nu le mai sunt stăpâni, — ca 
să le facă robotă“.

2. Aceia, cari au comis ne mai au- 
dite atrocități contra Românilor nevinovați 
și neînarmați prin introducerea tribunale
lor de sânge, încă înainte de-a fi pășit Ro
mânii pe terenul resistenței active. Tribu
nale, cari au pus în furci în masse pe cei 
mai buni ai națiunei, cu atâta orore, cât, 
după-cum apare din următorul comunicat al 
foiei oficiose „Wiener Zeitung“ de 
la 14 Iunie 1849, însu-șl comandantul 
oștirei maghiare, Bem Josef, a pronunțat 
cea mai sdrobitore osândă asupra acestora.

In „Wiener Z e i t u n g“ se constată:
„Der Inhalt des in der Reichszeitung 

vom 14. Juni v. J. bekannt gemachten 
Briefes von Josef Bem an Ludwig Kossuth 
aus Hermannstadt 6. Juni 1849, wo er die 
„ Wildiurlichkeit und Leidenschaftlichkeitu 
der kossuthschen Standgeriehte anklagt, ■— 
die ihn an die Schreckensgerichte in Frank- 
reich erinnerten, ist hiedurch vollkommen 
bestătiget“.

E dovedit, Escelență, că numărul jert
felor statarului s’a constatat întâii! cu cifia 
de 4834, după cum arată „W. Z.“, și s’a 
rectificat în urmă, tot acolo cu suma de 6000.

„Wiener Zeitung*  scria:
„După datele intrate din cele 6 dis

tricte militare: Clușiîl, Sibiiu, Alba-Iulia, 
Beteag, Odorheiu și Făgăraș, numărul aces
tor victime ale terorismului maghiar — fi- 
resce nesocotind numărul celor căduțl în 
câmpul de bătaia — e de 4843 persone, 
deși Ardealul are o poporațiune numai de 
2.500.000“.

3. Aceia, cari au comis asasinatele 
en masse dela Mihalț și Luna, apoi 
cunoscutele omoruri dela Abrud și Sân- 
Craitî, acei tirani, cari fiind representanțl 
ai puterei armate omorau cu grămada, nu
mai din petrecere, pe Români încă pe 
atunci, când nici un singur Maghiar n’a 
fost violentat de Români. Acesta se ilus- 
treză în mod eclatant din mărturisirea ba
ronului Apor Gyorgy, cuprinsă în scrisorea 
sa dela 2 Octomvre 1848, adresată amicu
lui său Galfy,2) — acel baron Apor Gyorgy, 
care a spendurat în sălciile dela Iernut 26 
de tirani paclnicl nevinovați — și apoi 
încă nouă — și se preumbla, cu ciubucu ’n 
gură, printre trupurile celor esecutațl.

4. Aceia, cari s’au atins cu mâni cri
minale de averea poporului românesc după 
esemplul dat de majorul Csutak, cum o 
dovedescâ următorea declarațiă a genera
lului Czetz Jânos:

2) Bem, Erdelyi hacljârata, pag. 147.
„Guvernului i-a fost bătător la ochi în 

fine, că acestui bun domn i-a mai plăcut a 
jefui poporațiunea săracă, în Baia-de-Criș, 
Boița și Brad“.

Pilda lui însă a atras imitatori pretu- 
tindenea, așa cât baronul Stein colonel în 
statul-major unguresc, e însu-șl constrîns a 
constata în sus citata scrisore :

„Ich brauche nicht zu sagen dass 
Csutaks Bereicherungsmethode — Pliinde- 
rung der Wehrlosen — zur Nachahnung 
reitze". („Nu trebue să-ți mai spun, că me
todul de a se îmbogăți al lui Csutak, — 
jăfuirea celor nearmați — a instigat la 
imitațiă“.

5. Aceia, cari au erigeat întru c a e- 
terum censeo estirparea poporului ro
mânesc din causa principiilor sale monar- 
chice, naționale, de egalitate și fidelitate.

Acest scop infernal l’au proclamat 
usurpawrii puterei publice în mod fățiș, 
prin manifestele lor, și căpitanul Gabânyi, 
unul dintre instrumentele lor, l’a concre- 
tisat destul de espresiv în devisa:

„Să estirpăm fără de milă acest 
neam de rebeli!11

Acei, cari după cunoscutul ordin pro
hibitiv al ministrului de răsboiîi Aulicii, 
au prigonit până la sânqe și pe acei 
Români, can luptau sub stindardul ma 
ghiar.

Și cari fiind-că în cele din urmă li-se 
părea, că sângele românesc se scurge prea 
încet, au primit în solda și sub stegurile 
lor pe cel mai faimos ucigaș și tâlhar din 
țeră, pe Rozsa Sândor și sângeroșii lui 
complici, și sub titlul de „trupă volantă“ 
i-au asmuțat asupra neînarmatelor sate 
românescl.

6. Acei, cari au formulat, după .Pești 
Hirlap“ al lui Kossuth, în supremă ma
ximă de stat lozinca: să maghiarisăm 
cu fer și foc, și au provocat echoul: 
Români sâu morțl; cari au asvîrlit 
în Transilvania faimosa parolă a baronului 
Vesselânyi: Uniune seu morte, pro
vocând înmiit răsunetul: autonom iă 
seu morte!

Tote acestea o să Vă convingă, Esc., 
cari au fost adevăratele cause și adevăra- 
ții autori ai atrocităților, mai ales dâcă 
ve-țl considera, că s’a fost pus în curs 
distrugerea nemului românesc. A unui 
nem, despre ale cărui suferințe din trecut 
însu-șl Kossuth Lajos se esprimă în pro- 
clamațiunea sa cătră Valahi (az olâhokhoz) 
ast-fel:

„ Valahii au suferit mult din stră
vechi timpuri, n’au avut mai nici o li
bertate, ba chiar și numele lor a fost in- 
famat în legile țerei (az olăhok soleai 
szenvedltenek măr regi idoli ăia, szabad- 
săguk majd mi sem volt, s meg nevok is 
meg volt gyalăzva az orszăg torvenyeiben)“.

Ast-fel nu restâză decât să indigitez 
acel fapt istoric îndeobște cunoscut, că 
Iancu, comandantul pururea victorios al 
legiunei Gem in a aur aria , ca un ade
vărat representant al umanismului, nu 
numai că a stat departe de orl-ce crudime, 
der nu e permis să fiă condamnat cum 
Esc. V. îl judecați. Acestă judecată des
pre caracterul și activitatea lui, sunt con
vins, că o desmint nu numai istoriografii, 
ci și miile de compatrioțl maghiari, cărora 
Iancu li-a mântuit vieța.

Acela, care nu numai a cruțat Turda, 
Aiudul și Abrudul, pe cum și vieța și ave
rea locuitorilor maghiari cu sentimente re
voluționare ai acestor orașe, ci i-a mântuit 
de pierire tocmai atunci, când pe locuitori 
i-ar fi putut lăsa victimă armelor sale vic
toriose, er orașele lor pradă flăcărilor — 
nu merita să fiă acusat de vandalism.

Ca aceste fapte să nu fiă trase la 
îndoiâlă, mă provoc în ce privesce Turda 
și Aiudul, la raportul căpitanului Gratze :*)

(„Ausgezeichnet hat sich ferner der 
Prăfekt Jancu durch rechtliches tadelloses 
Verhalten, durch richtige Unterscheidung 
zwischen dem bewaffneten und wehrlosen 
Feinde am 10. November, als ich die Stadt 
Nagy-Enyed, welche sich mir auf 
Gnade und Ungnade ergeben hatte, 
besetzte. Wăhrend die Colonnen mit Um- 
gehung der Stadt in die vorwărtige Posi
tion eingefiihrt warden, hatte die Colonne 
Janku’s den Auftrag, durch die Stadt zu 
defiliren und die Arriergarde des Corps zu 
bilden.

Ohne dass ein Mann ausgetreten ware, 
hatte Jancu seine Colonne durch die Stadt 
gefuhrt, und deren Environs derart be- 
setzt dass nicht nur keine Gewaltthat ve- 
rubt, sondern auch jede Pliinderung ver- 
hindert wurde.

Gleich thătig wai’ er am 20. Nov. 
an welchem Tage ich. die Stadt Th ord a 
nach unbedingter Unterwerfung im Namen 
unseres allergnădigsten Herrn besetzte; 
und der nur durch Furcht gebeugten Be- 
volkerung zu beweisen, dass die Romanen 
einen hbhern Zweck, als die zugemuthete 
Raublust vor Augen haben, ging ich allein 
mit meinem Hauptquartier in die Stadt 
und lies dass gauze Corps auf den Brach- 
feldern, am rechten Aranyosufer biwouacki- 
ren, ohne das sich ein Mann unterfangen 
hatte, in die Stadt zu kommen. -- Auch 
in dieser Stadt ist wăhrend des lăngern Au- 
fenthaltes des Corps keine Gewaltthat, 
keine Pliinderung vorgekommen“.

Aceste fapte au constrîns pe acest 
martor ocular, — care scria în nisce tim
puri, când deja vânturi reci suflau din 
Viena înspre poporul românesc, — ca să 
dee despre Iancu o caracterisare cu totu
lui diferită de a Esc. V.

„Ich habe wăhrend der ganzen Es- 
pedition — ast-fel scrie — mein Lager in 
die Bivouaks mit Iancu getheilt und da- 
durch vielfăltig Gelegenheit gehabt seinen 
Charakter zu studiren; ihm ist jeder Se
paratisms ein Grăuel; er hatte nur zwei 
Gedanken : Erhaltung der Monarchie und 
Glelchberechtigung seiner Nation; ich bin

*) Vedl „Die Romanen11... 217—218. 

dahermoralischuberzeugt, dass mit seinem 
Wissen, auf seine Veranlassung Niemandem 
unreeht geschehen“.

In traducere:
„In decursul espedițiunei eu am 

trăit vieța de tabără în același bivuac cu 
lanru, și ast-fel am avut o mulțime de 
ocmiuni pentru a-i studia caracterul. El 
avea orore de orl-ce separatis n. Două 
idei principale il conduceau: susținerea 
monarcliiei și egala îndreptățire 
a naținnei sale. De aceea eu am con
vingerea morală, că cu scirea lui și la 
porunca lui nu i-s’a făcut nimănui nic 
o nedreptate11.

Cu privire la mântuirea Abrudu
lui, care s’a fost distins prin atrocitățile 
sale împotriva Românilor, dați-ml voe să 
mă provoc la un distins cetățen abrudean, 
Râkosi Jozsef, care dice din cuvent 
în cuvent următorele:

„La 20 Oct. 1848 o deputațiune a 
rugat pe Iancu, pe atunci proclamat co
mandant al Românilor din patriă, ca să 
cruțe orașul........ Spre norocire, fiind-că
Iancu, în virtutea temperamentului și a 
culturei sale, nu era omul distrugerei. .. 
orașul a fost grațiat sub condițiunile ur- 
mătore: să predee tote armele, să jure fi
delitate lui Ferdinand al V-lea și peste tot 
să dee 3000 fl. desdaunare de răsboia. 
Implinindu-se. aceste condițiunl Abrudul a. 
rămas în pace întrega iernă^. (V. „Pești 
Napld", nr. 238, dela 31 Aug. 1881).

Din aceste fapte v’ațl putut convinge 
deja, Escelență, de ce umanism era stră
bătut spiritul lui Iancu. Dâcă n’a putut 
împedeca, el cel puțin nu a potențat intru 
nimic fatalitatea, care a adus în urmă diua 
de doliu asupra Abrudului de el mântuit. 
Sosind el de pe câmpul de luptă la fața 
locului 5 ore după-ce se începuse opera 
de răsbunare, Iancu a căutat să aline ama
rul dilei prin mântuirea dela morte a sute 
de Maghiari.........E imposibil să nu scițj,
Escelență, că pricina acestei dile de jale a 
fost înfrângerea credinței și tradarea co
misă față cu Iancu și poporul românesc.

Din opul contelui Richard Gelich, 
din scrierile lui Szilâgyi Sândor, Kovâry 
Mihâly și din archivele revoluțiunei, de 
sigur v’ațl putut convinge, Escelență, că 
nu Iancu a pricinuit acea di de jale. Pen
tru-că e fapt istoric, că guvernul revolu
ționar și anumit Kossuth Lajos a plenipo- 
tențiat pe deputatul Drago ș cu misiunea 
de-a pacifica pe Români. In scopul de a-se 
iniția pertractări în acestă privință, s’a 
legat armistițiu, și pentru durata per
tractărilor s’a garantat inviolabilitatea cu 
provocare chiar la o n 6 r e a Dictatoru
lui. De-asemenea e fapt istoric, că după- 
cum spune R. Gelich—„pe când Drago? 
închina păhare cu prefecții și tribunii pen
tru împăciuire*  — Hatvani, „parvenit din- 
tr’un miserabil sansculotte comandant de 
armată“ — cum îl numesce Szilâgyi — a 
năvălit în Abrud, durante armistitio, 
— la ordinul secret al lui Kossuth — și 
prindând pe tribunii români, cari parlamen
tau, și unindu-se cu Maghiarii din on ș, a 
comis cele mai nebunescl crime ale tero
rismului. După-cum spune Geln h, „insu-șl 
Hatvani a străpuns în piață pe un Român, 
dând hordei sale nedisciplinate semn de 
năvală asupra Românilor11.

Acestă stare de lucruri, verificată și 
de baronul Stein („Genehmigte Kossuth 
Hatvanis Vorriicken“) e dovedită și cu or
dinul lui Kossuth cătră Hatvani, în care 
i-se da din cuvânt în cuvânt următorea 
instrucțiune:

„Drâgos kepviselot.... egyuttal oda 
utasitottam, hogy a kivânt fegyversziinet 
vagy alku iirugye alatt a hadjârâst s e m m i 
szin alatt fel ne tartoztassa, mit is a 
vâgett kbzlok onnel, hogy utodja me^er- 
keztâig is ez ârtelemben s pedig teljes 
erelylyel folytassa mukodeset“.

„Pe deputatul Dragoș. . . 'l-am în
drumat, ca. sub pretestul armistițiu
lui ori tractârilor'dorite, sfi’nu 
oprdscft nici-decum campania de 
r^sboill, ccea-ce îți comunic și d-tale, 
ca și pănă la sosirea succesorului să-ți 
continui activitatea în acest înțeles și 
mai ales cu totă energia11.

După tote acestea ore sâ mai fiă de 
lipsă, Escelență, sâ arăt cine este causa 
desastrului dela Abrud, întâmplat după 
înfrângerea lui Hatvani, și cât de de
parte stă de acest desastru Iancu, carac
terul deschis, care dinaintea sperjurului 
abia a scăpat cu vieța?

De aceea mâ mai provoc numai pro 
superabundant! la cuvintele „Pro 
memoria11 ale martorului ocular maghiar 
Râkosi Jbzsef:

„Astăcjl, după încheierea tragediei, 
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omenii judecă. în multe chipuri asupra cău
șelor nenorocirei. Dâr orl-cât de mult am 
cumpăni datele, trebue să ne alăturăm la 
convingerea generală a celor dela Abrud, 
că acestă catastrofă a fost provocată de 
pășirea pripită și milităresce nepregătită a 
lui Hatvani. Judecătorul nepreocupat nici
decum nu o va atribui lui Iancu, drept 
esecutarea unui plan anterior stabilit".

In legătură cu acesta atrag atențiu
nea Esc. Vostre la faptul, că sutele de 
Maghiari numai inimei de omeni iubitdre 
a lui Iancu au putut mulțumi, decă după 
catastrofa dela Abrud au scăpat cu vieța 
de râsbunarea poporului românesc, după- 
cum apare din literile promemoriale ane
xate aci și edate de George Borza și Iosif 
Șuluțiu de Cărpeniș. jude reg. de tribunal 
în pens. Din tote acestea vă puteți forma 
judecată obiectivă, Escelență, întru cât 
pote fi atins caracterul lui Iancu de acusa 
vandalismului și a tirei de rassă.

La formarea acestei judecăți Vă voi’ 
fi întru ajutor și următorii istoriografi, 
cari toți se portă cu cea mai ardătore ură 
față cu tot ce-i românesc.

K o v â r i scrie ast-fel:
„Sunt totuși doi, cSrora nici dușma

nul nu le pote denega ore-care recunos- 
cere. Unul e Nicolae Solomon, prefectul 
comitatului Hunedora, care n’a omorît și 
n’a prădat. Al doilea e Avram Iancu, 
așa numitul „Regele munților14, care din 
interes național a înarmat munții și n’a 
fost condus de egoism, ceea-ce se vede 
din faptul, că după doborîrea Ungurilor, a 
refusat a depune armele, pănă-ce nu se 
vor realisa promisiunile făcute națiunei 
sale de cei împărătesei; și fiind-că nu le-au 
împlinit, n’a primit dela ei nici o decora- 
țiune; și pentru acesta mai târdiu a ne
bunit14.

Același autor, la pag. ‘230 a opului 
seu, caracteriseză ast-fel pe Iancu:

„ Vandalismul nu Va părtinit Iancuil.
J a n c s 6 Benedek, citând isvorele is

torice, redă opiniunl cu totul diferente de 
Esc. V., de aceea îl void cita textual:

A. E. Popp, cjice în studiul său: 
Iancu es az olâh forr ad al mâr o k*),  
că Iancu nu pote fi pus într’o ca
tegoria cu alțl conducători ai poporului ro
mân. El era creat din material mai nobil, 
ca aceștia. El era mai uman, mai delicat 
și cu mai bune disposițiunl față cu Ungu
rii, decât ceialalțl. In același înțeles s’a es- 
primat despre individualitatea lui Iancu și 
Moldovan Gergely, în studiul său „A mo- 
ezok folden44 cum și în alte scrieri ale 
sale. In Ardeal o sciu forte mulțl, că ma- 
ghiarimea din munți, care în acest oribil 
răsboifi mai mult a avut a suferi, a ținut 
pe Iancu de mai bun, mai nobil, decât so
ții săi. Mai multe familii din nobilimea ma
ghiară au de a mulțumi de-adreptul lui 
Iancu, decă au scăpat cu vieță de furia 
Moților. Tragicul vieței sale de-asemenea 
dovedesce, că a fost mai bun și mai nobil, 
decât colegii săi. El a eșit alienat din tem
nița dela Sibiiu (?).

*) Memorialul lui Jos. St. Șuluț.

**) O transparentă caracterisare a lui 
Kossuth Lajos, care a primit sub stegurile 
sale pe Rozsa Sândor, și a înregimentat 
tot străini la conducerea stogurilor sale : 
Dembinszky, Bem (Poloni), contele Lei- 
ningen Wrlsburg, Coloman Stein, Schwei- 
zel, Velle (Germani), Damjanich (Sârb), 
Guyon (Englez), Klapka (Boem) și așa mai 
departe. Trad.

Necunoscend eu destul de amănunțit 
viâța și faptele „Regelui munților44 nu 
mă țin competent a enunța, care va fi ju
decata definitivă a istoriei asupra lui Iancu.

In locul acesteia citez următorele cu
vinte ale unui scriitor maghiar, Szabo 
N â n d o r, care a tradus în unguresce stu
diul des amintit al domnului A. E. Popp, 
și care elice:

„In MuuțI e o părere generală, că 
Iancu n’a fost așa de maghiarofag, cum în
deobște se crede în țeră. Inima, sufletul, 
gândul îl atrăgeau cătră Maghiari; împre
jurările, situația l’au răpit în tabăra ad
versă. E verosimil, că cel puțin în parte 
acestei dileme ’i-se atribue alienarea de mai 
târdiu. El a fost singurul între tribunii ro
mâni dela 1848, care nu numai a simpati- 
sat cu Ungurii, ci s’a sciut și însufleți pen
tru ideile sublime (?), după cari se sbăteau 
aceștia. El a fost singurul (?), care n’a 
prins arma din pofta de câștig, ori dor de 
răsbunare."

„Iancu a disprețuit elemosina austriacă 
și mai bine a însetoșat și a suferit purta
rea nevrednică a beamterilor austriacl, 
cari drept mulțumită și recunoscință l’au 
întemnițat14.

Er’ Urmossy Lajos face în „Buda- 
pesti Hirlap44 (nr. 200 din 1896) următo
rele declarațiuni:

„Fiind vorbă despre Iancu, țin să 
amintesc, că e o mare greșală a declara 
pe acest bărbat „tâlhar ucigaș44... acest 
bărbat n’a făcut astfel de fapte. El aprins 
arma din principiu, der poporul său nu 
și-l’ar fi putut ține sub arme numai cu 
principii (?): uciderile nu le-a putut opri, 
dâr îndată-ce a ajuns stăpân al situației, 
cu mână de fier și-a ținut armata în frâu.

•) Iancu si revoluționarii români. V, „Unga- 
ria", nr. 5, din 1892.

„Când Bem îșl secera învingerile, 
Iancu s’a retras în munți cu oștirea sa, ne- 
permițend nici o ucidere, deși ar fi avut 
destul teren să năvălescă din când în când 
la vale. Bem l’a provocat se depună ar
mele și să fiă supus credincios patriei; el 
a răspuns, că întinde Ungurilor cu drag 
drâpta împăcărei, dar numai în cașul, dacă 
Bem primesce programul de mai sus, pe 
care în Olmutz i-s’a făcut deja promisiuni44.

„Principiile, vederile lui le putem 
condamna și trebue să le condamnăm, 
der nu’l putem numi „haramia11.

In urmă cu considerare la scurtimea 
timpului, fiă’ml permis a mai cita opul 
contrar Românilor, al baronului Josef 
Helfert: „Revolution und Reaction44. 
Citez declarațiunile lui, ce se găsesc la 
pag. 214:

„Wo die Prăfecten selbst eder durch 
ihre Unterbefehlshaber eingreifen konn- 
ten, wurde manchem Unheil vorgebeugt. 
Vor aliem aber erwarb sich Iancu in 
dieser Hinsicht entschieden Verdienste, 
und wenn man ungarischerseits heute 
noch seinen Namen mit Abscheu ausspricht, 
mit Fluch und Verwunschungen begleitet, 
so solite man des vielen Ubels nieht ver- 
gessen, das durch ihn verhutet wurde. 
Sein Ansehen wai’ das grosste, sein Wort 
das geachtestă, und er war sichtlich bes- 
trebt davon .... besten Gebrauch zu ma- 
chen“.*)

Escelență Vostră, domnule ministru! 
Cadrele acestei apelațiunî nu-mi permit 
a face o caracterisare. Din datele citate 
pănă acum reese însă clar faptul, că în 
fața caracterului individual, politic și 
mihtar al lui Iancu și-au închinat stegul 
lor și cei mai implacabili dușmani.

Iancu, ca persona a întrat bogat 
în revoluțiune, și după ce a predat erariu- 
lui o majă de aur încredințată pazei sale, 
el a murit în completă miseriă.

Iancu n’a primit distincțiunile per
sonale, ce i s’au oferit. Și să nu recunoscețl 
ore, Escelență, că la el nu se găsesc mo
tivele faptelor, ce i-ațl imputat, nici pofta 
de avere, nici dorul de domniă, și că tră
sura fundamentală a caracterului seu a fost 
desinteresarea altruistă ? 1

In ce privesce caracterul politic, 
Iancu a fost una cu națiunea sa, cu con
vingerile, aspirațiunile ei depuse în pro
gramul dela 15 Maiă 1848. El a luptat 
pănă în ultimul moment al vieței pentru 
fidelitate cătră dinastiă, pentru sancțiunea 
pragmatică și pentru principiile constituțio
nale : egală îndreptățire națională, liberta
tea și frățietatea. Deopotrivă în timp de 
pace, ca și în resboiul de apărare, ce i-s’a 
impus prin terorism, cu cuvântul și cu 
fapta el a fost totdeuna loial, oferind 
drepta împăciuirei. Acesta a esprimat’o așa 
de pregnant el însuși în scrisorea adresată 
deputatului din Ungaria, Gozman, pentru 
împăcarea cu Maghiarii. El scria, încă și 
după tradarea de la Abrud, ast-fel:

„Noi suntem ămenii libertățeî! Pen
tru asta am revoltat, pentru asta ne
am versat și suntem hotărîțl a ne versa 
sângele pănă la ul ternul Român. Brațele 
nostre din 15 Maiu al anului trecut pană 
la ora cea fatală deschise au stat, ne-am 
oferit fraților Maghiari de cei mai sin
ceri amici pentru tote adversitățile tim
purilor viitore, numai se ne garan
teze naționalitatea pe temeiul 
dreptului egal“.

,,In urmă, precum și mai înainte 
te scriem, că nu suntem in contră, ba. 
dorim ca fiii aceleași mame se avem 
aceiași amici și inimici cu Maghiarii, 
d£r condițiiinile atinse le pretin
dem realisate. Fiiril de acelea a 
muri mai bine suntem resoluți“.

Să nu recunoscețl ore, Escelență, pu
ritatea cristalină a acestui caracter politic 
consecvent și trăsurile fundamentale ale 
lui : neclintita alipire cătră legitimitate, 
libertate națională și frățietate.

In privința caracterului militar 
Iancu, credincios jurământului său depus 
în 15 Maiîi 1848, a luptat pentru dinastia 
legitimă și pentru egala îndreptățire na
țională, dovedindu-șl în sute de lupte des
chise intrepriditatea, neabusând de învin
gerea câștigată și neîntimidat de perderea

*) In românesce: Unde prefecții au putut 
întreveni direct ori prin sub ordonații lor, a fost 
evitat mult rău. înaintea tuturor însă Iancu șl-a 
câștigat în acestă privință merite, și dacă Maghiarii 
mai pronunță și acjl cu groză numele lui, însoțin- 
du-1 cu ocară și blăstem, să nu se uite multele 
nenorociri, cari au fest prevenite prin el. Vada 
lui a fost cea mai mare, cuvântul lui cel mai res
pectat și el s’a nisuit vădit....... a face us în mă

sură mare de acestă împrejurare. 

avută, cu durere pentru victimele revolu- 
țiunei, deplângând pe adversarii săi căduțl 
și tractând cu lealitate pe adversarii ne
înarmați.

Să nu recunoscețl ore, Escelență, că 
de caracterul acesta nu s’a atius nici avere 
străină, nici sânge nevinovat, și că funda
mentala caracteristică a fost: credință la 
jurământ, eroism și umanism frățesc.

La vestea morței lui Vasvâri Pal, pe 
care îl învinseră mai ales femeile române, 
Iancu a făcut următorea declarațiă carac
teristică: „Ași fi dat 10 ani din viața mea, 
decă ați fi adus viu pe Vasvâry înaintea 
mea. Pagubă de el, ce tînăr escelent a 
fost44.

Audând despre sortea lui Dragoș, 
care ca trădător a fost trucidat de popor, 
a dat următorul ordin de di cătră victo- 
riosa oștire, care a ocupat Abrudul:

„Atât de brav v'ați luptat, de ar 
trebui se ve sărut pe toți; numai viața 
lui Dragoș de ați fi cruțat’o*)

Și totuși Esc. Vostră stigmatisațl ca 
pe un rob al celui mai negru fanatism de 
rassă, ba chiar și cu acusa tradărei de 
patriă pe acest bărbat, pe care Majestatea 
Sa, gloriosul nostru Domnitor, la ale cărui 
ordine aveți fericirea a servi și Esc. V., 
s’a îndurat preagrațios a’l distinge și a 
onora modesta lui casă chiar și cu prea 
înalta lui visită.

Escel. Vostră ați pute să numiți tră
dător de patriă pe acela, care :

șl-a încălcat jarământul de fidelitate 
și a fugit în străinătate, lăsând la furci pe 
aceia, în ale căror mâni șl-a pus armele;

a confiscat averea publică și privată, 
ba chiar și sfințitele eleno dii ale rega
tului ;

a evitat totdeuna câmpul luptei;
a isolat pe cetățenii cei mai fideli 

Regelui și constituțiunei;
a dat comanda în mâna unor con

dotieri străini, acaparați deopotrivă prin 
enorme solde și false parole, și sub aceștia 
a înregimentat oficerl sperjuri, soldați vân- 
dătorl de stegul lor, masse de popor in
duse în erore și asentate cu forța și, ne- 
îndestulit nici cu aceștia, a luat sub ste- 
gurile sale pe cei mai mârșavi bandiți 
ai țărei; **)

pănă la ultima răsuflare a vieței sale 
cu graiul și cu intriga, fățiș, prin răsboitl 
civil, ascuns în urmă în afunejimile conju- 
rațiunilor, sumuțiea o națiune asupra ce
lorlalte în patrie, și aliânduse cu dușmanii 
țărei în străinătate: lucrat’a el pentru de
tronarea dinastiei legitime, oferit’a el co
rona țărei unei puteri străine, sdrobit’a el 
sancțiunea pragmatică și cu acesta însăși 
constituțiunea și pus’a el întrega țeră în 
sânge si flăcări, pentru utopia de a con
topi cu forța rassele, ce constitue acest 
stat poliglot.

Un astfel de caracter s’ar pute înfiera 
cu timbrul oprobrios al trădărei de tron și 
patriă!

Der a aplica acusa trădărei de patriă 
față cu acela, care a prins arma pentru 
drepturile dinastiei și ale poporului său 
designat victimă al estirpațiunei, care a 
purtat răsboiu de apărare împotriva tero
rismului revoluționar, ce țintea la despo- 
iarea tronului, răsturnarea constituțiunei și 
estirparea rasselor, — acesta însâmnă o 
acusă falsă, care trebue să facă loc unei 
convingeri mai bune, penlru-că e concep- 
țiune absurdă la un ministru monarchic.

Acestă concepțiune a fost temeiul 
acelei disposiții a Esc. Vostre, prin care 
eternisarea memoriei lui Iancu îutr’un mo
nument, ați cualificat’o drept fapt punibil.

Credința, ce o am în victoria adevă
rului, îmi oferă speranța, că în momentul, 
când Esc. V. veți arunca în cumpăna ju- 
decăței pondul adevărului istoric, nu veți 
mai găsi în eternisarea memoriei lui Iancu 
altceva, decât manifestarea pietaței recu- 
noscetore a unui popor față cu acela, de
cât care mai mare aderent ideile monar- 
chice n’au avut, decât care mai mult 
nimerii n’a iubit națiunea sa și liber
tatea, decât care nimeni nu s’a învrednicit 
mai mult de stima însăși a dușma
nilor săi.

In acestă afacere Esc. V. stațl la res- 
pântia puterei și a adevărului.

Porunca puterei pote să deschidă 
ușile temniței, adevărul însă răsbate prin 
zidurile temniței; chiar și în timpuri de acele 
când după cuvintele celebre: „trebue arun
cat văl asupra libertăței, precum omenii 
ascund statuele deilor44.

II.
Am pus în fața faptelor partea se

cretă a ordinului Esc V. dela 15 Martie 
a. c., care conține verdictul istoric. Itnl 
mai rămâne deci numai datorința de a re
leva, că partea publică și dispositivă a or
dinului alterâză principiile fundamentale 
ale constituțiunei ungare, depuse în art. de 
lege III din 1848.

Disposiția prin care se decretâză 
drept d e lie turn sui generis o specială 
contravențiune și se statueză o specifică 
retorsiune penală pentru colectarea și con- 
tribuirea la monumentul lui Iancu, alte- 
reză principiile constituționale, fiind că 
scote din cercul libertăței individuale drep
tul de a ridica monumente pentru repau- 
sațl. Er hotărîrea prin care se pronunță 
confiscarea contribuirilor deja făcute, vio- 
leză constituțiunea, fiind-că atinge dreptul 
de proprietate privată și vatămă acel prin
cipiu cardinal de drept, că ordinele guver
nului nu au putere retroactivă.

Corectura acestor lesiuni de drept stă 
în manile Esc. V. supunând revisiunei sen- 
tențele instanțelor inferidre, cari osândesc 
pentru colecta publică întreprinsă și neîn
cheiată, prin predarea resultatului la mâna 
unei a treia persone înainte de esmiterea 
și publicarea ordinului de oprire al Esc. V.

O să Vă bată la ochi, Escelență, că 
instanțele inferidre și-au creat două base, 
ce se eschid reciproc. De-oparte aplică 
arestul de 5 dile pentru colecta lui Iancu, 
nu pe basa ordinului privitor la colecta 
Iancu, care statueză o specifică cualificare 
de contravențiune și o măsură specifică de 
pedepsă, ci mă condamnă, ca pe unul ce 
ar fi cerșit milă, fără concesiune, și invocă 
drept motivare §. 66 al art. XL. din 1879 
și ordinul de esecutivă al ministrului de 
interne 18613 din 1882, prin care se inter- 
dice cerșitoria publică.

De altă parte aceste foruri pronunță 
asupra resultatului colectei, ce nu se mai 
află în posesiunea mea, confiscarea și al
ternativ incassarea esecutivă pe basa ordi
nului Iancu al Esc. V., care nu are putere 
retroactivă.

împotriva concepțiunilor greșite și a 
gravaminelor de drept cuprins în aceste 
sentințe, ofere scut chiar și ordinul dela 15 
Martie a. c. al Esc. V.

Când adecă Esc. V. ați declarat co
lectarea pentru fondul lui Iancu, ca un de
lict sui generis, și a-țl prigonit’o cu o 
sancțiune penală specifică, atunci în mod 
implicit a-țl recunoscut și enunțat:

1. Că lansarea colectei Iancu, înainte 
de publicarea ordinului, nici oprită n’a fost, 
nici a putut fi în mod legal subsumată unei 
cualificațiunl penale legale și vr’uriei pe
depse ore-care.

2. Că ast-fel colecta Iancu nu se pote 
identifica, nici în- tesă, nici în concret cu 
nici o disposițiune a legilor și ordinelor 
prohibitive, pănă atunci esistente, și cu atât 
mai puțin s’a putut subsuma disposițiuni- 
lor în vigore în privința cerșitului oprit 
prin art. de lege XL. din 1879 și pedep
sit pe acestă basă prin ordin ministerial, 
ca deosebită contravențiune, fiind-că dâcă 
ar fi fost aplicabile la colecta Iancu aceste 
disposiții, nu ar mai fi fost lipsă a formula 
o nouă contravențiune: contravențiu- 
nea Iancu.

E evident deci, că în momentul când 
legislatorul statueză asupra unei făptuiri o 
specială contravențiune, acâsta nu însem- 
nâză și nu pote însemna, că acel sustras ar 
fi fost cualificat prin disposițiunl legale an- 
teriore drept contravențiunl punibile.

Acesta trebue se fiă atât de clar îna
intea Esc. V., încât nici nu mai discut, că 
acum fiind decretat drept faptă punibilă 
special cualificată și pedepsită, colecta pen
tru Iancu e imposibil să fiă prigonită drept 
contravențiune comisă prin cerșitoriă oprită, 
fiind-că acestă contravențiune se deosebesce 
atât în privința substratului, a cualificațiu- 
nei și a gradului de pedepsă de contra- 
vențiunea nou creată de Esc. V. pentru 
colecta Iancu. ,

Dâcă anume contribuirea pentru mo
numentul lui Iancu s’ar pure subsuma con- 
travențiunei de cerșitoriă, atunci Esc. V. 
nu a-țl fi creat în vederea acestui substrat 
o nouă specie de contravențiune și nu a-țl 
fi provedut-o cu o sancțiune penală, care 
se deosebesce în mod esențial de pedăpsa 
croită pentru cerșjtorie, ci a-țl fi îndrumat 
numai pur și simplu zeldsele d-vostrâ or
gane, ca din incidentul colectei lui Iancu 
să aplice asupra acesteia și a colectorilor 
procedura și pedepsă normată în art. de 
lege 40 din 1879 pentru cerșitorii fără 
concesiune^
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Constat adecă, că Esc. V. pentru co
lectorii fondului Iancu a-țl statuat o con
travențiune, care se pedepsesce cu maxi
mul de arest pănă la 15 (Iile, cu 100 fi. 
amendă și confiscare. Constat însă, că după 
§. 66 art. de lege XL. din 1879 contraven- 
țiunea cerșitoriei se reprimă eu o pedepsă, 
ce are maximul de 8 dile.

Este deci mai mult ca evident, că și 
pentru cașul când Esc. Vostră v’ațl hotărî 
de-a susțină și aplica acest imposibil or
din, și atunol făptuirea colectorilor pentru 
monumentul lui Iancu o puteți aprecia, 
Escelență, numai și esclusiv pe basa ordi
nului Esc. Vostre din 15 Martie a. c. nr. 
426/895 — presidia), și în vederea contra- 
vențiunei și substratului, contemplate în 
acest ordin.

In fața acestui ordin stă însă princi
piul sine lege nulla poena. Momen
tul când s’a dovedit colectarea înainte 
de ordinul Esc. Vostre, ce statuâză contra- 
vențiune și confiscare, în momentul când 
ve-țl recunosce și d-v. acel principiu car
dinal juridic respectat de 2000 de anllex 
posterior ad praeterita trahi non 
potest, în momentul când e neîndoelnic, 
că avem a face cu un nou delict al cărui 
substrat mai ’nainte nu fusese acceptat în 
istemul de drept penal positiv: e mai 

mult ca evident, că înaintea unui judecă
tor imparțial cunoscător de drept nu se 
pote susțină acusa unei contravențiunl, care 
s’a creat și pus în vigore numai după co
miterea faptului încriminat.

Bine au simțit-o și instanțele inferiore, 
că tocmai în lipsa puterei retroactive a or- 
sdinului Esc. Vostre, ei nu puteau trage 
în judecată pentru colecta lui Iancu, și 
nici că’l puteau condamna pentru ea. 
De aceea ei s’au încercat a cualifica acăstă 
colectare drept contravențiune comisă prin 
cerșitoriă oprită, o infracțiune, ce se deo- 
sebesce, atât în concepțiunea, cât și în 
sancțiunea sa, de colecta pentru Iancu, pe

VAHIETATZ7 

care o cualificațl și urmăriți Esc. Vostră, 
ca delict specific.

Aceste foruri deci au aflat neaplica
bile premisele contravențiunei lui Iancu, 
nu au constatat nici esistența substratului 
acelei infracțiuni și totu-șl n’au hesistat a 
aplica una dintre urmările acelei contra
vențiunl, confiscarea contribuirilor publice.

Va să dică, premisa lipsia și totu-șl 
avea o consecvență.

Considerând, că în lipsa substratului 
obiectiv cad de sine și sancțiunea penală, 
și tote sancțiunile de drept legate de aceea;

considerând, că nu se pote pronunța 
sancțiunea unei pretinse infracțiuni pe basa 
unor disposițiunl, ce se raportă la alt 
delict;

considerând, că e o imposibilitate ju
ridică a contesta puterea retroactivă, a 
unui ordin în cestiunea vinovăției, și a-i 
atribui în același timp putere retroactivă 
în urmările sale de drept, ce sunt numai 
consecvențele vinovăției: condamnarea și 
sancțiunea anunțată prin forurile inferiore 
nu pot să subsiste în fața unui judecător 
imparțial.

Politica are fața dublă a lui Ianus; 
nu e nevoe însă să o aibă judecătorul în 
funcțiune. Cu acesta dublă față îșl desfă
șură forurile inferiore motivele contradică- 
tore ale sentențelor lor. Der Esc. V. nu o 
să puteți scăpa din vedere, că una e a co
lecta în publicitate, prin pressă, pentru 
monumentul lui Iancu, și alta e cerșitul, o 
contravențiune, care și în substratul său 
subiectiv și obiectiv lipsesce în mod abso
lut în cașul de față. Acesta pentru motivul, 
că în acăstă țeră colectele întreprinse întru 
eternisarea figurilor istorice nicl-odată n’au 
reclamat concesiunea stăpânirei; tote co
lectele și contribuirile publice, pentru tote 
statuele din țeră, s’au făcut fără permisiu
nea guvernului, și pentru motivul, că ase
menea contribuirl benevole nici un om re- 
sonabil nu le va cualifica nicl-când drept 
cerșitoriă.

Minunile orologiului de buzunar.

Arătătorul orologiului de buzunar face 
într’o di 423,000 de mișcări. In timp de 20 
de ani 3153 milione. C’o putere de cal se 
pot puDe în mișcare 270 milione orologe 
de buzunar. A fiecea parte dintr’un picur 
de oleu e de-ajuns, ca un orologiu să fiă 
ținut uns în timp de un an.*

O curiositate a exposiției din Paris.
Intre curiositățile cari vor fi de ad

mirat la exposiția din Paris, va fi și o 
haină confecționată din mătasă produsă din 
paiangeni. Lucru pare curios, der nu e cu 
totul nou. înainte se făcea din mătasa unor 
anumițl păiangenl scamă pentru oprirea 
sângelui, care curge din răni, er în 1709 
Saint-Hilaire a trimis academiei din Paris 
ciorapi și mănuși forte trainic lucrate din 
casă de paiangeni. Prima încercare de-a 
folosi secrețiunea păiangenilor a fă cut’o 
abatele Raimond de Termerger, er după 
el experiențele au fost reluate cu mult suc
ces de exploratorul Cambroni. Specia cea 
mai propriă pentru acesta este Epeira dia
dema (paiangenul cu cruce). Paiangenul 
este introdus într’un fel de colivie, așa în
cât numai partea posteridră a capului să-i 
rămână liberă. Imediat ce paiangenul în
cepe să secreteze, i-se apucă firul care se 
dapănă cu un aparat special. Un singur 
paiangen, bine hrănit cu muște, a produs 
în 27 de dile un fir în lungime de 4000 
de metri, apoi a murit. Pentru-ca să se ac
tiveze secrețiunea, se administrâză păian
genilor eter, cloroform și alcool. Firul ob
ținut este apoi spălat de mai multe-orl 
pentru a fi liberat de materia rășinosă, așa 
în cât devine cu mult mai subțire, mai fin 
și tot atât de resistent, ca și firul de mă
tase. Un fir suportă, fără să se rupă, o 
greutate de 325 de grame și posede o elas
ticitate de două-spre-fiece la sută, ceea-ce 
însemneză, că un fir de' 100 de metri se 
mai întinde cu 12 metri. Școla de meserii 
din Antanarivo se ocupă cu organisarea a- 
cestei industrii, căreia i-se predice ore-care 
viitor.

Dela Tipografia „A. Mureșianu41 
«Eâw SSrașov, 

se pot procura următorele cârti:
Scrieri istorice.

Din cartea d-lui Axentie Severu, vete
ranul nostru luptător dela 1848, întitulată

Decă însă tote acestea nu v’ar con
vinge, va trebui totu-șl să recunoscețl, că 
ideea și inițiativa ridicărei monumentului 
prin contribuirl a pornit din sînul marelui 
public, și nu dela acusat. Va trebui să 
constatați, că acusatul a fost numai însăr
cinatul contribuenților, întru administrarea 
sumelor intrate, pănă când responsabilitatea 
lui s’a sistat prin faptul, că administrațiu- 
nea contribuirilor, a trecut la o a treia per- 
sonă, care singură e responsabilă pentru 
sumele primite.

Rămâne deci să trageți și consecven
țele, anume, că judecățile inferiore sunt 
nemotivate și în condamnarea și decretarea 
răspunderei solidare a acusatului, și în urmă 
și în cestiunea confiscărei. Cât pentru 
condamnare invoc momentul, că la acusat 
nu se pote aplica ordinul pentru cerșitorl, 
relevez, că acusatul a fost dătător de sâmă 
numai pănă în 12 Dec. 1894 și că de a- 
tuncl îndatorirea rațiotiniului public a tre
cut la o a treia personă.

Nu pote fi vorba deci despre contra
vențiune, cu atât mai ales nu, fiind-că ape
lul pentru contribuirl s’a lansat în „Foia 
Poporului11 și rațiociniul s’a publicat în 
nr. 11 din 1894 al aceluiași fiiar. E deci 
evident, că acusa de contravențiune pentru 
colectă în presă, lovesce în determinațiu- 
nile legilor de presă, după cari orl-ce in 
fracțiune se pote judeca numai prin jude
cătoriile ordinare și juriile de presă. Prin 
urmare poliția corecțională îșl depășesce 
competența și jurisdicțiunea ei legală, când 
prigonesce și pedepsesce un fapt comis 
prin presă.

Căsătoria Ia Chînesi.

In China domnesce un obioeiu de că
sătoria unic în felul său. Fata e logodită 
deja pe timpul fragedei copilării. La căsă- 
tăria chinesă nu se iau în considerare de
cât interesele familiare și banii; amorul nu 
are nici o valăre. Mirăsa însă nu e văfiută 
de mire, deoât atunci oând o ia. Fata pă- 
șesce atunci pentru întâiașl-dată din viăța 
ei călugărăscă. In <jiua aceea șăde în scaun 
de catifea roșiă și primesce închinăciunile 
celor ce trec pe dinaintea ei. Chiar și man
darinii supremi i-se închină. Acâsta este 
cjiua ei de triumf. Dăr numai o cfi- Când 
e văduvă și se mărită adoua-6ră nu i-se face 
cinstea acăsta.

*
Cât pâte trăi omul fără mâncare 

si beuturâ ?I

Cronicele veohl păstrăză date intere
sante privitor Ia aceea, oât păte trăi omul 
fără de mâncare și beutură. Hipocrates 
fiice, că omul păte s’o ducă 7 fiile fâră nu- 
trement. Fiul lui Germanicus încă a putut 
trăi nemâncat și nebeut timp de 7 fiile. 
Cardanus însă spune, că un tinăr ou nu
mele Serrini căfiend în prinsore pe timpul 
Papei Clement al Vll-lea, 20 de ’dile n’a 
mâncat nimic. Tot cronica spune, că epis
copul Rudolf de Frankenstein episcop în 
Spira, a postit cum se cade (adecă n’a mân
cat și n’a beut mai nimio) timp de 4 săp
tămâni. Leonardus Pidoriensis a dus’o prin 
obiclnuință pănă acolo, încât numai odată 
în săptămână mânca și bea, fără a i-se fi 
întâmplat ceva rău. Contele Piradesci, un 
conducător al guelfilor, a fost prins de ghi
belini și pus în închisore, unde timp de 
71 de cjile n’a mânoat și n’a beut nimic.

*
Datoriile de adi ale statelor.

Statele singuratice din Europa au ur- 
mătărele datorii, socotit în florini:

Francia 14,647 milione; Anglia 9-852 
m.; Germania 7-046 m.; Rusia 6-592 m. ; 
Austria 4031 m.; Italia 5809 m.; Spania 
2814 m.; Prusia 3884 m.; Ungaria 2167 
m.; Portugalia 1837 m.; Turcia 1160 m. 
Olanda 1114 m.; Belgia 1045 m.; Bavaria 
819 m.; România 555 m.; G-recia 377 m.; 
Saxonia 400 m.; "Wurtembrg 273 m.; Sve- 
dia 192 m.; Dania 136 m.; Norvegia 107 
m.; Elveția 40 miliăne.

0 asemenea procedură mai alterâză 
și disposițiile legale despre prescripțiune. 
Fiind-că faptul, pentru care acusatul e ur
mărit, și ca delict ori contravențiune de 
presă, ori polițială, e apărată în conside
rarea și a terminului apelului și timpului 
de încheiere a colectei prin escepțiunea

„JRAspuns la cartea negru'1, cu un bogat 
adaus despre arderea Aiudului, se mai pot 
căpăta esemplare cu prețul de 1 fi. -j- 5 er. 
porto.

Memorii din 1848—49 de regre
tatul Vasilie Moldovan, fost prefect al Legiu- 
nei III în 1849—49. Istorisirile cuprinse în 
acăstă carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă 
ușoră și plăcută. Prețul 50 er. (cu posta 
55 cr.)

„Povestea unei corone de oțel*,  
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei C. 
Sfetea din BucurescI și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acăstă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
cine o ia în mână, nu se mai pote des
părți de ea. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin earl a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provădută cu nu- 
mărose portrete și ilustrațiunî. Ea stă în 
legătură cu „ Rteboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 G. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue să șl procure și 
„Pvoestea unei corone de oțel*.  Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura arnbela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov11. „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare1* coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțel“ 
75 or. (cu posta 80 cr.)

Pin istoria tumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țăscă a D-rului Th. B. Weltar și întoomită 
pentru folosul poporului român din Buco 
vina11, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, oa și partea 
întâii!, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. (plus 
5 or. porto.) — Cu același preț se mai pot 

■oăpăta dela Tipografia „A. Mureșianu11 și 
esemplare din partea întâii!, adăugând și 
pentru acăsta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere AeSdvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunî și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâiii. Recomandăm și acăstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și ounoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fl. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„Pintea Vitezul*,  tradițiunl, le
gende și schițe istoricu, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. Iu ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 or.) 

prescripțiunei, care o invoc, și care are sâ 
fiă respectată din oficiu.

Der mai ales e injustă responsabilita
tea solidară a acusatului și confiscarea din 
următorele motive :

Ordinațiunea de confiscare nebasată 
în lege s’a emis numai după timpul, în 
care acusatul a predat sumele încassate 
unei a treia persone, care singură e che
mată și responsabilă pentru administrarea 
contribuirilor, deci față cu acusatul un ase
menea ordin nu are și nu pote avă putere 
retroactivă.

Acusatul nefiind în posesiunea faptică 
a sumelor încassate și predate unei a 
treia persone, nu pote ave nici un fel de 
răspundere materială. E imposibil a con
fisca dela cine-va ceea-ce nu mai are în 
posesiune.

In fine țin să accentuez mai ales, că 
chiar și când s’ar pute interdice acum fo
losirea contribuirilor în scopul destinat pen
tru monumentul lui Iancu: chiar și atunci 
confiscarea e nulă și neavenită, fiind-că 
dăruitorii nicl-când n’au avut cunoștința 
vre-unei interdicțiunl de contribuire și o 
asemenea interdicțiune nicl-când nu se pu
blicase mai ’nainte. In consecuență contri
buirile pentru fondul lui Iancu și în aceste 
condițiunl formăză proprietatea individuală 
a contribuenților, proprietate, de care nu 
se pote atinge nimenea, cu atât mai puțin 
guvernul țărei, decă ține să conserve basa 
societăței: respectul averei private.

Pentru tote aceste Vă rog Esc. să 
anulați sentințele combătute.

Cu stimă cuvenită.

Sibiiu, 1 August 1895.
In numele acusatului :

Pr. Amos Frânat m. p.

„Țera nâstră*.  Descrierea părților 
Ardealului dela Mur«_ș spre miafiă-fiiși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrega diaristică română Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea u’..r 
trebui să lipsăscă. Prețul 1 fl. (cu posta 
1 fl. 10 cr).

*

O carte valorosă. In Tipografia „A. 
Mureșianu11 din Brașov a apărut o nouă 
carte de mare valore, scrisă de d-l lo m 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „ Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne1*.  Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom 
căuta s’o facem mai de-aprope cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de venfiare la Tipografia 
„A. Mureșianu11, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

Doue cărți de legi. „Instrucțiuni 
populare despre datorințele și drep
turile purtătorului de dare'1, edată 
de d-nul Wilhelm Niemandz. — Tractâză 
despre dările de stat directe, (darea de pă
mânt, de chiria casei, darea de câștig, de 
miliția etc.); despre dările indirecte (aotise 
dună beuturl, carne, zahăr, competințe de 
timbru etc.); aruncurl comunale (pentru co
mună, comitat, ș1 61ă și biserică, pentru 
drumuri, câni, apă etc.). In partea din 
urmă se află mai multe formulare pentru 
petiții și reclame în diferitele cașuri. Prețuj 
60 cr. (prin postă 65 cr.) — „Amicul Po
porului, îndreptar în cause administrat.ve 
și judecătorescl pentru poporul român'1 de 
Titu Vuculescu, pretor in Peclca maghiară. 
Cartea e întoomită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orr-oe plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care scie ceti, p6te să înțelegă. lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu; oum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55). 
Ambele cărți se pot procura și dela Ti
pografia „A. Mureșianu11 din Brașov.

„Românul in sat și la oste1 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-l Ioan Pop Retiganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.
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a unei mari tragediane. Tot așa de per
fect este jucată de d-ra Bârsesou și isto
rica scenă a otrăvirei.

Ciocnire de trenuri. Mare nenoro
cire s’a întâmplat flilele trecute pe linia 
ferată în comuna Micola, aprbpe de Săt
mar. In gara dela Mioola trenul personal 
din spre Sătmar a sosit de-odată eu oel 
de mărfuri dela Kirâlyhaza. Mașiniștii au 
observat târdiu perioulul, așa că nu mai 
era timp să se aplice frânele și trenurile 
s’au ciocnit cu mare forță. Dintre pasageri 
patru au fost greu răniți, âr opt ușor. 
Ambii mașiniștl ai trenurilor au fost răniți 
de morte. Locomotiva trenului personal a 
fost sdrobită. Rftniții au fost transportați 
la Sătmar.

Nou oficiu postal. Ou 1 Ianuarie 
st. n. comuna Zagher din oomit. Ternava- 
mică «re oficiu postai propriu. Se atrage 
atențiunea publicului, că tote lucrurile 
adresate acelei comune să nu se mai adre
seze la Elieabetopole ca postă ultimă, oi 
la Zagher (Zâgor).

Concert. Duminecă în 13 Ianuarie n. 
musica orășenâscă va da un oonoert în 
sala dela hotel „Europa". Prin angajarea 
de nouă puteri, orchestra acum e ârășl 
completă. începutul la 8 bre săra. Intrarea 
60 bani.

Pentru masa studenților români »
din Brașov au intrat următbrele oontri- 
buțiunl:

a) In loc de felicitări de, an. nou: Dnii 
George Dima 4 cor; I. Sooaolil 4 oor; G. 
Vătășan 3 cor., loan Pricu 3 cor. —

b) Cu ocasia colindatului din ajunul 
Crăciunului studenții noștrii împărți ți în 3 
grupe au încassat dela familiile române din 
Brașov următbrele sume :

I. Grupa de sub conducerea d-lui prof. 
N. Sulică. Dela familiile Onițiîi și Branisoe 
6 cor., G. Șerban 4 cor., Maria Cernea 4 
oor., Iancu Spuderca 5 oor., V. Popovicl 4 
oor., I. Chiffa 6 oor., G. Dima 6 oor., C. 
Popp 2 oor., Onoioiă 4 oor., A. Danielo- 
pol 6 cor., Maria lord. Munteanu 20 cor., 
Dr. A Mureșianu 10 oor., B. Baiulesou 8 
oor., Andr. Bidu 8 oor., I. Burduloiu 20 
oor., Oot. Sorescu 5 oor., A. Vlaiou 5 cor., 
G. Popp 10 cor., cu totul 133 cortine.

II. Grupa de sub conducerea d-lui prof. 
1. Pricu — Dela Dr. G. Baiulesou 10 oor., 
N. Petrescu 5 cor., N. Mooanu 12 lei(-ll 
cor. 04 b.) N. Flustureanu 5 cor., M. Stă- 
nesou 20 cor., Viet. Popescu 10 cor., loan 
I. Ciurou 10 oor., Cornel Aiser 4 cor., Ca- 
sina română 20 cor., N. Senius 40 oor., 
Taohe Stănescu 40 cor., Sim. Damian 10 
cor., Nio. Eremias 6 cor., P. Nemeș 10 cor. 
Cipu 8 oor., D na Eufemia Kertsoh 10 cor., 
loan Săbădeanu 10 oor., cu totul 229 cor. 
04 bani

III. Grupa de sub conducerea d-lui prof. 
Dr. C. Lacea. Dela St. Chi com ban 2 cor., V. 
Sfetea 4 cor., Melania Uvegeș 2 cor., Ma
ria Murăroiu 4 oor., D. Muntean 4 cor., 
C. Voiou 5 cor,, Dr., V. Saftu 6 oor., I. 
Petrio 10 oor., V. Voina 6 oor., Dr. Nic. 
Șerban 20 oor., N. Puiu 4 oor., St. Stinghe 
10 oor., D. Lupan 20 cor., N. N. 4 cor., 
A Mazzuchi 10 oor., cu totul: 111 corone.

Administrația fondului.

0 voce din public.*)

*) Decă ați descoperit uneltirile acestui in
trigant, de ce nu-1 dațî pe^față, de ce nu-i rupețl 
masca de pe obraz, ca lumea se-1 cunoscă și se se 
scie feri de el ? — Red.

Motto: Doi suntem, mare-i 
lumea, nu încăpem.

Orî-oe Român nepreocupat a fost 
atins dureros, cetind polemiile de prin 
diare ale tinerimei oradaue, din orrl se vede, 
că este desbinată; și cum? S’a format o 
majoritate de 34 inși, și a rămas un club 
al minorității de 11 inși, cari acuma vrbu se 
figureze ca represeutanța adevărată a tine
rimei întregi.

Ori cari ar fi motivele acestei desbi- 
nărî deplorabile, spectacolului este trist și 
condamnabil, eră ținuta minorității e inco
rectă, căci după regtilele ordinei sociale, 
minoritatea trebne să se subordineze deci
selor majorității, pe câtă vreme voesce să 
rămână membrul faptic al oorporațiunei în
ființate și cu conoursul ei, âră dâoă iudi-

*) Pentru formă și cuprins răspunde au
torul. — Red.

vicjii ei nu mai sunt în oomuniune ou acea 
societate, minoritatea n’are dreptul să gereze 
firma acelei- societăți.

Din aoeBt punct de vedere aprope în- 
trega societate română din Oradea-mare 
desaprtibă procedura minorității, o desaprbbă 
mai ales din motivul, oă este dăunăoiosă 
chiar interesului propriu al tinerimei; și 
âtă pentru ce:

Minoritatea a vătjut cu ochii săi pro
prii, oă majoritatea în decursul anului tre
cut (1900) a aranjat o serată literară și din 
imboldul nobil, să faoă publicului român orfi- 
dan oâte-va seri plăcute a aranjat în decurs 
de șese săptămâni șâse „coldne de dansu 
(serate dansante). Putem afirma, ba a cons
tatat și cjiaru) local „Familia", o» compe
tent în acesta materiă, splendida reușită a 
acestor conveniri sociale, cari au întrunit 
întregul public românesc din Oradea și a 
multor familii din provincie.

Spre lauda minorității fie : 9' ea 
a luat parte la aceste conveniri și n’a aran
jat estra-serate, său „oolbne"; tot densa a 
soiut, că la dorința generală, descoperită în 
aceste coldne plăcute—și cordiale, maiori- 
tatea a decis aranjarea oonoertului și a ba
lului tinerimii în carnevalul anului curent 
(1901); de unde minoritatea lucra oonseo- 
vent, dboă lăsa pe majoritate neconturbată 
pe caleă apucată și să aștepte resultatul.

Căci ore ce rău a făcut major.tatea 
prin continuarea acțiunei sale? a vătămat 
idealismul, jerfele și iubirea de neam a ti
nerimei, care le accentuâză minoritatea?

Nu, — și totuși ea (minoritatea) « 
lucrat in ascuns munca sobolului, s’a pregătit 
și ea în mare secret, și de-odată, după-ee 
deja a apărut avisul majorității despre pre
gătirile făcute pentru concert și bal, într’o 
bună diminăță iese de sub pământ cu in
vitări „în numele tinerimei române oră- 
dane" ia ooncert, teatru și bal, trimițând 
tot-odată și biletele de intrare, fără să spună: 
oă cine sunt, de unde vin, și sub ce pro
tectorat? Apuoătura aoâsta îndrăsnâță mi- 
rbsă a „seduoere a publicului", ca să nu 
se potă orienta.

Etă dără în faptă spărtura, desbina- 
rea înaintea ochilor lumei. Trist și dureros.
— Lumea pe la noi nu se ia după vorbe 
sforăitore, ci judeoă obiectiv și s’a convins, 
credem și alții, chiar din polemiile minorității 
că spărtura s’a iscat din ambițiuni personale: 
cine să fiă președinte? cine și câți membrii 
în comitet? apoi din obstruoțiunea mino
rității recunoscuiă chiar de densa.

Destul oă publicul român este invitat 
acuma la două baluri ide tinerimii orădane, 
din cari unul (al majorității) va fi în 22 
Ianuarie și oelălalt (al minorității) în 24 
Ianuarie st. n., spre marea lor bucuriă, că 
pote să danseze tot într’un loc, si tot pen
tru același scop, de două ori consecutiv, căci 
vecjl bine, publicul român în acest eldo
rado al stărilor economice și financiare, nu 
soie, cum se-șl mai pape banii, decât să-i 
împrâște pe la Oradea de dragul ambițiunilor 
copilăresc!.

Modestia e decorul tinerimei, ar tre
bui să-o păstreze cu respect indatorat față 
de acel publio, dela care cere ajutor.

Peutru-ca să completăm starea lucru
rilor, nu putem lăsa ne-amintit, că în Ora
dea este o convingere aprope generală, cum 
oă frecările dintre tinerime, începute încă 
în anul trecut, der atunol delăturate, sunt 
puse la cale pe ascuns de o mână intrigantă 
a unui duh necurat, care s’a coborît și pla- 
neză asupra tinerimei nu în chip (le po
rumb, ci în chip de Cidră, agitând sufle
tele și mințile tinerimei pentru soopurl ia- 
terale; dăcă-i așa Ilerostratul nostru ș’a câș
tigat nume istoric, că a aruncat tăciunele și a 
aprins templul concordiei tineretului român dm 
Oradea mure.*)

Avem însă credința în Dumnezeu și 
îu bunul geniu al tinerimei nbstre, că după 
norul, ce în present acopere seninul ceriu
lui său, prin învățătura trecutului se va 
deștepta, și în tristele împrejurări a ma
mei națiuni, pe de-asupra ambițiunilor fiă 
dincolo, fie dmcoce, îșl va întinde mâna 
frățbscă și va reedifica templul concordiei, 
fără de care nu avem mântuire; și acâsta 
se va întâmpin, dbcă pentru realisarea idea
lismului — <-are precum seim, este proprie
tate comună și a întregului nostru tineret.
— toți ne vom mai coborî șt pe pământ, 
unde avem a lucra, și doră cu mai mare 
succes, după proverbul românesc: „tace și 
face" decât cu bombe aruncate în aer, și 
decă ne vom da jos din corabia cea mare 
a mărilor viscolitbre în năile și luntrile 
nbstre, pe cari suntem capabili a-le oon- 
duoe și în cașuri de pericole a le aduna la 
limanul nostru de scăpare.

Așa. să fiă!
Bihoreanul.

Reforme militare în România. 
In „Monitorul Ofioial" a apărut următorul 
decret pentru organisarea armatei de a 2-a 
liniă:

Cu începere dela 1 Aprilie 1901, se 
va organisa, în circumscripția de recrutare 
a fie-cărui regiment de infanteria, câte un 
batalion de miliții. In fie-oare regiment de 
iufanteriă se oonstitue un deposit al bata
lionului de miliții, comandat de un căpitan, 
luat dintre căpitanii activi, ajutat de un 
personal determinat prin legea budgetară. 
Acest, căpitan va fi însărcinat cu pregătirea 
mobilisărei batalionului de miliții și- cu păs
trarea echipamentului, armamentului și ma
terialului necesar mobilisării batalionului. 
La mobilisare, el devine ajutorul coman
dantului batalionului.

Efectivul de răsboiti al aoestor bata- 
lione, prevăzut de regulamentul de mobi
lisare, se va compune din contingentele de 
miliții, chemându-se, pentru formarea lor, 
în tot-dâuna contingentele oele mai nouă. 
Milițienii vor fi chemați în fie-care an, la 
un period de instrucție de 15 — 30 rjile, în 
proporție de 1/3 din efeotivul de răsboiu 
s.1 batalionului și în tot-dâuna contingentele 
oele mai nouă. Milițienii vor fi supuși la 
tote obligațiunile prevădute prin regula
mentul asupra mobilisărei armatei, pentru 
concediațî și reservișW. Cadrele ofițerescl 
ale batalionelor de miliții, se vor oonstitui 
cu oficerii aotivl și din reservă. Regimen
tele întocmind ordinea de bătaie a regi
mentului și a batalionului de miliții vor 
propune repartiția oficerilor din activitate 
și din reservă, de oarl dispun. Batalionele 
de miliții vor purta numele.regimentului de 
infanteria, din oircumsoripțiunea căruia sunt 
organisate, însă fără număr,

Concertul Reuniuneî de cântări săsesc!.
Concertul arangiat de Reuniunea de 

cântări săsăscă (Mânnergesangverein) în sala 
otelului „Orient", sub conducerea dirigen- 
tului R. Lassel, s’a dat asâră (MierourI în 
9 Ianuarie n.) S’a esecutat marele oratoriu 
.„Itie*  (Elias) după cuvintele vechiului testa
ment, de Mendelssohn.

Prestațiuuile corului, compus din peste 
100 de persone, bărbați, dame și copii, au 
fost frumâse, ba în unele locuri împună- 
tore. âr împreună ou acompaniamentul es- 
eelentei musicl orășenescl a format un în
treg armonic precis, ce a putut satisfaoe 
pe ori ce ascultător, deși în unele locuri 
părea sopranul obosit, unde am fi așteptat 
o forță mai mare. Iutonațiune oorectă, in
trare perfectă și nuanțare an fost însușirile 
de remarcat ale corului, care numai prin 
studiu neobosit și printr’o disciplină de fier 
și conducere dibaoe și le-a putut câștiga. 
Onore Reuniunei, onbre dirigentului ei!

Solurile au fost destul de bine împăr
țite. Ca ospeți au concurs d-na Maria 
Dima (alt) și d-1 Vasilie Popovicl (tenor) 
bine cunosouțl publicului nostru. D-șora 
Hilda Paul (sopran) cu frageda-i voce, a 
soiut să învingă greutățile pârtiei destul de 
ușor și unde n’a putut străbate ou puterea 
vocei, a înlocuit aoâsta printr’o predare 
esaotă plină de sentiment, ceea-ce denotă 
o seolă bună. Frumos a cântat aria din 
partea a doua, care a fost, răsplătită cu 
nplause.

Dbmna Maria Dima și de rândul acesta 
a. fost la înălțime: voce plină metalică, 
șoolă bună, temperament și sentiment sunt 
calitățile cu cari a oucerit pe ascultători. 
Asemenea și d-1 V. Popovicl, cu dulcea-i 
voce de tenor, atât în aria primă, cât și în 
recitative a secerat aplause binemeritate. 
D-1 F. Stcnner (Elias) are un bariton cu 
timbru de tenor, și ou tbte că solul lui 
Elias pretinde o vooe forte, oare să stră
bată pe alocurea întreg ansamblul, s’a achi
tat destul de bine de partia-i obosit,ăre. Din
tre cuartete și solo-ansamblurl mai mult 
au plăout, în oe privesoe oonsonanța, pre- 
oisiunea și nuansarea, ouartetul Nr. 15, Nr. 
35 și Nr. 7, în care pe lângă soliștii amin
tiți mai sus, s’au distins și d-șbrele E. 
Schuster, A Neugebcren și domnii I. Albrich 
și H. Stoof.

Aflăm cu plăcere, că concertul se va 
mai repeta și Vim-rl sera în 11 Ian. st. n. 

Cine n’a putut merge de prima oră, să nu 
întârcjie a se duce la acest rar ooncert 
mâne, că nu-i va părâ rău.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu i Ianuarie st. v. 1901

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
fbiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 cor6ne; pe șâse luni 12 corbne; 
pe trei luni 6 cor6ne; pe o lună 2 
cordne.

Pentru România și străinătate: 
pe un an 40 franci, pe ș£se luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea.

Producțiunl și petreceri.
Damele române din Lipova vor arangea 

o petrecere de dans în favorul copiilor 
săraci dela șcblele române din loc și a îu- 
ființândului spital de aici în 3 Februarie 
1901 st. n. în sala „Archidnoelui Iosif" — 
Comitetul arangiator. începutul la 8 ore sera. 
Biletul de persduă 2 corone, de familia 
(3 membri) 4 corbne. Oferte și suprasol- 
virl marinimâse se primesc ou mulțămită 
la adresa D nei Elena V. Hamsea în Li
pova (Lippa) și se vor cuita pe cale cjia- 
ristioă. *

In Purcărenl se va da o petrecere cu 
dans Luni, în 1 Ianuarie 1901, în sala „Ho
telului" din Purcărenl, în folosul fondului 
pentru edificarea unei biserici nouă. — 
Comitetul aranjator. începutul la 6 ore săra. 
Prețul de intrare 1 cor. 20 bani, de familiă 
și ‘/2 de personă. Suprasolvirile și ofer
tele marinimbse se vor chita pe cale pu
blică.

NECROLOG. Subsorișii cuprinși dn 
adâncă durere facem ounosout tuturor ru
deniilor, amicilor și cunoscuților noștri 
trista veste despre repausarea neuitatei și 
mult iubitei soții, fică și soră presbitera 
Anetta Cerbu nasc. Moșoiu, care după 
grele suferințe, în florea tinereței, în etate 
de 19 ani și în primul an al fericite sale 
oăsătorii, sl-a dat nobilul suflet în mânile 
Creatorului în 23 Deoemvrie st. v. la ll/4 
ore din nbpte. Rămășițele scumpei și ne 
uitatei defuncte se vor depune Luni în 25 
Decemvrie a. c. st. v. la 1 ore p. m. îu 
oimiteriul bisericei greoo-orientale în Părău.

Părău, în 23 Decemvrie 1900(st. v.) 
Sabin Cerbu, paroch, ca soț. MoiseMoșioiu 
ca tată. Dr. loan Moșoiu, Traiau Moșoiu, 
Aurel Moșoiu, Maria Popa născ. Moșoiu, 
și Paulina Moșoiu, ca frați și surori. Iacob 
Popa, AureliaMoșoiu, Maria Moșoiu, Aurelia 
Moșoiu, ca cumnațl și cumnate.

SC.HU ULTIME.
BucurescT, 9 Ianuarie. Principele 

Ferdinand al Bulgariei, înainte de a 
pleca în străinătate la Weimar, a 
primit ieri, în audiență pe d-1 N. 
Mișu agentul diplomatic al Româ
niei îu Sofia.

Bucuresci, 9 Ianuarie. D-1 Petre 
Carp, președintele consiliului și mi
nistru de finanțe, a plecat erî sera 
la Berlin cu trenul de Verciorova. 
Densul se va intorce la BucurescI 
numai pe la 10 Ianuarie st. v. Iu 
timpul acesta va fi înlocuit la pre
ședinția consiliului de d-1 Titu Ma- 
iorescu ministrul justiției, er interi- 
mul ministerului de finanțe îl va lua 
d-1 C. Arion ministrul instrucțiunei 
publice.

Viena, 9 Ianuarie. Principele 
Danilo al Muntenegrului a făcut o 
visită contelui Groluohowski.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul Ba bursa dm Vsesaa.
Din 9 Ianuarie, n. 1901.

Renta ung. de aur 4°/0 • • 
• Renta de corone ung. 4%.

Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o • 120.— 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2°/o 160.30 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • •
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii .... 
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin 
Renta de argint austr..................
Renta de hârtie austr..................
Renta de aur austr.......................
Losurî din 1860............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
Napoleondorî......................................

Nr. 74-1901. 

PUBLICAȚIUNE.

Se provâcă toți posesorii de câni, 
de pe teritoriul orașului Brașov, ea. 
spre scopul conscrierei cânilor pe unul 
1901, se ia dela o fi c i u 1 orășenesc 
de dare’ ponă în 50 Ianuarie a. c. în 
primire foile de insinuare și 
provefiute cu datele recerute, se le 
așternă aceluiaș oficiu, cel mult până 
în 8 Februarie a. c.

Pentru acei posesori de câni, 
cari nu pot scrie, se proved foile de 
insinuare, pe temeiul înformațiumlor 
lor vernale, de cătră oficiul orășe
nesc de dare cu datele recerute.

Acei, cari în decursul anului ajung 
în posesiunea unui câne, e§ îndato- 
reză, ca pe bssa fâiei de Insinuare 
se arate în decursul de 3 fiile oficiu
lui orășenesc de dare, că posed câne. 

Intrelăsarea însinuărei cânilor se 
pedepseBce, în jsensul statutului de 
câni, cu pedepsă dela 1 coronă până la 
100 cor., seu cu arestul corespunselor.

Brașov, 3 Ianuarie 1901. 
1—2(1212) Oficiul de dare orășenesc.
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. 92.75 
. 166.75 
. 140.35

98.30
98.20

117. —
137.25
16.98

665.—
663.75

19.14
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In Stupinele Brașovului, (Meh- 
kert, Brassd), 
v e n d a r e

Oi
Se vinele și 

formaținni, la 
Stupini, loan L Maximilianu.

1—10.1210.

se aHă dl e

Analisat de autorități medioale 
și aplicat în spitalurî cu mare 
suooes ca medicament exterior

ȘFIET
contra

WIATÎSJCTWI 

vindecă iute și sigur 
so’dină, Rheuma, Ischiasșj alte.

Efectul în unele cașuri este 
extra ordinar, că, după o mi< ă 
întrebuințare, înoeteză durerile 
și la bole învechite.
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alină in. 5 zxiixvixte.

Prețul unei sticle cu instrucția folOSliei 
1 eorănă, calitate mai tare cor. 2.40 
Se capătă în tote farmaciile. 

Ou posta cu rambursă sdu după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul
WIDDER GYULA,
farmacist în S.-A.-UJHELY.

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef v. Torok Kirâly-uctza 
Nr. 12, și Egger's farmacia Nador VI. 
Vâczi-Korut 17. — In Brașov : la far
maciile d-lor Victor Eoth, farmacia 
la „Ursu“, Franz Kelemen, Carl Schus
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.
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pentru sfinteSe sărbători de Crăciun și anul nou 
Recomandă E. MAKSBEHG-EH ciasornicar

o
o o 
s

Brașov, Strada Porții Nr. 32 
depositul seu bine asortat de 

fe tasmi ita Sdwțh 
precum și tote felurile de ceasornice de părete, 

pandule, ceasornice cu carilon, ect.
4‘ta preturi ieftine si garaiiată, reală.

’ ’ ’ (4-0

Sz. 818-1900. 
vdgrh. sz.

Ârveresi hirdetmeny
Alulirt birdsâgi vegrehajto az 1831 6vi LX. t. cz. 102 er-

telmeben ezennel kozhirre teszi, hogy a fogarasi kir. jârâsbirosâg 1898. 
evi Sp. II. 580/11 szâmu vegzese kovetkezteberr Dr. Micu Audrâs to- 
garași iigyvbd âltal kep viselt felsfi-szombatfaivi Mardâu Spiridon javâra 
kis-szombatfalvi Stelea Popa Moise es felsd-szombatfalvi Popa Juon 
ellen 342 kor. s jâr. erejeig 1900 evi November hfi 5-6ri foganatositott 
kieiâgitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt es 1566 koronâra becaiilt u. m.: 
szarvasmarhâk, sertâs, szena sarju, tengeri, almâb61 âllb ingosâgok nyil- 
vânos ârveresen eladatnak

Mely ârveresnek a fogarasi kir. jârâsbirosâg 1900. evi V. II. 565/2 
szâmu vegzese folytân 342 kor. tâkekdvetelâs, ennek 1898. 6vi Szep- 
tember ho 9 napjâtâl jâro 5°/0 kamatai es eddig osszesen 195 kor. 90 
fillben birdilag mâr megâllapitott kdltsegek erejeig Km-Vajdafalvân 1901 
evi Januâr ho 26-ik napjân d. e. 10 orâja 6s FelsO-Szombatfalvân leendâ 
eszkoziesâre 1901. evi Januâr ho 26 ik napjânak d. u. 2 orâja hatâriddul 
kitiizetik es ahhoz a venni szândăkozbk oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingâsâguk az 1881. evi LX. t.-cz. 107. es 108. § sa ârtel- 
rneben keszpenzfizetes mellett. a legtobbet igerfiuek sziiksbg eaeten becs- 
âron aiul is el fognak adatni. A Popa Juon Altai befizetett fisszeg be- 
ezâmitando.

Amennyiben az elârverezendd ingosâgok at mâsok is le es felulfog- 
laltattâk s azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen ârveres az 1881. 
evi LX. t.-cz. 102 §. ârtelmeben ezek jâvâra is elrendeitetik.

Kelt Fogarason, 1901 âvi Januâr Ii6 3-ik napjân.
Gyârfâs Ferencz,

kir. birosâgi vegrehajto.1211.1—1

gTRUBORI de masă 
forte frumoși, ca și cum ar fi culeși de pe viță, 

se capătă. în fie-care cfi în cantități mari
Ba R. E. Fernengel Strada Hirscher

Podul Bătușilor nr. 9. ns ,4-3

Sz 8062 — 1900.
Llkvi.

f KJJ

^5

PothirdetmenyL
A fogarasi kir. jârâsbirosâg mint tlknyvi hatdsâg, kOzbirrâ teszi, 

miszerint a Vacar Damasehin d-sinkai lakos vâgrehajtatbnak Moldovân 
Juon 6-sinkai lakds vegrehajtâst szenvedâ elleoi 830 korona tfikekove- 
teles âs jâr. irânti vâgrehajtâsi iigyeben a 7865—1900 sz. a. kelt kibc- 
csătott ârveresi hirdetmenyben az 6 sinkai 792 sz. tljkvben A f Moldo
vân Juon adds nevân âll6 1109, 1110 hrsz. egetz ingatlania 2 kcr., a 
1480 hri-z. egesz ingtl. 26 kor., 7685 hrsz. egâsz ingatl 69 kor., 2152/1 
hrsz. egesz ingatl. 10 kor., 5238/1, 5239/1 hrsz. egesz ingatl. 
5643/1 hrsz. egesz ingatl. 28 kor., 4753/1 hrsz. egesz ingatl. 
3331/65 hrsz. egesz ingatl. 4 kcr., 3489/l/63 hrsz. egesz ingtl. 
3489/l/727 hrsz. egesz ingatlanra 12 korona kikiâltâsi ârban 
kozebg hâzănâl 8901. evi Januâr ho 31-ik napjân d. e. 9 orâjâra 
ârveres az 1881: LX. t.-cz 167 §-sa alapjân Popa 
erdekeben is 154 korona tCkekâvetelese s jârulekai 
megtartatni fog.

Fogarason, 1900 evi novembor h6 3-ân.
A kir. jbirosăg, mint tlkvi hatosâg.

62 kor.,.
16 kor.,
12 kor.,
O-Sinka 
kituzott 

Ilisie vegrehajtato 
kielegit£se vbgett

1209,1 — 1.
SCHUPITE R 

kir, al bird.

1* “" M * *
AII] BUmnilSB, — fabricat

cravate
M Rogându-me de o

De sf. serbătorl recomand Cfi®rajpi 
propriu — precum 

etc.
cercetare numerosă,

forte buni și ieftini, 
și trâcotagiwră,

sunt cu t6tă stima

S. W I L K
Deposit de împletituri melianice G. Foith 

și îmielor =— 1204,4 — 10.

••

CZUBA-DmziER i Cie
DISTILLERIE FRANCAISE. PB0WNT0R.

Numai pentra^OdcfilerKbanij 

să pote castra lal2Jânnar!eanull901 
5 «10.0 o o 

51000,300 corone etc,etc, 
I Cu totul sânt 1311 de câștiguri la 
5 Lotteria„CASÂ STUDENȚILOR'^

Losurisă pot capota pretutindinea.

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.


