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Reforma administrației.
♦

încă demult, de sub ministerijle de 
mai nainte, s’a încuibat în capul guvernelor 
ungurești gândul, că ar fi în folosul facerii 
dc Unguri și din pietri, ca se refor
meze, se schimbe administrația de azi 
a țerii. Azi comitatele își au încă un cerc 
însemnat dc r.eatîrnarc, cârmuindu-se 
după cea mai bună a lor chibzuință prin 
congregațiile proprii. In congregații, 
dacă, poporul c deplin cunoscător de 
dreptul seu, si dacă știe și și vrea să 
se folosească de el, alege membri, cari 
se lucreze așa, cât spre binele și pe placul 
lui se fie. Congregația apoi alege pe 
slujbașii mai înalți ai comitatului, capul, 
și de aci apoi urmează și atârnă ceialalți, 
până jos la primarul comunal și vice- 
notar. Așadar’ e cam dată poporului pu
tința de a fi stăpân pe soartea sa: va alege 
el și va trimite ca membri în congre
gație, numai oameni cu durere de inimă 
pentru binele seu: aceștia vor alege 
slujbași de același fel, de sus până jos, 
și de acel popor bine va fi! El va fi, 
precum se și cuvine se fie, stăpân în 
casa sa! Căci cu cine are el, poporul, 
de lucru ? Cu cine se înțelege, cu cine 
vine în atingere în toate treburile sale? 
Cu primarul, notarul, solgăbireul, vici- 
șpanul, — adecă cu slujbași aleși, cești 
doi din urmă, de congregație, în care 
poporul a trimis membri pe cine a vrut 
și după cât s’a priceput, — ceialalți sub 
înrîurirea hotărîtoare a acestora.

Guvernele ungurești vezend că un 
vent dc deșteptare suflă și peste plaiurile 
popoarelor ncmaghiare din țeară, tot 
mai cald, se tem că aceste popoare, 
înțelegând cu vremea însemnătatea drep
tului ce-’l au față de congregații, se vor 
ridica odată și vor face accca ce azi nu 
fac: vor alege membri în congregații 
binevoitori lor; aceia vor isbi în laturi 
pe slujbașii de azi răuvoitori poporului 
și vor pune pe alții mai buni, și se va 
schimba din rea în bună și soartea ăstor 
popoare: voește acum se pună capet 
acestei primejdii, și se se asigureze de cu 
bună-vreme că așa ceva se nu se în
tâmple! Asta n’o poate suferi xideea de 
stat național maghiar« ! Ministrul ungur 
îți dă lege bună, dar’ numai răzimat pe 
nădejdea în prostia ta, nemaghiarule, 
că nu te vei folosi de ca / El se va 
făli lumii cu frumseța legii, care e o ju
cărie frumoasă și neîntrebuințată. Când 
tu te vei deștepta și vei începe se faci 
întrebuințare de ca, el o va declara, ca 
pe legea despre naționalități, că nu se 
poate îndeplini, că cine a adus-o reu a 
făcut, ori apoi o va schimba și înlocui cu 
alta, sucită de tot pe partea lui.

Așa vor să facă acum cu telul de 
administrare de pân’aci. Ca nu cumva 
mâne-poimâne noi se ajungem stăpâni 
pe slujbașii noștri, ei vor schimba legea 
bună de azi, pe care poporul nostru 
n’a știut-o încă nicăiri din destul folosi, 
și vor să aducă una nouă, în puterea 
căreia slujbașii să nu mai atârne dela 
congregații, ci să fie numiți și înaintați 
prin minister, după chipul și asemă
narea înaintării oficerilor în armată! Ia 
pe cine vrea și îl trimite unde-’i place 

și când îi place! Dacă un Român vrea 
slujbă, o să-’i deie, de se va ști căciuli 
și tîrî bine, dar’ nu o să-’l lase pe aici 
printre noi, unde să poată avea și po
porul din care s’a ridicat, un bine cât 
de mic, o cruțare oare-care, ci îl va 
trimite prin fundul țerii ungurești, unde 
să se peardă cu toți urmașii sei din 
neam în neam, —- ear’ printre noi va 
trimite Unguri de cei mai dîrji și cerbicoși 
de prin acele părți, și îndeosebi scăpă- 
tați ce nu mai au nimic dc perdut, și 
nimic sfânt!

Eată adevăratul scop al reformei 
administrației, ce se va întrupa în lege 
nu peste mult! Ea va zdrobi drepturile 
frumoase ce le au încă azi comitatele, 
orașele și comunele, de-a se cârmui prin 
sine înseși, cerând votul poporului (drept 
de care noi așa de slab ne-am folosit 
până acum). Când aici vom fi ajuns, 
vor vedea mulți dintre cei-ce azi din 
frică ori slăbiciune nu au folosit aceste 
drepturi, ce rău au făcut, și cât de bine 
era de ascultau de glasul strigător aproape 
în pustie, al tuturor foilor noastre: 
Români și cetățeni, mergeți la alegerile 
pentru congregație și folosiți-vă de pu
terea ce-o aveți, trimițend întrensa oameni 
ce să vă dorească într adevăr binele! 
Atunci se va vedea câtă iubire de neam 
si bunăvoință fată de el, era în aceste 
voci, cari slab au fost ascultate! Ne iau 
dreptul, pentru-că nu ne-am folosit de 
el. De ne foloseam și aveam oamenii 
noștri destui în congregații, congrega
țiile ar fi protestat ele înșile contra 
despoicrii lor de un drept atât de marc, 
vechili și sfânt, dar’ așa cum ele sunt, 
azi alcătuite, să bucură, căci văd o și 
mai mare înțepenire a osului de ros 
între dinții celor-ce și azi îl țin!

Ne-ar putea fi asta o învățătură, 
că mai cu inimă, mai cu bărbăție 
să urmăm întru împlinirea datorințelor 
noastre la cari glasul mamei națiuni 
ne chiamă!

Să o facem, fraților, și se nu des- 
nădăjduim, căci nu e suiș fără coboriș! 
Ungurii noștri tot sue, dar’ simt aproape 
de vârful suișului, de unde vor trebui, 
vrend-nevrend, să înceapă și — cobo- 
rîrea! Roata sorții e învârtitoare, și are 
se se învârtă și pentru ei, și anume cu 
atât mai curend, cu cât mai multe lu
cruri de acestea vor face, ce au să se 
răsbune asupra lor, precum să răsbună 
în lumea asta tot ce e nedrept, nefiresc!

Alegeri noue de deputați. Se răs
pândește și se dă ca tot mai adevărată știrea, 
că dieta va fi în curând disolvată, șt se vor 
rândui nouă alegeri de-deputați. Oficios încă 
nu e vestit nimic. Se ține că nouele alegeri 
să vor face cătră sfîrșitul lui Iunie ori pe la înce
putul lui Iulie.

*
Alegeri în Austria. în estan vor 

fi și în Austria nouă alegeri de deputați pentru 
dieta din Viena, și anume în toamnă, prin 
Septemvrie. Partidul antisemit, contrar Jida
nilor și liberalilor ce acum conduc țeara 
răzimați unii pe alții, — a început întinse lucrări 
de pregătire pentru acele alegeri. Spaimă mare 
în Israil, de frică că vor păți-o ca și la ale
gerile pentru sfatul orășenesc al Vienei I

*

Alai mult! Știrea dată de noi in nu
mărul trecut, sub titula «oui roșii», că adecă o 
parte a oficianților publici dela noi ce-’si ri
dică plățile dela cassa comitatului, nu au 
primit plată pe luna asta, că cassa nu are 
de unde-’i plăti, - nu e încă tot ce se știe 
despre aceasta. în zilele acestea am aflat, 
că a vem oficianti publici, cari !i— fi luni 
de »ile nu ’și-au primit plata dela 
comitat!

Nu! Pentru asta nare vreme drăguța 
noastră de administrație, dar’ să ne pună pe 
cap aruncuri pentru milleuiu, are vreme, și 
arc și vreme și pricepere și voe și sîrguință, 
ca astfel de aruncuri volnice și nepoftite să 
le și scoată la vreme și se le verse în sacul 
fără fundal risipitorilor dela Pesta! Cu acela 
sigur nu au întârziat! Acolo a fost de unde 
trimite! — Stăm fără îndoială «minunat» de 
«bine» cu treburile și conducerea comitatului!

+
Eecăjîț/i. Foile ungurești sânt cătrănite 

foc de când au înțeles că Românii vor face 
totuși mișcări de demonstrare bărbătească 
contra milleniului. Ele înjură acum urît asupra 
noastră și s’au pus pe amenințate, dragă-mi-te 
Doamne, cu amândoi pumnii ridicați asupra 
noastră. Intre altele spun că ori-ce mișcare 
o vor socoti ca tulburare a liniștei publice și 
vor da pe «tulburători» pe mâna poliției! 
Multă poliție vă va trebui, boerilorl înjură
turile voastre sunt onoare asupra celor-ce cad 
între noi, și vai de aceia pe cari voi îi lăudațil

Milleniul.
Lăsăm în cele de mai jos se ne spună 

un graiu unguresc ce e milleniul și cum tre- 
bue se se poarte față dc el oamenii cu du
rere de inimă pentru binele și viitorul 
acestei țeri.

Risipa cea mare și fără D-zcu ce se 
face în jurul acestui târg gras de țeară, bu
curie a Jidanilor, a pus pe griji pe Unguri 
înșiși. Și-au nădușit cât au putut glasul și 
s’au silit să arete bucurie, dar’ în urmă o 
parte, cea mai cuminte și mai trează între 
ei, a isbucnit! Vre-o trei foi însemnate scriu 
tot mereu despre răul ce amenință țeara din 
acest prilegiu, și glasul lor s’a prefăcut în 
strigăt desnădăjduit în fața acestei nebunii. 
Eată ce scrie despre «milleniu» „Magyar 
Neplap“, în săptămâna trecută. (Luăm ar
ticolul, cu mici schimbări, după traducerea 
«Tribunei»):

«Jidanii bat toba cea mare pentru ex- 
posiția millenară ; Jidanii au luat-o în arendă 
toată ; Jidanii vor umplea clădirile ei cu pro
dusele fabricilor și ale robilor lor. Cârcîmari, 
hotelieri, cafegii și proprietari de case jidani, 
(căci în Budapesta din 3 case 2 cel puțin 
aparțin Jidanilor), vor băga întreg folosul din 
ea în buzunarul lor 1 Neguțătorii mari și 
mici, cari earăși purced din poporul ales al 
lui Israil, vor face tîrguri mari! Aceștia dar’ 
au cuvânt de a se bucura, căci au nădejde 
de un an din cale-afară îmbelșugat în câștig. 
Pot să se mai bucure și cei fără credință și 
«liberalii», cari ajunși odată la scop, au putut 
umili biserica până jos la pământ! Poate să 
se bucure și guvernul, că în ciuda tuturor 
mișeliilor săvîrșite dc el, mai poate sta la 
cârma țerii. Dar’ de ce se ne bucurăm noi? 
Ce să sărbăm noi? în numărul nostru din 
Vineria trecută am arătat că n’avem nici 
un cuvânt de a ne veseli, de a sărba. Am 
arătat, că trebue se ne îmbrăcăm în haine 
de jale, că trebue să ne punem cenușe pe 
cap și să serbăm milleniul cu plânsete și 

vaiete, căci pentru Maghiar încă nici-odată 
n’a fost vreme mai tristă, decât cea de azil 
Jugul păgânismului turcesc era cu mult mai 
ușor, decât jugul păgânismului liberal I Turcul 
cel păgân era om cinstit în asămănare cu 
păgânul liberal. Acela cel puțin ne spunea 
deschis, că sântem robi; liberalii însă ne 
mințesc că sântem liberi; nici-odată o sclăvie 
mai groaznică nu ne-a chinuit ca acum, căci 
robia, al cărei jug îl purtăm azi, este robia 
tâlharilor de codru!

De ce dar’ să serbăm, de ce să ne 
înveselim? Oare pentru-că nemernicii se plimbă 
în hinteuri cu patru cai, ear’ omul cinstit se 
tăvălește stîns de foame, ghemuit de frig în 
sdrențe decerșitori? Oare pentru-că albinele 
sîrguitoare adună mierea, ear’ trântorii o înghit 
cu gurile pline? Oare pentru-că cei vrednici 
de temniță se răsfață îngâmfați în deplină 
libertate, ear’ caracterele tari pier în închisori? 
Oare pentru-că cei-ce calcă legile în picioare 
capătă răsplată; ear’ poporul este jefuit de 
drepturile sale r

Pentru acestea să ne bucurăm ?
Acestea se le sărbăm?
Serbeze cei-ce au suflete potrivite pentru 

așa ceva! Noi n’avem astfel de suflete I Nouă 
nu ne pasă nimica de serbarea păgânilor, 
Jidanilor și necredincioșilor. N’avem nici un 
ban de cheltuit pentru a vedea exposiția; 
ii avem bani, căci îi ia executorul! Dar’ dacă 
ain și avea bani, nu ’i-am jertfi, căci toți banii 
aceștia își vor lua drumul în buzunarele 
jidanilor. Vină la exposiție Jidanii, matri- 
culanții, vicișpanii, pandurii, haiducii comita- 
tensi, temnicerii și coconașii liberali, dar’ noi, 
în ale căror piepturi bat inimi cieștine, nici 
nu ne vom uita la ca!u

*
Mai însemnăm numai, că încolo toate 

foile, chiar și cele mai căciulite guvernului, 
scriu foarte fără de voe despre milleniul Cu 
cât mai mult s’apropie, cu atât mai tare ei 
par’că se văd mergând spre o nenorocire, nu 
spic o sărbătoare. Vestea că Românii se pre
gătesc de demonstrații, ’i-a plouat rău. Sânt 
foarte năcăjiți și înjură și amenințăl

Dela Congregație.
(Urmare și fine).

— 12)24 Martie i8g6. —

între treburile comunale asupra cărora 
congregația din urmă a avut să desbată, unul 
dintre cele mai însemnate, a fost, negreșit, 
acela al ruperii unei părți de hotar de 4.00 
jugere dela comuna Sântohalma și alipirea 
ei la Deva.

Această rupere o cere direcțiunea ma- 
jordomială dela Arad, sub cuvânt că statul a 
vândut Ciangăilor dela Deva acea avere, și 
locuind Ciangăii în Deva, e mai bine să li-se 
țină dară toată averea la un loc, la o comună.

Membrii români ai congregației, ce erau 
de față, au luptat cât au putut, bine, pentru 
împcdecarea acestei nedreptăți, dar’ puterea 
și volnicia celor mai mulți si mai «tari», a 
eșit de astă-dată biruitoare asupra dreptății I

Dl Fr. Hossu Longin luând cuvântul a 
cerut congregației se respingă de tot cererea 
direcției dela Arad, pentru-că însăși legea 
oprește aducerea unei hotărîri în înțelesul 
acelei cereri. După lege direcția majordomială 
dela Arad avea se întrebe întâiu congregația 
de e și ea de părere să se facă trecerea ori 
nu, și numai dup’aceea se purceadă mai de
parte. Direcția dela Arad asta n’a făcut-o, ci 
a cerut de-adreptul ruperea. Prin aceasta se 
zgudue temeliile unei comune vechi, căci ea 
avea venite după acea parte de hotar, cu cari 
își coperea o parte din cheltuelile sale. Prin 
ruperea unei părți așa însemnate, venitele ei 
se scad, dar’ cheltuelile îi rămân
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aceleași ca și pân’aci, tot atâta avend 
să plătească notarului și judelui și celorlalți 
slujbași de cari are lipsă, — de unde să copere 
ea această perdere? Dacă nu voiți, domnilor, 
să ruinați cu voia o comună, nu veți încuviința 
așa ceva. Face contra-propunere, ca cererea 
direcției dela Arad se fie respinsă!

Cere însă, nainte de a desbate mai încolo, 
să se cetească congregației documentele ce 
sunt, cererile și alte hârtii, privitoare la acest 
lucru.

Notarul cetește hârtia direcției dela Arad, 
în care, ca cel mai greu cuvânt pentru care 
cere ruperea, e: că socotințe de „politică mai 
înaltă“ o cer asta, că prin asta s ar face un bun 
serviciu ideii de stat 'național maghiar 
și ar fi o mesură potrivită pentru sufo
carea ațițărilor naționaliste! Chiar și 
Ungurii s’au rușinat de această mărturisire dia
volească a direcției dela Arad, că adecă pentru 
socotințe politice, ea cere ruinarea unei comune 
vechi a comitatului 1 A stîrnit mare năcaz și 
a umplut de scârbă pe membrii români de 
față! Ei au atacat cererea asta cu bărbăție 
mai ales după această descoperire.

Dl August. A. Nicoară: Este pentru 
contrapropunerea dlui Hossu. Aduce și d-sa 
mai multe dovezi, din care reese nedreptatea 
ce se face acelei comune prin ruperea unei 
atât de însemnate părți din hotarul ei! în
deosebi pune congregației întrebarea, de s’a 
gândit ori nu la aceea, că rupându-’i hotarul 
și astfel scăzându-’i venitele, din ce se- și 
copere acea comună perderile, scăderile ce 
’i-se fac în venit: Numai de dragul Ciangăilor, 
ca ei să nu se ostenească mergend să plă
tească dare și la Sântohalma și la Deva, c 
păcat să se dee unei comune o așa de grea 
lovitură I Sânt pentru contra-propunerea dlui 
Hossu, dar’ pentru întâmplarea că s’ar primi 
totuși propunerea comisiei administrative, de 
a se face ruperea, înaintez următorul adaus 
la acea propunere:

«Deoare-ce prin trecerea averii erariale 
din comuna română Sântohalma la opidul 
Deva, se sustrag 400 jug. de pământ, cari 
contribuesc la aruncul comunal cu 59°/0, — 
congregațiunea roagă înaltul minister de 
agricultură a se îngriji, ca comunei Sântohalma 
se ’i-se dee pentru venitul seu comunal scurtat, 
o rebonificare (înapoiere a perderii în venite) 
corăspunzătoare,pentru-că «interese maiînalte* 
administrative și politice nu recer o nedreptate 
ca aceea, că o comună română băștinașe să 
fie ruinată de dragul unei colonii maghiare 
de Ciangăi!«

August. A. Nicoară.

Roagă congregația să primească cel puțin 
adausul acesta dacă cumva contra-propunerea 
dlui Hossu ar respinge-o.

Dl Ioan Simionaș cetește congregației 
paragraful de lege, după care reese hotărît că 
direcția dela Arad a încungiurat calea prescrisă, 
a sărit peste ascultarea votului congregației 
si a cerut volnic ruperea hotarului. Cere să se 
respingă cererea direcției dela Arad și să fie 
îndrumată să meargă întâiu pe drumul seul

Din parte ungurească vre-o doi vorbitori 
încearcă să apere propunerea comisiei admi
nistrative pentru rupere, dar’ ei înșiși nu se 
prea rup cu căutarea dovezilor, încrezuți că 
ori vreau Românii ori ba, cum Măriile Lor 
au poruncă, așa se va facel

Dl Hossu li-a mai aruncat de încheiere 
că n’au de loc cuvinte intemeete și drepte 
pentru pasul lor, ci sunt călăuziți de socotințe 
politice, precum o spune direcția dela Arad 
însăși 1 Ear’ asta e o rușine! De dragul «ideii 
de stat* național maghiar, pentru «sufocarea 
mișcărilor naționale* se te folosești de astfel 
de lucrări nedrepte și nedreptățitoare!

Pusă la vot, ruperea părții de hotar și 
alipirea lui la Deva, deși au arătat Românii 
în chip atât de luminos și convingător pentru 
ori-și-cine, că e nedrept să se facă, — s’a 
primit de majoritatea membrilor ungurii

La urmă hotărîrea comunei Dobra de-a 
contribui cu 25.000 fi. la calea ferată vicinală 
ce să plănuia, nu s’a întărit și așa a fost 
scăpată comuna de o risipă pe nimica.

Proteste.
Suntem veseli a putea aduce Ia cuno

ștința iubiților noștri cetitori, că înaintarea de 
proteste contra hotărîrii din congregația din 
urmă de-a se face si aici între noi paradă 
millenară, s’a început. Până acum avem știre 
despre mai multe astfel de proteste. Dăm de 
astădată loc la trei dintre protestele ce au fost 
deja înaintate vicișpanului. Eată-le:

*
Din Vinerea s’a înaintat la 7 April 

următorul protest-recurs, cu 72 de sub
scrieri :

Onorat Oficiu de Vice-Comite!
Subscrișii locuitori ai comunei Vi

nerea aflând despre cea mai nouă ho- 
tărîre adusă de congregația comitatului 
nostru în adunarea sa la 12/24 Martie 
a. c. în causa serbării milleniuluiungure.se, 
că adecă la 11 Maiu să se țină o ședință 
festivă millenară, — ca locuitori ai 
acestui comitat în numele cărora con
gregația lucrează, — înaintăm prin aceasta 
în contra acelei hotărîri următorul protest 
si recurs 1

Protestăm anume în contra faptului, 
că deja a treia-oară congregația acestui 
comitat mare românesc, s’a ocupat cu 
pregătiri și dare de ajutor unei serbări 
curat ungurești, cu care noi cele 93% 
din locuitorii comitatului, Românii, nu 
numai că nu avem nimic de-a face, dar' 
o socotim chiar ca fie o demonstrație 
ungurească care jignește sentimentele și 
mândria noastiă națională de Români!)

Protestăm în contra purtării admi
nistrației maștere a comitatului nostru, 
care neținând seamă de sentimentul 
părții covîrșitor de mare a Românilor, 
cari plătesc din sudoarea lor această 
administrație, — aduce hotărîri repețite 
în o causă atât de străină comitatului 
nostru, și aruncă dare pe noi pe toți, 
fără voia noastră, pentru lucruri contrare 
nouă!

Protestăm în contra plănuitei ședințe 
festive, ce se se țină la 11 Maiu, aici 
în mijlocul nostru și în numele nostru! 
N’avem nimic cu serbarea aceasta a 
naționalității maghiare singure, și pre
tindem în temeiul dreptului ce avem, ca 
congregația comitatului nostru românesc, 
se nu țină din acest prilegiu nici un 
fel de ședință festivă!

Protestăm în contra alor astfel de 
parade și risipe de bani adunați dela 
noi, obștea cea mare, în vreme-ce noi 
abia mai putem răsufla de greutatea dă
rilor celor multe și grele! Ați aruncat 
pe capul nostru numai în timpul cel mai 
proaspet, peste o jumătate de milion 
datorie, afară de celelalte multe, pe care 
să o plătim pe rând din sărăcia noastră 
în timp de 50 de ani; — în comune 
în comitatul întreg sărăcia cea mai în
grozitoare ne potoape, și administrația 
noastră să mai paradeze în numele 
nostru și să facă risipe fără de folos? 
Protestăm!

Vă rugăm, Dle Vicicomite, să 
înainta-Ți dlui ministru de interne acest 
protest-recurs al nostru contra hotărîrii 
din urmă a congregației privitor la ședința 
festivă millenară, pe care îl terminăm 
cu rugarea ca dl ministru să nimicească 
hotărîrea amintită a congregației noastre, 
de a ținea aici între noi ședință festivă 
millenară!

Dat în Vinerea la 7 Aprilie 1896.
Cu stimă:

Daniil Pâcurariu, preot; Nicolae 1. Ioan Baciu ; 
Ioan Oltean 1. Dumitru, Ioan Teban, Ioan 
Barbu 1. Nicolae, Dionisie Herlea, Nicolae 
Crăciun, Toma Herlea, George Herlea, Aron 
Herlea, Ioan'Popa 1. Gligor, Ioan Uritescu 1. 
Ioan, Nicolae 1. Ioan Negru, Nicolae Barb, 
Nicolae Dragoțel, Ioan Pascu, Adam Popa, 
Nicolae Groza, Ioan Ciăciun, Ioan Grozevescu, 
Ioan Baciu, Ioan Simedru, Adam Teban, 
Simion Cugireanu, Nicolae Popa, Ioan Marcu, 

George Groza, Toma Barb, Ioan Crăciun, 
Ioan Barb, Nicolae Crăciun, Nicolae Rusu, 
Ioan Turlea, Nicolae Furduiu, Demian Fur- 
duiu, Nicolae Hondola, Alexandru Popa, 
Nicolae Teban, George Romoșanu, George 
Turlea, Ioan Crăciun, Ioan Filimon, Nicolae 
Romoșan, Todor Baciu, Nicolae Barb, Simion 
Furduiu, Ioan Borsa 1. Toma, Nicolae Herlea
1. Pavel, Ioan Popa, Ioan Groza, Nicolae 
Turlea 1. Ilie, Ioan 1. Ioan Baciu, Ioan Sa- 
moilescu, Petru I. Adam Ioaneș, Adam Stoica, 
Nicolae Barbu, Ioan Furduiu 1. Nicolae, An
tone Jula, Nicolae Baciu 1. George, Nicolae 
Tomoșiu, Avram Vaideianu, Ioan Oltean, 
Alexă Loga, Ioan Loga, Atanasie Buda, Iosif 
Oltean, Petru Lupus, Nicolae Ioaneș, Petiu 
Simedru, Nicolae Lupcscu, Nicolae Herlea 1.

Vasiiie, Ioan Baciu 1. Vasilie.

Din Orăștie s’a înaintat Ia 8 Aprilie 
următorul protest:

Onorat Oficiu de Vice-Comite!

In adunarea congregației comita
tului nostru, al Hunedoarei, la 12/24 
Martie a. c. comitetul permanent a pro
pus spriginirea propunerii Fișpanului 
comitatului nostru de a se ținea la J
11 Maiu n. a. c. o adunare extraor
dinară a congregației, ca „ședință fes
tivă millenară1'.

In contra acestei propuneri, mem
brul congregației Fr. Hossu Longin, 
în numele consoților sei Români, a 
făcut contra-propunerea ca acea ședință 
festivă se nu se țină, pentru motivele 
arătate de D-Sa în contra-propunerea 
D-Sale, și să iee dela ordinea zilei pro
punerea comisiei permanente.

Dl Hossu a fost spriginit la votare 
nu numai de toți membrii români de 
față, dar’ chiar de o parte a membrilor 
de naționalitate săsească.

Majoritatea maghiară însă, a des
considerat cererea Românilor, a întim- 
pinat-o cu larmă și patimă, și trecând 
peste ea, a primit propunerea comi
tetului permanent.

In contra acestei hotărîri, subscrișii 
locuitori români ai acestui comitat ro
mânesc, aproape curat românesc, îna
intăm prin aceasta protestul nostru!

Ne alăturăm întru toate la contra
propunerea presentată de Români în 
acea adunare, consimțim cu toate mo
tivele provocate în ea, pentru cari s’a 
cerut luarea dela ordinea zilei a pro
punerii despre ședința festivă, și pro
testăm în contra volniciei și desconsi
derării cu care majoritatea maghiară a 
trecut peste acele motive și a primit 
să se țină ședința festivă millenară.

Congregația comitatului lucrează 
în numele poporului locuitor al comi
tatului. Congregația comitatului Hune
doarei, lucrează în numele poporului 
român, care face 93%, din comitat!

Prin siluiri, volnicii, apucături mes
chine, înfricări și coruperi, ne faceți 
aproape peste putință să trimitem în 
congregație aleși de-ai noștri, cari să 
vorbească precum noi gândim și să lu
creze precum noi dorim! Astfel ajungem 
atât de des în starea nefirească și ne
dreaptă, de a vedea aducendu-se în 
congregația noastră, în numele nostru, 
hotărîri contrare, păgubitoare, dușmane 
chiar, nouă, în numele cărora se lucrează.

O astfel de hotărîre contrară sim
țământului poporului român din comitat, 
din care facem și noi parte, este și ho
tărîrea de care vorbim.

Vă rugăm, drept-aceea, dle vice- 
comite, să luați act despre nemulțumirea 
noastră și protestul nostru bărbătesc 
contra acestei hotărîri!

Noi Românii, prin urmare întreg 
comitatul Hunedoarei, n’avem de ce ju
bila, de ce sărbători, n’avem de ce ne 
bucura din acest prilegiu! Putem cel 
mult să plângem că ne-a oblăduit soar- 
tea cu astfel de conducători și câr- 
muitori, și sus și jos, care contrar legii 

și dreptății, fac toate de capul lor, în 
cel mai volnic chip, fără de a ținea 
seamă de sentimentul și voința popo
rului în a cărui frunte stau și din a 
cărui »încredere« zic că guvernează.

N’avem nimic cu milleniul ungu
rilor ! El este numai sărbătoarea națio- > 
nalității maghiare din patrie, naționali
tate, care pe hotarul comitatului Hune
doarei, nu se află aproape de loc!

Ce are dar’ congregația acestui 
comitat nemaghiar să ție ședințe festive 
din prilegiul sărbătorii naționalității ma
ghiare ?

Noi o socotim asta ca o adâncă 
vătămare a mândriei și sentimentelor 
noastre naționale, vătămare făcută noue 
de administrația noastră — care ne e da
toare tocmai cu recunoștință pentru-că 
o ținem pe spatele noastre și îi dăm 
hrana de toate zilele, — prin hotărîrea 
de care vorbim, și pentru aceea ne 
ridicăm acest glas de protestare!

Ni-a pus aceeași administrație pe 
gât un jug de datorii grele cât nu mai 
putem răsufla de sub ele, și acum se ne 
mai ceară să și sărbătorim, ori ea să 
sărbătorească în numele nostru, la un 
prilegiu în care noi nu vedem decât o 
chiar demonstrație dureroasă contra 
noastră? E prea mult! Protestăm contra 
acestei purtări a administrației noastre 
ce conduce și adunările congregației 
după al ei volnic plac, și recurăm prin 
aceasta cuntra hotărîrii de care e vorba.

Onoratul oficiu de vicișpan va bi
nevoi se înainteze acest protest-recurs 
al nostru ministrului de interne, pe care 
îl rugăm:

Să binevoească a nimici conclusul 
dela 24 Martie al congregației noastre 
privitor la ședința festivă millenară, și 
a rîndui ca aceea aici, în fruntea și 
mijlocul unui comitat aproape curat ro
mânesc, să nu se țină, ca fiind jigni
toare pentru simțământul poporului în 
numele căruia congregația lucrează!

Orăștie, 8 Aprilie n 1896.
Cu stimă :

Aurel P. Barcianu, Dr. Silviu Moldovan, 
Ion Lăzăroi, Ioan Moța, Petru P. Barițiu, 
Ioan M. Corvin, Adam’Haneșin, Ioan Andre- 
escu, Ioan Lăzăroiu, Ioachim Muntean, N. 
Pascu, Vasile Romosan, Ioan Gelmărean, Mihaiu 
Grofu, Nicolau Rozol, Nicolae Brașovean, 
George Vințianu, Dumitru Grofu, Titu Tur- 
dășianu, Ioan Romoșanu, Nicolae Muntean, 
Ioan David, Ioan Heiuș, Nicolae Persecan, 
Iosif Moranci, George Jelmărean, Ioan Belea, 
Ion Haneșin, Ioan Socol, George Stana, Flo
rean Smântână, George Silian, Adam Pârvan, 
Petru Tămătaș, Ion Herța, Iosif Ivașcu.

Din Deva s’a înaintat tot în zilele 
astea următorul recurs și protest

(Rubrul)

Onoratului oficiu al vice-comitelui din 
comitatul Hunedoarei,

în
Deva.

Recursul și protestul
locuitorului din Deva, August A. Nicoară. 
membru în congregațiunea cercului Dobra,

ad nrurn UI. minist. int, și
1416/96 vice-com. contra hotărîrei 
congregațiunii din 24 Martie 1896: 
în causa ținerii unei ședințe fes
tive millenare.

Onorat oficiu, al vice-comitelui I
Amesurat programului congregațiunii 

din urmă, nrl. 2684/1896 v.-com., partea a IlI-a, 
punctul 10, vre-o 40 slujbași, exclusiv ma
ghiari ai deosebitelor diregătorii publice, ca 
membri oare-cum aleși în congregațiune, cu 
ajutorul administrațiunii earăși exclusiv ma
ghiare, au luat hotărîrea de a se ținfe la 11 
Maiu a. c. o ședință festivă millenară — în 
numele comitatului I — contra oposiției so
lidare a unei minorități române de cam 14 
voturi, fără deosebire bărbați neatîrnători și 
susținători ai greutăților publice din stat.

milleniuluiungure.se
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Din motive adevărat patriotice, cu pă
rere de rău, mă văd îndemnat a înainta con
tra acelei hotărîri, păgubitoare intereselor ge
nerale ale patriei comune, următorul

Recurs și Protest motivat:

I. Din punct de vedere formal și 
moral e nulă greutatea unei hotărîri, adusă 
într’un comitat românesc, cu 93%, față de 
7% locuitori maghiari, jidani ș. a., contra, 
vederilor și simțului public românesc din co
mitat, o atare hotătîre, zic, formal adusă, nu 
arc sfințirea conținutului moral, deoarc-ce 
nu isvorcște din vederile și sentimentele co
mune ale poporului românesc

E o hotărîre formal propusă de organul 
suprem de încredeie al guvernului, votată 
sub pr. sidiul comitclui-suprem și ochii altor 
organe publice, de niște slujbași, plătiți de 
Români mai vîrtos, cari slujbași au executat 
simplu, ce guvernul țcrii le cerea.

II. Este un act istoric epocal milleniul, 
da, pentru o treime din stat, pentru na
ționalitatea maghiară, așa este!

E însă vina unei politice de rasă șo- 
viniste a guvernelor, a politicei tradiționale 
maghiare, că doue treimi din celelalte na
ționalități ale sfatului, suntem împinse fatal
mente de neagra soarte a suferințelor, ce 
toate guvernele maghiare pe întrecute ni-au 
cauzat: ca să plângem, când stăpânitorii noș
tri rîd, și se ne apărăm, când ei ne lovesc.

Am fi fățarnici și mișei, vrednici a purta 
vecinie jugul politicei tradiționale, dacă am 
ascunde durerile noastre și cu ranele deschise 
ce le purtăm în sufletele noastre amărîte, fă- 
țărind bucurie — am iubila cu guvernul, duș
man al culturei și existenței noastre naționale 
române!

Avut-au guvernele maghiare timp 1000 
de ani, după-ce împreună am trăit, și susținut, 
cu sudoarea și sângele nostru, tăria, mări
mea, și gloria țerilor acestei patrii, ca să ne 
cucerească și inimile.

Cucerirea inimilor noastre era cu pu
tință, mai e și astăzi — poate nu e de tot 
târziu, dee D-zeu! — dacă, în măsura sar- 
cinelor publice comune, am avă toate națio
nalitățile cu conștiență națională și drepturi 
naționale.

Aceste sunt însă toate sistematic de 
toate guvernele călcate, ear’ susțiitorii acelora, 
patrioții cei mai adevărați, popoarele cari sus
țin aceste aspirațiuni de desvoltare culturală 
socială și politică, prea firești într’un stat 
poliglot, ca al nostru, sânt din zi în zi mai 
mult jignite în mersul lor, ca să rămână 
înapoi, și să fie naționalicește contopite în: 
ideea de stat național maghiar.

De aceea limba statului în administrația 
comunală, cercuală, comitatensă, în justiția 
și guvernarea țcrii, în instrucția publică a 
statului, din sus în jos și din jos în sus, toate 
sânt exclusiv în slujba: ideii de stat na
țional maghiar.

Mai mult. Statul a inițiat și susține o 
rețea întreagă de instituțiuni sociale-culturale, 
ca nu numai în vieața publică, ci și în vieața 
privată, în toții rainii de producțiune și traiu al 
vieții materiale, în industrie și comerciu, să 
devenim cu trup cu suflet contopiți în na
ționalitatea maghiară. Chiar și sanctuarul 
familiei și al conștienței sunt atacate prin 
legea asilelor maghiare de copii și legile re- 
ligionare.

Pe ce temeiu legal toate aceste? Fără 
temeiu legal.

Articolul de lege XLIV, din 1868, sus
ține «națiunea politică unitară ungară», caic 
constă din naționalități deosebite, egal îndrep
tățite între sine. Despre «ideea de stat na
țional maghiar" însă, precum o practică gu
vernele maghiare, cu o rîvnă stăruitoare tot 
mai fățiș, nici vorbă — în lege. Mai mult: 
toate guvernele vădit calcă egalitatea, în 
câtva garantată, dar’ hotărît și clar exprimată 
a naționalităților patriei.

Cu această și alte încălcări de drepturi 
autonomice ale țerilor coroanei Stului Ștefan, 
în mod firesc, împodobească-se azi naițona- 
litatca maghiară, ca stăpâna exclusivă a drep
turilor statului poliglot,

ctu florile de spini 
a nemulțumirii popoarelor, rîvnitoare de li
bertate națională I

Dacă guvernele vor continua în nefi
reasca și nefericita politică de rasă, —- mai 
curănd sau mai târziu — D-zeu știe — flo
rile de spini, porumbeii, vor rodi și porum- 
belele.

De aceasta vrem se ferim însă patria, 
scumpa noastră mamă comună: a tuturor na
ționalităților și nu numai mama naționalității 
maghiare singură stăpânitoare, singură alcă
tuitoare de stat.

Voim sus și tare și trebue cât de cu
rend, încă înaintea încheierii veacului al 
XlX-lea, de care ne mai desparte numai 
4 ani, zi patru ani, să gustăm și noi — în 
deplină măsură cu naționalitatea maghiară - - 

din ozonul ceresc dătător de vieață a liber
tății, egalității și frățietății naționale a tuturor 
popoarelor din țcrile coroanei Stului Ștefani

Voim, deci trebue se gustăm în deplină 
măsură.

Acestei voințe drepte, acestei trebuințe 
generale, ca reson de stat suprem și interes 
arzător de grabnic de a se întrupa, noi, Ro
mânii, Slovacii și Serbii, aliații și tovarășii noștri 
scumpi de suferințe, am dat expresiunc publică 
în congresul naționalităților din Budapesta, 
vom da și acum: din incidentul milleniului.

De ce?
Fiindcă ne zace la inimă soartea pair ei, 

azi nefericită. Rîvnim la o patrie tare și fericită.
Fiindcă monarchia habsburgică — și 

una și alta jumătate a ei — au probleme 
mari europene de resolvat, în cadrul cărora 
tăria externă a monarchiei este în legătură cau- 
sală cu însuflețirea tuturor popoarelor, cari 
își jertfesc averea și vieața pentru isbânda li
bertății moderne, a culturii și civilisațiunii 
apusene, primejduită de absolutismul centra- 
listic al panțarismului.

Acestor probleme mari europene, toate 
popoarele monarchiei avem interese vitale a 
servi; biruința luptei crâncene, ce în pragul 
ușei ne așteaptă, însă numai așa o putem te
meinic spera, dacă inimile noastre sunt însu
flețite și întărite de scutul desvoltării proprii 
naționale.

Suntem deci un ajutor conștlu al pro
blemelor și jertfelor, ce ni-se cer, dar’ nu 
unealtă oarbă, sclavii inconștii, neputincioși și 
fără scop propriu în mânile stăpânitorilor noștri 
ca să ne vîndă cu prețul jertfirei intereselor 
vieții noastre naționale — pe piața Europei 
apusene, care ne cere avere și sânge, ca să-’i 
apărăm interesele ei și ale noastre deopotrivă.

Rugina sclăviei politice a popoarelor, 
asuprirea unora de dragul unui singur popor 
stăpânitor de 5 milioane, este o crimă atât 
de rușinoasă pentru Europa albilor, ca și ne
goțul de sclavi ai Africei negrilor. Ea ne 
roade la inimă, ne ține locului în progresul 
modern, la care rîvnim a-’i fi pioniri înaintați 
în Răsărit, ne împărechiază și slăbește în luptă 
zadarnică internă și — mai presus de toate— 
ne răpește de garanța isbândei avute în vedere: 
de însuflețirea de a ne jertfi totul pentru sus
ținerea stării nefirești de azi în statul, ce-’l 
compunem.

Popoarele asuprite se însuflețesc pentru 
ideea statului poliglot, ideea întemeietorului 
acestui stat, „regnum unius linquae fragile ac 
imbecille est“, a statului istoric de 1000 de 
ani europenisat și modernisat cerințelor de 
drept a tuturor popoarelor alcătuitoare de stat, 
cu egală îndreptățire pentru toți, se însufle
țesc pentru o Belgie orientală, mare și tare 
prin libertatea tuturor popoarelor, cari să se 
creeze, sub gloriosul sceptru al Casei habs- 
burgice, un far de lumină pe piscurile Car- 
paților, un scut puternic al Apusului luminat 
pentru noi și micii vecini din jurul nostru, 
frații noștri de un sânge.

Pentru acest milleniu, dacă guvernul 
maghiar sau naționalitatea maghiară și-ar fi 
dat osteneală să ne câștige inimile, prin li
bertate națională, în anul 1896 ar alerga la 
Budapesta toate popoarele din țeară, ba și 
cele din Austria, ar veni mica dar’ mândra 
Românie și toate statele balcanice.

In loc de 5 milioane Maghiari, cu toții 
împreună, am sărbători vre-o 50 de milioane, 
la aplausul Europei.

Bucurându-se însă exclusiv naționalitatea 
maghiară de drepturile statului național maghiar 
lucru firesc, că prin politica de rasă chiar gu
vernul maghiar declară milleniul de un act 
exclusiv maghiar, ale cărui milioane risipite 
altcum vor întră în buzunarele jidovimei din 
Iudapesta, în socoteala sărăcirei terii întregi.

Cei-ce stăpânesc țeara, fie atât de drepți 
și cavaleri, ca să-’și chefuească într’o mie de 
ani barem o dată pe banii lor. Comitatul 
nostru restează în sarcini publice neîncasate 
cu 1 milion, creșterea vitelor a scăzut cu 1 
milion, într’un singur an, de Unde să mai plătim 
și milleniul, când sântem cerșitori sau cu toba 
la spate?

Peste 110 ani, la 2006, cu ajutorul 
lui D-zeu, vom sărba și noi, Românii, 2000 
de ani, două millenii, de când împăratul ro
man Traian ne-a adus din Italia și «toată 
lumea romană» de atunci; fie sigur frații Ma
ghiari, cari sărbează azi abia 1000 de ani, de 
când au venit din Asia și s’au europenisat, 
că nu le vom cere nici un ban! Noi vom 
plăti cheltuelile sărbătorii descălecării noastre, 
din toată sărăcia noastră.

Dee însă D-zeu, ca acel al doilea mil
leniu să nu fie numai al nostru, al Românilor, 
ci al tuturor popoarelor din monarchie, chiar 
și al fraților Maghiari, cu cari voim și dorim a 
trăi ca frații, dar’ ne desparte un vis nerealisabil, 
ideea de stat național maghiar, până când Ma
ghiarii nu vor abzice de el și nu vor avea acel 
ideal, care este unicul îndreptățit în istoria d 1000 
de ani a statului stului Ștefan: idea de stat 
poliglot cu libertate națională.

Protestând sus și tare deci contra hotă- 
rîrei aduse, de mai sus, rog onoratul oficiu 
al vice-comitelui a înainta acest recurs și pro
test înaltului Minister de interne, pe care 
îl rog:

1) a reveni l.i motivele invocate de 
mine în recursul-protest în causa aruncului 
millenar, recurs respins prin decisul I. mini
ster de interne sub n. 4219/11 16 szăm, cu 
datul de 20 Ianuarie 1896, aflător la comitat, 
sub n. 1416/1896 alisp.;

2) a lua la cunoștință lipsa sancliunei 
morale a conclusului adus în congregația din 
24 Martie 1896, cu privire la ședința festivă 
milionară, din lipsa consentiincntului poporului 
român de 93°/'o românesc în comitat;

3) a părăsi ideea de stat național ma
ghiar, precum e în practică, și a inaugura — 
în locul politicei interne de rasă — o poli
tică de stat înțeleaptă pentru egala îndrep
tățire a tuturor popoarelor din țerile coroanei 
Stn’ui Ștefan: în conformitate cu problemele 
mărețe europene ale monarchiei, și a întări 
prin mulțumii ca popoarelor, unitatea etică- 
morală a monarchiei I

Auț/ust A. Nicoară m p.

O batjocură. Foaia iHunyadu din 
Deva, văzend stăruințule noastre în lupta 
națională și însuflețirea nu prea-prea, cu care 
această luptă se poartă la noi, scrie în nrul 
seu din Dumineca trecută:

«Revista» îndeamnă româniinea comi
tatului, ca se protesteze și demonstreze contra 
milleniului. Alai deunăzi îndemna pe membrii 
români ai congregației se vie toți la adunarea 
congregației se zădărnicească propunerea pri
vitoare la serbai ea millenarăi Această sfor
țare a ci a avut atâta urmare, că din cei tjo 
membri conchemați de ea cu numele, au venit 
la adunare, precum însăși recunoaște, 15 inși! 
Ear’ atâția tocmai, ba mai mulți chiar, vin ei 
și fără atâta trimbițare deosebită!»

Care va se zică își bate curat joc de 
interesul ce-’l arătăm noi și ai noștri pentru 
treburi în jurul cărora se face deosebită 
stăruință să sărim! Și, cu durere o recu
noaștem, cam are drept foaia ungurească să 
scrie precum scrie, batjocuritor.

Vă întrebăm inse pe voi, fraților, cărora 
ne-am adresat cu rugarea se faceți măcar în 
scris protestări de telul celor de mai sus: 
ne veți lăsa se-'și poată cu același drept 
bate joc aceeași foaie, de noi, și pentru 
această întreprindere? Batjocura dată nouă, 
nu cade ea oare asupra tuturor Românilor din 
comitat, cari ar fi chemați se-’și apere binele 
și cinstea proprie? Credem că le veți dade 
astă-dată cât de multe dovezi, că știți răs
punde batjocurilor lor, cu fapte mândre 
românești!

înainte! înec fu Ini bun este făcut 
cu protestele. Rugăm pe toți cei cu 
durere de inimă să urmeze pe același 
drum! Cei ce pân acum riau înaintat 
încă din a lor comună, să o facă ne
greșit^ nu însă mai imilt ca protest și 
recurs, ci numai ca protest. Pentru, 
recurs terminul c prea târziu, pr o t e s t 
însă poate fi înaintat și de aici în
colo încă!

Cu D-zeu înainte!

PACEA LUMII
Egiptul contra Sudanului.

în Africa încă nu e nădejde sS fie 
în curend pace. Cum Sudanul fusese 
vremuri îndelungate atîrnător de Egipt, 
dar’ în urma unei încordări s’au smuls 
de sub atârnarea aceasta, acum Egiptul 
e împins în luptă pentru recucerirea 
lui. Anumite puteri europene o doresc 
aceasta și au lipsă se se înlemple. 
Intre altele și Anglia. Anglia s’a și 
hotărît se trimită și ea trupe pe câm
pul de luptă contra Dervișilor la Dom- 
gola. Trupele au sosit, și deja să află 
în încăerări cu Dervișii.

Italienii în Africa.

Trupele italiene din Africa, să pre
gătesc să atace de nou pe Șoam. Re

gele Menelik al Șoanilor cu grosul tru
pelor sale c în retragere spre patria sa 
dar’ a lăsat la hotare o trupă de 
15—20,000 ostași de pază, cari țin pe 
Italieni mereu cu ochi ’n patru, ca nu 
cumva se se trezească odată pe neaș
teptate atăcați.

Cum Sudanul e vecin cu patria 
lui Menelik, și cum Anglia cu Italia 
stau în bune legături de pretenie, amen- 
două avend foloase după stăpânirile în 
Africa, se zice că trimiterea trupelor 
engleze spre Sudan e în legătură cu 
războiul italian contra Șoanilor, asa ca 
Menelik se se simtă neliniștit din două> 
părți

Pentru Cuba.

Din Madrid (orașul de frunte al 
Spaniei) să telegrafează, că ministrul 
de războiu a plănuit trimiterea alor alte 
40,000 de ostași contra resculaților din 
Cuba. Dar’ plecarea nu să va putea 
face mai curend ca prin Septemvrie, 
în timpul de față un număr însămnat 
de corăbii de războiu stau gata să ple
ce în curend spre Perol.

Felicitați.
1

Comitetul național al studenților univer
sitari din România a trimis următoarele două 
scrisori de felicitare pentru dnii Dr. 1. Rațiu 
și Dr. V. Lucaciu, ca răsunet de bucurie la 
declarațiile de lucrare mai departe în vechia 
și buna cale din trecut. Eată scrisorile :

1. Dini Dr. loan Rațiu, președintele comite
tului național român în Sibiiu.

«Comitetul național studențesc din regat 
vede cu bucurie, că cale dreaptă a fost cea 
apucată de tine. Reîntoarcerea părintelui 
Lucaciu nu poate fi privită de noi, decât 
victoria causei drepte și sdrobirea dușmanilor 
neamului românesc, deci înainte și vom fi 
pururea cu voi.

Comitetul național studențesc.
*

11. Dini Dr. V. Lucaciu în Șișești.
«Mâhniți adânc de ultima scisiune în 

partidul național, nu putem decât să primim 
cu entusiasm pasul înțelept ce ați făcut cătră 
vechiul erez politic. Programul dela 1881, 
acesta și numai el tc-a condus la temniță și 
la mărire, numai prin el vei putea rămână 
figura dumnezeească a poporului pentru des- 
robirea căruia luptăm cu toții. Unire e ul
timul cuvent ce ni-ai adresat la venirea ta 
’n București. Unire dar’ să fie între noi toti, 
căci cum e în cuget, așa și în fapt, ear’ 
încrederea în forța noastră ne va mântui. 
Prin nume și caracter ferm vom putea avea 
speranță să parăm loviturile, ce ni-le aruncă 
dușmanii neamului românesc.

Comitetul național studențesc.

FEL DE FEL
Bogăția poporului francez. Datele sta

tistice despre starea materială a Franciei, scot 
!a lumină lucruri aproape de neînțeles. E 
anume de mirat, cum această țeară, a cărei 
vistierie mai în fiecare zece ani, prin vre-o 
nenorocire ori prin ușurință, primește câte o 
lovitură grozavă, care lasă după sine rane 
foarte adânci, — se reculege și se vindecă 
desăvîrșit, așa de iute că nici n’ai crede! 
Cât de adâncă a trebuit să fie rana ce ’i-a 
pricinuit-o F’ranciei războiul din 1871, după care 
a plătit Germaniei cinci miliarde de franci, 
apoi cea cu perderea de două miliarde în 
afacerea Panama, de curănd, și totuși Francia 
s’a recules așa de iute din aceste perderi ne
măsurate, că azi are deja earăși mai mulți 
bani decât Germania cu Anglia laolaltă so
cotite! Mai adauge la asta că acest popor, 
francez, susține an de an o mulțime de fa
milii ca pensioniști și rentieri, ai căror capi au 
binemeritat pentru patrie într’un chip ori altul. 
In 1895 957.000 de familii primeau pensii 
dela stat și de tot aceste familii numără 
aproape două milioane și jumătate membri, 
cari toți trăesc la masa marei națiuni din de-a 
gata 1 Și cu toate astea atâta bogăție în țeară I 
De unde? De acolo că Francezul lucrează 
neobosit și repede, ca albina, și cruță cum 
alții nu știu cruța!

Pentru redacție responsabil: Ioan M. Corvin.
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BIBLIOGRAFIE.

„BIBLIOTECA PENTRU TOȚI".
Din prea folositoarea publicațiune 

„Biblioteca pentru toți1', ce apare de un 
an de zile în București, cu cheltueala 
dlui librar Carol Muller și sub sănă
toasa conducere a dlui Dumitru Stăn- 
cescu, unul din cei mai cu gust literați 
români, — au apărut până acum 52 
de numeri. Eată numerii mai noi 
dela 20—52 :

Nr. *20. «Legende istorice», de 
D. Bolintineanu.

Nr. 21. «Ombra», roman, de A. 
Gennevraye, trad. de D. Stăncescu.

Nr. 22. «Călătorie împrejurul odăii 
mele», de Xavier de Maistre, trad. de 
Al. C. Sturdza.

Nr. 23 și 24. «Din vieața mese
riașilor», (cu portret) de Popovici.

Nr. *25. «Povestea vorbei», par
tea a Il-a, de Anton Panu.

Nr. *26. «Din biografiile oame
nilor celebri», (cu 18 ilustrații) trad. de 
Dumitru Stăncescu.

Nr. *27. «Antichitatea greacă« 
(cu 20 de ilustrații) de Mahaffy.

Nr. *28, *29, *30, *31, *32 și *33. 
«Opere complete», de Ioan Creangă, 
cu 2 portrete și o prefață autografă, 
una din cele mai strălucite podoabe 
ale literaturii românești: povești și des
criere de copilărie, cari de cari maivesele.

Nr. 34. «Istorice», (cu portret) de 
lonescu-Gion.

Nr. *35. «La gura sobei», de D. 
Stăncescu, snoave și basme (cu portret).

Nr. *36. «Povești de Crăciun», 
Ide mai mulți autori.

Nr. 37. «Proză și epigrame», (cu 
I portret și iscălitură) de Radu D. Rosetti.

Nr. 38. «Werther», (cu ilustrații) 
I de Goethe.

Nr. *39. «Povestea vorbei», (par
tea a IlI-a și ultima) de Anton Panu.

Nr. 40. «De prin veacuri», (voi. 
II. și ultim) de Carmen Sylva.

Nr. 41. «Noțiuni asupra științe
lor», de Huxley, traducere.

Nr. 42. «Doruri și amoruri», poesii 
de A. Depărățeanu (partea I.)

Nr. 43. și 44. «Elocuența română», 
vorbiri frumoase adunate dela cei mai 
mari vorbitori români, de Gh. Adamescu.

Nr. 45. «Doruri și amoruri», poesii 
de Alex. Depărățean, (partea II.)

Nr. 46. «Dușmanii noștri. Cine i uci
gașul?» Prea frumoase povestiri ușoare 
din știința medicală, de Dr. A. Urechiă. 
O carte în care e de minune împreunat 

I frumosul cu folosul, petrecerea cu do
bândirea de folositoare cunoștințe.

Nr. 47. «Cântece și plângeri», 
poesii de Mich. Zamfirescu (partea II). I

Nr. 48. și 49. «Elocuența streină» 
adunare de vorbiri alese din cei mai 
mari măestri ai vorbii în istoria lumii

din vechime până azi: Demostene, 
Cicero, Ioan Chrisostom, Napoleon, Bis- 

[mark, etc.de Gh. Adamescu.
Nr. 50. «Convorbiri despre artă», 

de E. Pccaut și Ch. Baude traducere, de 
Dumitru Stăncescu, o prea folositoare 
carte pentru tinerimea dela gimnasii și 
de prin seminare mai ales!

Nr. 51. «Din goana vieții», poesii 
și schițe ironice asupra stărilor sociale 
și a feluritelor feluri de scăpătați, — de 
A. Vlahuță, cu portretul și iscălitura 
poetului.

Nr. 52. «Patriotul», de Paul 
Bourde», scriere premiată de academia 
franceză; tradusă de Dumitru Stăncescu.

Toate se pot avea dela librăria 
dlui F. Schăser în Orăștie ori «Insti- 

I tutui Tipografic» în Sibiiu!

Notă. — Seninul l' însemneazî că volumele 
lângă care se află se pot pune cu folos și în manile 
tinerimii.

LOTERIE.
Tragerea din 28 Martie st. n.

Budapesta 52 78 8 35 66
Tragerea din 4 Aprilie st. n.

Timișoara 79 48 75 9 39
Tragerea din 1 Aprilie st n.

Sibiiu: 42 19 76 72 67

CAL1NDARUL SEPTEMÂNE1 
dela 31 Martie — 6 Aprilie st. v.

Călindarul vechiu Călindarul nou

Dum. a 2-a d. Paști, a Tomei, sft. 1.

Zilele

Dum. 31 Cuv. Ipatie 12 Iulius
Luni 1 Maria Egipteanca 13 Iustin
Marți 2 Cuv. P. Tit. 14 Raimund
Mere. 3 C. Nichita Mart. l5 Anastasia
Joi 4 Cuv. Păr. losif 16 Aron

Vineri 5 Mart. Teodul și Agat. 17 Anicetus
Sâmb. 6 P. Eotichie 18 Eleuterius

(322) 13—15

Representanța Primei societăți Vieneze de asigurare de sticlărie.

Am onoare a ve încunoștiința, că am deschis aici In casele D-nei Eleonora Kaess 
(Strada-Tergului Nr. 5) sub firma mea împrotocolată

C. WALLEPAGI
o prăvălie de sticlărie, chipuri, porcellană și marfă de collonie.

Fiind nisuința mea de a servi mușterii mei solid și după dorință, îmi permit a atrage 
atențiunea onoratului public cu deosebire asupra depositului meu bogat sortat în marfă de 
sticle și porcelană necesară pentru casă și cuină, ce o primesc din fabricclc cele mai mari 
precum și marfă de colonie, ce o țin calitatea cea mai bună.

Totodată ve notific cu toată stima, că primesc efectuirea de sticlării și de incadrat 
(a pune în rame) cu prețurile cele mai eftine și în timpul cel mai scurt.

Asigurându-ve de servițiu solid și prompt pe lângă prețuri eftine, îmi iau voie a v6 
cere binevoitorul sucurs și sprigin — și semnez

Cu stimă

C. WALLEPAGI.

' * ~ Requisite de mâncare și mărfuri de argint de China. — - ■ - ----
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Arveresi hirdetmeny,
Arveresi hirdetmeny.

Alulirt kikuldbtt bir. vegrehajto ezennel kozhirre teszi, liogy a szăszvărosi kir. jărâs- 
birdsâgnak 1896. evi 480 sz. vegzese folytăn Dr. Muntean Aurăl ilgyved ăltal kepviselt 
Csimporeszk Iuon felperes răszere Nâszta Nicolae 1. Adâm alperes cllen 160 frt 50 kr. 
koveteles s jar. erejdig elrendelt kielăgitesi vegrehajtas folytăn alpeixstdl lefoglalt es 
677 frtra becsiilt ingdsăgokra a fenti kir. jârâsbirdsâg 1277/96 sz. vegzesevel a tovăbbi 
eljârâs elrendeltetvdn annak az alap es felulfoglaltatdk kOveteldse erejeig is, a mennyiben 
azok kielegitesi jogot nyertek volna, alperes lakâsân Kosztesden teendo mcgtartăsa ha- 
târidoiil 1896. evi aprilie hc 14 napjân ddlutăn 2 orâja kitiizetik. a mikor a biroilag le
foglalt sz arvasmarhăk, juhok, 16 stb. a legtSbbet igeronek keszpdnzfizetes mellett, sztikseg 
eseten beesăron aiul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elărverezendd ingosăgok vetelârăbol a vdgrehajtatd 
kOvetelăsdt megelSzd kielegiteshez jogot tartanak, a mennyiben răsziikre a foglalăs korăbban 
eszkozoltetett volna es ez a vegrehajtăsi jegyzdkonyvbol ki nem tunik, liogy elsfibbsegi 
jelenteseiket az drverăs megkezdeseig alulirt kikiildottnel irâsban beadni, vagy pedig sz6- 
val bejelenteni el ne mulasszăk, mert kulonben csak a vetelăr foloslegere fognak utaltatni,

A torvenyes liatărido a hirdetmenynek a birosâg tâblăjăn tortdnt kifuggeszteset 
koveto naptol szâmittatik.

Kelt Szăszvâroson 1896. evi mărezius ho 19-ik napjăn.

Konya Ferencz, 
kir. b’r. vghtd.

Alulirt kikiildott bir. vegrehajto ezennel kozhirre teszi, hogy a szăszvărosi kir. 
jbirosăgnak 1896. evi 2166 sz. vegzese folytăn Dr. Muntean Aurel iigyvedăltal kep
viselt Wallepagi F. kereskedo czeg felperes reszere ifj. Stern Sămuel alperes ellen 
41 frt 84 kr. koveteles s jăr. erejeig elrendelt kielegitesi vegrehajtas folytăn al- 
perestol lefoglalt es 379 frt 40 krra becsiilt ingosăgokra a fenti kir.jbirosăg 230/896. 
sz. vdgzesevel a tovăbbi eljârâs elrendeltetven annak az alap os felulfoglaltatok 
kovetelese erejdig is, a mennyiben azok kielegitesi jogot nyertek volna, alperes lakăsân 
Gyalmăron teendo megtartăsa hatăridoiil 1896. evi âprilis h6 15-ik napjăn d. u. 4 
orăja kitiizetik, a mikor a biroilag lefoglalt hajb, csolnakok, szobabutorok stb. a legtob- 
bet igeronek keszpenzfizetes mellett, sziikseg eseten beesăron aiul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elărverezendo' ingosăgok vetelârăbol a vegrehajtato 
koveteleset megelozo kielegitdshez jogot tartanak, a mennyiben reszukre a foglalăs 
korăbban eszkozoltetett volna esez a vdgrehajtâsijegyzokdnyvbol ki nem tiinik, hogy 
elsobbsegi jelenteseiket az ărveres megkezdeseig alulirt kikiildottnel irâsban beadni, 
vagy pedig szoval bejelenteni el ne mulasszăk, mert kiilonben csak a vetelăr 
foloslegere fognak utaltatni.

A torvenyes hatârido a hirdetmenynek a birosâg tâblăjăn tortent kifiiggesz- 
teset koveto naptol szâmittatik.

Kelt Szăszvâroson 1896. evi mărezius ho 22. napjăn.

UN TINER
* modest și solid, cunoscător în branșa de Ferărie
> Băcănie află loc la subscrisul.

> Dc-ascmcnea se caută un băiat bun ca

PRACTICANT!

Șl

O

A*

Cunoașterea limbilor patriei e de lipsă!

Ioan I. Vulcu,
i negustor — Orăștie.

Ved. TECLA TRIF

Prăvălie de închiriat.
HHMMraS

K6nya Ferencz, 
kir. bir. vghto.

odăi de locuit.

TWa Trif..

Negustoria cu drept de trafică, și sare bine arangiată și în loc 
cercetat așezată a

din Bâița (H.-Boicza) se dă spre înohiriat dimpreună cu dou6

Doritorii a închiria această prăvălie se se adreseze de-adreptul 
la subscrisa.
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Partidul național
dela

întemnițarea până la grațiarea comitetului.
N'am avut și nici nu am pretenția de a 

fi socotit între conducătorii politici. Dar’, 
conștiu de dreptul individual și de posiția 
mea în societate, n’am lipsit dela împlinirea 
datorinței mele de Ro nân și a Conlucra, 
după putință, la desvoltarea și manifesrarea 
vieții naționale, în toate împregiurările. Inti- 
timidat și terorisat nu m’am lăsat se fiu, ca 
nu prin mine se se statuească exemplu de 
intimidare și terorisare.

Și astăzi, când membrii comitetului în
temnițați, prin grațiarea Monarchului și-au 
recâștigat libertatea personală și fiecare și-a 
reocupat posiția socială de mai nainte, eu stau 
al treilea an înlăturat dela catedră și față cu 
un nou interogator, pentru congresul naționa
lităților.

Dela procesul Memorandului, invitat 
anume, eu am luat parte activă la toate șe
dințele și lucrările comitetului. In ședința 
dela 3 Ianuarie 1894, ținută în Sibiiu, față 
cu părerea dominantă pentru alegerea unui 
comitet nou, s’a primit unanim propunerea 
mea, ca pentru agendele și conducerea par
tidului, după eventuala întemnițare a actua
lului comitet, acesta însuși se se îngrijască de 
substituirea sa prin alegerea de membri su
plinitori.

Partidul național, ziceam, n’ar putea 
primi de justă condamnarea comitetului seu, 
și deci, pentru menținerea posiției sale prin
cipiale, trebue să susțină continuitatea lui.

Guvernul vezend astfel, că prin condam
narea comitetului nu-’și ajunge scopul de a 
suprima funcționarea partidului național, a dat 
apoi ordinul dela 16 Iunie 1894, prin care îi 
sistează activitatea, pe motiv, că ’i-ar lipsi 
basa legală de drept.

O lună dela publicarea acestui ordin, 
comitetul național era în temniță, și cel sub
stituit pus în fața opreliștei absolutistice. 
Atitudinea ziarelor naționale «Dreptatea» și 
«Gazeta Transilvaniei» nu era nici favorabilă 
nici binevoitoare direcției politice a comite
tului întemnițat.

In situațiunea aceasta agravată comite
tul substitut a primit însărcinarea de a con
duce acțiunea politică a partidului național. 
Angagiat însă și muncit ca mine, în tot timpul 
dela întemnițarea și până la grațiarea comi
tetului, nimenea nu a fost între colegii mei. 
Continuarea acțiunei ni-se impunea în inte
resul causei și ca probă de neînfrângerea 
partidului național; dar’ ținând cont de posiția 
întemnițaților, un demers în favorul lor încă 
trebuia făcut.

Raporturile și posiția mea față cu co
mitetul întemnițat le explică următoarea 
scrisoare iscălită de dnii Dr. Rațiu și Dr. V. 
Lucaciu :

«Sfinția Sa părintele Vasile Mangra este 
prieten al nostru, de cea mai intimă încredere. 
El va tălmăci vederile noastre în chestiunea 
națională, și rugăm pe toți amicii causei 
noastre, ca să comunice cu Sfinția Sa, fără 
reservă, și tot D-Sa ne va mijloci informa- 
țiunile, ce ne privesc, fie în scris, fie cu 
graiu viu.»

Segliedin, 18 Oct. 1894.
Dr. Rațiu m. p. Dr. V. Lucaciu m. p

Cum am corăspuns eu încrederii perso
nale, cu care m’a distins comitetul întemnițat 
nu discut. Ear’ ce a lucrat comitetul sub
stitut, și cum a condus el acțiunea partidului 
național timp de patrusprezece luni, este în 
deobște cunoscut. Avem la activul nostru : 
Adunarea națională din 28 Noemvrie 1894 
și Congresul naționalităților din 10 August 
1895, care, cei-ce primisem conducerea par
tidului, le-am făcut între cele mai grele îm- 
pregiurări.

Organele puterii publice erau în contra 
noastră. «Dreptatea» și «Gazeta» ne com
bateau, ear’ dl Dr. Al. Mocsonyi chiar în 
ajunul adunării dela Sibiiu se declară pe față 
în contra ei. încercările făcute în conferen- 
țele intime din Arad pentru a câștiga și 
angagia pe toți fruntașii partidului național 
la o acțiune comună și energică au rămas 
fără resultat. Partidul însă nu putea sta pe 
loc. Din Seghedin aveam scrisoarea frunta
șilor întemnițați, cari stăruiau, ca să mergem 
înainte fără considerație la persoane. Scri
soarea, care poartă datul de 25 Oct. 1894 
are următorul cuprins:

« Scumpe amice și frate !

«Ce ni-ai comunicat...  ne îndestulește,
în ceea-ce privește susținerea punctului nostru 
de vedere, din partea ta, ear’ ce privește 
atitudinea boierului suntem mâhniți, că nici 
în fața soarelui nu vrea să recunoască lumina.

«Acuma sunteți în ajunul conferenței. 
Vă rugăm se nu mai umblați cu atâtea ter
tipuri de comisiuni, ce nu numai că nu vă duc 
la scop, ci din contră pot produce bănuieli 
la unii, zăpăceli la alții. Programul și direc
țiunea spre rcalisarea lui nici-odată n’au fost 
mai clar precisate înaintea lumii întregi. Ei 
bine, mergeți pe cale, nu credeți că este 
Român, care să nu meargă cu voi, solidar.

«Partidul național arc să-’și facă datoria 
sa. Bravi și înainte fără preget și fără clăti
nare. Toți cei neclarificați, toți cei-ce sânt 
nedumeriți, chiar și în aceste zile și jurstări, 
în vecii vecilor vor fi numai greutate și pe- 
deci în calea desvoltării noastre naționale.

«Te îmbrățișem, scumpe amice și frate, 
și îți urăm virtute și tărie în luptă 1»

In deplin acord cu propunerile frunta
șilor întemnițați, eu cu amicii mei, prin o 
stăruință de fer și o muncă aproape de necre
zut, am pus la cale «grandioasa și iinposanta» 
adunare dela Sibiiu, cum o numia chiar 
«Dreptatea» în articolii sei critici. Resoluțiu- 
nile acestei adunări nimeni nu le-a găsit, 
nici le-a combătut ca contrare programului 
național, dar’ fără cruțare atacați am fost noi, 
comitetul substitut, pentru-că am convocat pe 
alegători și nu delegații alegătorilor. «Gazeta 
Transilvaniei», «Dreptatea» și chiar dl Dr. 
Al. Mocsonyi susțineau, că prin ordinul mi
nisterial se sistează activitatea comitetului 
central numai, și deci, nu am fi nevoiți a 
absta dela conferența delegaților. Eu și co
legii mei, din contră, vedeam sistarea activi
tății organismului, care funcționa prin confe- 
rențele delegaților. Că acesta era înțelesul și 
scopul ordinului ministerial, s’a constatat în 
mod autentic prin două ordinațiuni ministe
riale publicate după adunarea din 28 Nov. 
1894, una cu data din 7 Decemvrie 1894 și 
alta din 6 Ianuarie 1895, în care ministrul 
Hieronymi spune lămurit: «Prin ordinul cu 
nr. 321 din 16 Iunie 1894, am sistat activi
tatea a a numitului partid național român... 
Prin urmare, ori-cine participă la întrunirile 
ori la convocarea întrunirilor, cari răspund 
direcțiunii numitului partid, va fi pedepsit, în 
înțelesul §-lui 1, art. de lege XL din 1879».

Ministrul a mers și mai departe, și în 
conformitate, cornițele suprem al Aradului 
’mi-a comunicat personal ordinul acesta cu 
uimătoarele reflexiuni amenințătoare:

«Incunoștiințându-tc în special pe D-Ta, 
care după cât știu ai luat deasemenea parte 
activă la adunarea românească din Sibiiu 
dela 28 Noemvrie a. tr., despre cuprinsul 
acestei noue ordinațiuni a înaltului minister, 
care s’a publicat după regulă pe teritorul 
jurisdicțiunii orașului liber regesc al Aradului, 
totodată îți atrag atențiunea asupra nelega- 
lității declarațiunilor numitei adunări, precum 
și asupra consecuențelor legale, arătate mai 
sus, în cașul continuării unei activități de 
asemenea direcțiune».

In o scrisoare deschisă, care am adre- 
sat-o comitelui-suprem, am declarat că ordi- 
națiunile ministrului de interne, la care face 
provocare, sunt în contra constituțiunii și în 
vădită contrazicere cu legile patriei, care asi
gură dreptul de liberă întrunire tuturor cetă
țenilor deopotrivă, și eu, departe de a mă 
lăsa intimidat și terorisat, voiu urma constant 
direcțiunea politică a partidului național român 
definită în programul seu, și, după puterile 
mele, totdeauna voiu lua parte activă Ia adu
nările sale.

Astfel împotriva tuturor pedecilor și 
uneltirilor dușmănoase, noi am mers tot nainte, 
am săvîrșit cea mai importantă lucrare a par
tidului național: alianța încheiată prin con
gresul naționalităților dela Budapesta, în 10 
August 1895. Consultările și lucrările pregă
titoare din partea conducătorilor naționali 
s’au fost început în Ianuarie 1893, dar’ pro
gramul comun de acțiune numai în congresul 
din 1895 s’a stabilit și acceptat în mod defi
nitiv. Greutățile, cari trebuiau învinse, ca să 
ajungem la scop, numai aceia le știu, cari 
împreună cu mine au lucrat.

Delegații partidului, cari aveau însărci
narea să trateze cu delegații partidelor națio
nale sârbă și slovacă, erau în temniță, ear’ 
nouă, celor substituți, ne lipsia firul și cunoș
tința lucrărilor începute. Și pe când cu dele
gații naționali slovaci ajunsesem a ne înțelege 
pe deplin în privința programului și a termi- 
nului pentru ținerea congresului, delegații 
sârbi făceau excepțiuni. întărirea raporturilor 
noastre cuSârbii era mai anevoioasă pentru 
diferențele existente între ei și Românii din Bă
nat în chestiunea despărțirii hierarchice, pe lângă 
care mai erau la mijloc și intrigile unor Ro
mâni, cari lucrau pe căi piezișe, ca să abată 
pe Sârbi dela ideea alianței și a congresului 
naționalităților. Despre aceasta am date po- 
sitive. Părerea șefilor partidului slovac era 
acum ca să mergem înainte și fără ei.

Ear’ guvernul, ca se zădărnicească întru
nirea congresului, prin oamenii sei de încre
dere le punea în perspectivă întemnițaților 
eliberarea lor, care însă nici la un cas n’ar 
putea se urmeze, dacă congresul s’ar ținea. 

Aceasta ’mi-s’a comunicat prin un fruntaș 
român din Arad la București, cu acea obser
vare din partea celor întemnițați, că dacă noi 
tot vom convoca congresul, după-cum eta 
plănuit (pe Joi după Paști a tr.) ei vor con
sidera această acțiune intenționată, ca dînșii 
să nu fie eliberați. «Noi vedem aici o pre
siune a stăpânirii — îmi scria fruntașul ara- 
dan - în sinceritatea vorbelor și a făgădue- 
lilor însă nu credem. Cu toate acestea voi 
trebue să țineți cont de speranțele oamenilor 
și să lucrați cu considerație la dorințele lor».

Congresul nu s’a ținut atunci, și elibe
rarea comitetului tot n’a urmat. Alianța na
ționalităților, după atâtea încercări zadarnice, 
la cei mai mulți părea un lucru cu desevîr- 
șire imposibil. Eu încă nu am desnădăjduit, 
în 8/20 Iulie a. tr. m’am dus la Novi-Sad, 
unde, mulțumită zelului neobosit al dlui Dr. 
Emil Gavrila, și inteligenței bărbaților lumi
nați ca Dr. Mihail Polit și Dr. Miloș Steta- 
novici, am ajuns la înțelegere comună și în 
privința convocatorului și asupra programului 
pentru congresul naționalităților română, sârbă 
și slovacă.

Două săptămâni dela publicarea convo
cării, congresul s’a întrunit în Budapesta. 
Atacurile și înjurăturile presei maghiare asupra 
noastră, pentru cutezanța de a fi convocat 
congresul chiar în capitala țerii, nu aveau 
margini. Agitația se pornise cu mare zel, 
ca nime să nu ne dee nici cuartire, nici 
mâncare. Ear' dl de Pâzmăndy, în scrisoare 
deschisă, provoca direct pe ministrul Bănffy, 
ca la moment ce vom sosi în Budapesta la 
congres, pe toți se ne bage în temniță. Ne
dumerirea și îndoeala cuprinsese pe mulți 
aderenți pentru reușita congresului, pe când, 
de altă parte, o seamă de oameni din sinul 
nostru lucrau din principiu în contra lui, ca 
să ’l zădărnicească. Știu cașuri concrete, 
’mi-s’a reportat anume, că mulți cari ar fi 
participat, au rămas dela congres pentru 
faima tendențioasă, ce s’a răspândit printre 
ei, că Ungurii ori ne vor omorî în Buda
pesta, ori ne vom reîntoarce de acolo cu 
capetele sparte.

In astfel de împregiurări grele, — zi
când: »Amin! și Doamne ajută!« — am ple
cat, cu patru zile înainte, cel întâiu la con
gres în Budapesta, de unde am avisat de 
urgență pe colegii slovaci și șerbi, precum și 
pe amicii din centrele românești mai însem
nate. Anunțat, conform legii, și în cele din 
urmă conces din partea guvernului, congresul 
s’a ținut cu un succes, la care nici cei mai 
mari optimiști nu au cugetat.

Alianța română-serbă-slovacă s’a făcut; 
programul comun de acțiune este cunoscut 
în patrie, cât și în străinătate; presa euro
peană ’l-a publicat per extensum, cum au 
făcut ziarele maghiare din capitală, ori au 
comunicat notițe detailate despre el.

Intre programul alianței și programul 
nostru special nu există nici cea mâi mică 
disonanță. Ba, sub raportul ideilor și prin
cipiilor politice, el poate fi privit ca desvol
tarea și completarea programului nostru na
țional dela 1881.

In timpul cât a stat în temniță Comi
tetul, posiția partidului național deci nu numai 
nu s’a slăbit, ci din contră, s’a întărit, auto
ritatea și importanța lui au crescut în patrie, 
cât și înaintea străinătății. Steagul, care am 
primit să-’l purtăm, ’l-ain păzit nepălat, și 
unind ’l-am predat nepătat, sub el, în lupta de 
apărare, alăturea cu Românii, pe aliații 
slovaci și sârbi 1

Aceasta e fața partidului, când, o lună 
dela congres, comitetul național, în urma agra- 
țiării, își reocupă locul și ia conducerea afa
cerilor. Pentru crisa Și desastrele produse în 
sinul partidului dela Noemvrie a. tr. încoace 
răspundă conducătorii de fado ai partidului. 
Cu »Milleniu« și «desvăliri de tradare» să nu 
cugete, că vor acoperi propriile lor greșeli. 
Dacă eu și amicii, cari acum sântem taxați 
de «trădători», de cei pe câri noi ’i-am purtat pe 
numeri, nu am »tradat« causa națională atunci, 
când conducerea afacerilor partidului era, așa 
dicând, în mâna mea, și nici de alții nu ne-am 
lăsat, ca se fim tradați^ — cum se poate în
chipui tradarea acum, când sentinela e la postul 
seu? când comitetul eliberat are singur con
ducerea partidului?

Ear’ dacă vorba e de abatere dela 
program și dela direcțiunea indicată în ținuta 
de mai nainte a comitetului, eu și colegii mei 
nu putem fi învinovățiți, că am fi făcut lucrul 
acesta. Ba, și aceasta trebue să o spun, că 
dacă eu nu eram precaut și nu aveam destulă 
tărie să resping propunerea, ce ’mi-se presen- 
tase în ajunul congresului naționalităților, ca 
in programul comun se luăm un punct osebit 
pentru activitatea sau participarea la alege
rile parlamentare cu partidul Ziclty, un 
punct principal din programul național dela 
1881, acel privitor la politica de pasivitatea 
reclamată de principiul autonomie, — astăzi 
ar fi șters și abrogat prin programul națio
nalităților. Propunerea o adusese cu sine în 
scris dela Seghedin venerabilul domn Ge- 

orge Pop de Băsești. Și eu în »Hotel Iltin- 
garia« în presența dlui Alexandru Roman am 
declarat hotărît, că noi nici în disensiune nu o 
putem lua, fiindcă nu ne este permis a ne 
abate dela programul național.

In sfîrșit ca posiția în mea sinul partidului 
și față cu comitetul să fie explicată și deplin 
lămurită înaintea publicului român, las să ur
meze ca da încheiere următorul act dela 
comitet.

D-Sale dlui Vasilie Mangra
în Arad

Pe basa împuternicirii cuprinse în con
clusul comitetului central electoral, adus în 
ședința ținută în Cluj cu ocasiunea procesului 
intentat membrilor comitetului;

în pute ea obligațiunii despre 19.500 fi. 
v. a. împrumutați proprietarului actual al «In
stitutului Tipografic» și al ziarelor «Tribuna» 
și «Foaia Poporului», Liviu Albini, din avere i 
comitetului, și adecă a partidului națion il 
român din Transilvania și Ungaria;

în fine pe basa datorinței și a îndrep
tățirii de a ține in ev.dență, și de a percepe 
toate venitele provenitoarc din sus numitul 
institut și din cele două ziare:

Prin aceste în conțelegere cu colegii 
noștri din Vâcz, Te denumim de șet-redactor 
în locul lui Septimiu Albini, și director peste
♦ Institutul Tipografic» din Sibiiu, începând din 
prima Ianuarie 1895.

Emolumentele sânt:

a) O sută fi. v. a. salar pe lună;
b) două sute florini v. a. bani de 

cnartir pe an.
îndatoririle sânt :

a) a supraveghia cu toată grija, ca 
(oile să apere causa națională pe basa progra
mului și a direcțiunii indicate în ținuta de 
pân’acum a comitetului;

b) în disensiunile politice să fie obiec
tivitate, să se delăture personalitățile, și după- 
ce »Tribuna«, ca foaia comitetului național 
își are superioritatea sa morală, să lucreze 
mai mult informativ și cuceritor cu gravitatea 
cuvenită, și să încungiure ori-ce provocare 
personală, insulte și atac de piață ;

r) să fie totdeauna sfătuitoarea și sus- 
țiitoarea concordiei între frați, de aceea cri
ticele să-’i fie pururea foarte obiective;

d) față «de partidele din România să se 
țină strict de enunciațiunile comitetului, pu
blicate în chestiunea aceasta. Ear’ când s’ar 
ivi necesitatea de a se pronunța față de ți
nuta vre-unui partid, sau față de atitudinea 
sau discursul vre-unui politician sau ministru, 
în tot cașul, și necondiționat se se consulteze 
comitetul național, sau comisiunea exmisă.

Seghedin, 29 Decemvrie 1894.

Dr. Rațiu. Dr. Lucaciu. 1. Coroianu.

Două lucruri n'am primit, care ’mi-se 
concredeau prin acest act, anume ca să fiu 
redactor-șef și director peste Institutul Tipo
grafic, și în urmare nici emolumentele. încât 
însă pentru redactarea și direcția politică a
• Tribunei» și activitatea comitetului substitut, 
facă-se comparație cu stările de astăzi, eu 
o primesc cu conștiința liniștită.

F. Mangra.
*

Dl Vasile. Mangra, dela Arad, ni-a rugat se-'i 
publicăm acest articol ca un răspuns și lămurire 
celor-ce îl atacă și clevetesc și pe Sfinția Sa. ’I-am 
dat ospitalitate, fiind, după a noastră părere, scris 
obiectiv și calm.

Album de milleniu!
Frații noștri din România, vor s6 

dee și ei mână de ajutor Ungurilor, ca 
milleniul s6 iasă cât se poate mai mult 
așa precum trebue sg iasă.!

Pe când Ungurii cu lingușiri, cu 
minciuni, cu câte toate vor să îmbete 
lumea cu apă rece că milleniul lor ar 
fi nu știu ce, — pe atunci frații noștri 
din România le pregătesc și ei o «cinste» 
de milleniu, de care însă nu știm cum 
vor fi mulțumiți Ungurii.

E vorbă de cartea de care am 
pomenit și în numărul trecut că se pre
gătește în Țeară, în care să se descrie 
lucrurile dela noi în adevărata lor coloare.

Va fi acea carte o înșirare a tu
turor fărădelegilor și prigonirilor săvîr- 
șite de guvernele ungurești față de na
ționalitățile nemaghiare din patrie. ’

Toți Românii din toate părțile 
sunt poftiți să-și dee ajutorul lor la 
acea lucrare, trimițend că în partea
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locului lor: câte procese de presă ori 
pentru ațîțare, s'au petrecut, câți osân
diți au fost, cine și la câtă vreme? Ce 
scoale ori societăți de ale noastre și> « • 

cum au fost prigonite ori desființate ? 
Și tot felul de nedreptățim mai însem
nate naționale.

Foile noastre vor publica datele 
ce le vor primi, ear’ cei din Țeară le 
vor aduna la un loc în acea prețioasă 
lucrare, ce arc se-’i arate pe Unguri în 
toată frumuseța lor!

Rugăm pe toți să se pună pe lucru 
și ce știu se trimită uneia ori alteia 
dintre foile noastre românești!

TEATRU ROMÂNESC ÎN ORĂSTIE.
1

Publicul român din Orăștie și jur, 
este și pe această cale avisat, că Du
mineca viitoare, în 7 19 Aprilie a. c. 
seara, se va da în Orăștie o nouă re- 
presentație teatrală din partea dile- 
tanților români. Se va juca piesa

„Totul pentru ochii lumii!
sau

Cum se îmbeată lumea cu apă rece“. 
comedie franceză, foarte de spirit, tra
dusă de Virgil Onițiu.

Despre localul în care se va jUca, 
prețurile și timpul, onoratul public va 
fi vestit prin invitări speciale.

Cei-ce din întâmplare ri ar primi 
invitare, sunt rugați a se socoti învitați 
prin aceasta, și a veni să- și dee spri- 
ginul lor acestei nouă încercări de care 
legăm frumoase speranțe, a trupei de 
diletanți români din Orăștie.

CORESPONDENȚĂ
O întimpinare.

Ddbra, 8 Aprilie 1896.

Dle Redactor,
Te rog să binevoești, dacă se poate, a 

da loc la următoarea rectificare:
în numărul din urmă al stimatei foi 

• Revista Orăștiei< am cetit Intre altele sub 
titula >Ouă roșii* o știre din Deva — în 
care se spune că o parte însemnată a ofi
cialilor comitatului nostru nu 'și-au putut ri
dica salarul lor de pe luna Aprilie din cassa 
comitatului, deoare-ce cassa a fost goală, și 
astfel nu a fost din ce să fie plătiți, — dar’ 
pentru-ca să îmbrace pre oare-câțîva în 
haine de paradă în preț de mai multe mii, 
au fost banii de lipsă.

Ce atîrriă de știrea aceea, că fost-au sau 
nu au fost bani în cassa comitatului, pentru 
salarisarea oficialilor, nu mă simt chemat a 
reflecta, deoare-ce aceea cade în competența 
domnului vice-comite, ca șef al adminis- 
trațiunei comitatului, — dar’ cu atât mai 
mult mă atinge pe mine aserțiunea aceea, 
că pentru a îmbrăca pe unii în haine de 
paradă ar fi avut.

Deoare-ce afirmarea aceasta numai pe 
domnii aceia îi poate privi, cari vor par
ticipa în banderiu la festivitatea din 8 Iunie, 
îmi țin de datorință, ca conducătorul ban- 
deriului, a declara, că toți domnii, cari vor 
participa la banderiu și-au făcut și-’și fac 
hainele de paradă din punga lor proprie, și 
așa afirmarea aceea-, că comitatul ar îmbrăca 
pe unii, sau chiar și numai pe unul dintre 
domnii din banderiu, e neadevărată; domnul 
corespondent din Deva dară e rău informat, 
și astfel îmi iau libertatea a-’l ruga atât în in
teresul foii, cât și al abonenților, că altă-dată 
să binevoiască a se informa mai bine, de
oare-ce nici un lucru nu e mai ușor — dar’ 
și mai urît decât calumniarea: Eu din par- 
te-’mi totdeauna am stimat și voiu stima pe 
toți oamenii de omen:e, și nici când nu am 

făcut, și nu voiu face deosebire între com- 
patrioții mei, fie Unguri ori Români, și tocmai 
de aceea doresc ca și vis-ă-vis de persoana 
mea să se aplice o asemenea procedură.

Salutându-vă, rămân
cu toată stimă

Lăzăr Arpăd, 
deputat dietal.

NOUTĂȚI
Calea ferată nouă. Un advocat dela 

Oradea-mare, a dobândit dela mnister în
găduință pentiu începerea lucrărilor pregăti
toare pentru calea ferată, ce e să se zidească 
dela Deva peste Prad la Abrud. Dăm știrea 
după o foaie ungurească din Deva.

*

Dar bisericii. Dl Nicolae Pârău, archi- 
tect în Orăștie, avend la biserica română gr.-or. 
de aici o pretensiune de 51 fl. 71 cr. pentru 
facerea planului asilului rom. gr.-or. de băieți 
din Orăștie, și cheltuelile avute cu acel plan, 
a dăruit această sumă bisericii numite, prin- 
tr’iin act de donațiune. Frumoasa faptă a 
d'ui Părău se laudă de șinei

*

„România-Jună", una dintre cele mai 
de frunte societăți ale tinerimii române, îm
plinind 25 de ani dela înființarea sa, își săr- 
bează în zilele acestea (dela 9--12 Aprilie) 
în Viena iubileul seu de 25 de ani. Se aș
teaptă lume multă. S’au făcut apeluri căl
duroase cătră foștii membri, ca să iee parte 
la sărbări. Programul sărbărilor e: Joi în 9 
Aprilie, seara: serată de cunoștință; Vineri în 
iO: Rugăciuni pentru membrii trecuți din vieață 
ai Societății; azi în 11: desvelirea cu pompă 
a portretelor membrelor fundatoare, ear’ de 
seară banchet; mâne, Duminecă: excursiune.

Trimitem și din parte-ne felicitări so
cietății iubilante, dorindu-’i ajungerea încă 
multor iubilcuri spre bucuria neamului ro
mânesc și fala tinerimii noastre universitarei

*
Logodnă. Dl Dr. Lazar Ghebeleș s’a 

logodit la 6 Aprilie 1896, cu d-șoara Mănoara 
Petruțiu, în Șepreuș. Le dorim fericire.

♦
Un polițist pricinaș. Mercuri a venit 

în redacția noastră țeranul român din loc, 
Ioan Tămătaș, și ni s’a plâns asupra purtării 
polițistului din loc Vasilca, spunendu-ne urmă
toarele: >Ieri (Marți) la înmormântarea docto
rului Lâszay, fiind șf așa zi de sărbătoare, m’am 
dus și eu cu familia. Era cu mine și fica mea 
Ioana măritată Adam, în Ormindea, și dânsa 
purta, cum e obiceiu la femeile noastre, pantlică 
în păr, și anume tricolor. Când am ajuns 
la poarta grădinii doctorului (pe Dealul-mic) 
unde a fost înmormântat, la poartă erau puși 
mai mulți polițiști de pază, pentru ținerea bunei 
rendueli. Când să întrăm și noi, polițistul 
Vasilca oprește pe fica mea în loc, și-'i spune 
că ea nu e iertat se între acolo cu tricolor 
românesc în per! Am rămas uimiți toți de 
pe-acolea de această volnicie și a trebuit să 
întrevie un domn român să-’l mustre pe prea 
ocoșul pandru, pentru-ca să lase în pace pe 
o femee pacinică și să nu dee prilegiu la vre-un 
scandal ce se putea isca din astal< Atragem 
binevoitoarea luare aminte a celor chemați, 
asupra pui tării provocătoare a acestui polițist, 
care în loc se păzească pace» și liniștea, le 
tulbură el însuși, acățându-se și provocând pe 
cetățeni pacînici fără nici un drepți Femeea 
aceea și toate țerancele noastre, nu poartă 
acel tricoltir în păr, și flăcăii în brâu, ca vre-un 
semn de demonstrație contra vre-unei națio
nalități, ci numai ca pe-o podoabă simplă și 
nevinovată.

*
CiiViință ungurească. Un amic al foii 

noastre ne împărtășește următoarele: Mer
gând cu trenul vicinal dela Alba-Iulia spre 
Zlatna, am văzut mai multe lucruri săvîrșite 
de personalul acelui tren, de care am ră
mas înscârbit. Așa, de pildă, când trenul 
sosește în stații și halte, poporul se adună 
din curiositate, de se uită la acest tren-pitic. 
Am văzut pc un conductor, Ungur îngâmfat 

și cap sec, dându-se jos și adresând popo
rului privitor, între care și femei, cuvinte 
foaite urî te și obraznice, și pline de dispreț 
în același timp. Pe drum apoi în chip ne
rușinat, același sclintit îngâmfat, cere și la 
unul și la altul: hei baciule, n’are un pic de 
rachiu? Și dacă are, omul îi dă plosca și 
suge viteazul bine din ea, ca la stația ceea- 
laltă să poată cu atât mai bine batjocuri pe 
frații celui-ce ’l-au omenit. Față de femeile 
călătoare, simt apoi foarte necuviincioși. — 
Ar face bine cei-ce călătoresc pe acest drum, 
să-'i învețe omenie pe conducători de acest 
fel, îndrumându-’i îndată la purtare cuviin
cioasă și făcând arătare contra lor la direc
ția trenurilor, dacă nu se îndreaptă.

*
Moarte. Ni-se împărtășește că la 30 

Martie n. a. c. a încetat din vieață loan 
Stefănie, primarul comunei vecine Beriiu.

— Iova Răbuțiu din Bucium-Șașa, co
operator gr. cat., directorele societății de cre
dit »Detunata«, după un morb de 6 săptă
mâni, a încetat din viață în etate de 33 ani 
la 8 April n. c.

— Luisa Pop n. Pleuman, soția dl ui 
preot gr.-cat din Geoagiul-de-jos, a repausat la 
10 Aprilie n. a. c. după un morb lung,

Pie-le țerina ușoară!
*

Nume maghiare! In același timp când 
nouă ne iau în nume de rău că îndemnăm 
poporul să dee fiilor sei nume naționale și 
străbune, foile ungurești publică cu litere mari 
apelul societăților lor anume întocmite nu 
pentru a stărui că nou născuților unguri să 
i-se dee nume ungurești, ci pentru a despoia 
pe nemaghiari de numele lor și a le da de cele 
mustăcioase Așa acum de multe ori pu
blică „reuniunea de maghiarisare a numelor*1 
din Budapesta, apel cătră toți slujbașii de 
stat, de pe la trenuri, poște și telegraf, ca 
drept »puiu tîrgului* pentru nația maghiară 
acum de milleniu se-'.și unguriseze numelel 
Și asta nu ’i-se ia în nume tău acelei socie
tăți, a cărei ființă însăși este o provocare 
pentru neamurile ncmaghiare, dar’ preoților 
noștri li se scot ochii, că îndeamnă să pue 
oamenii fiilor lor nume ca Horia, Cloșca, 
Iancu, și sânt pentru asta arătați cu degetul 
ca ațîțători și răufăcători. Lor să le fie iertat 
să atace, car’ nouă nici să ne apărăm?

*
Timpul în Orăștie și jur, a dat-o la în

ceputul acestei săptămâni, pc iarnă carăși. 
în ziua de sfintele Paști, a fost ceva mai 
frumos, dar’ de seară sufla un vânt foarte 
rece, ear’ dimineața, în a doua zi, ne-am tre
zit cu casele albe de zăpadă! Ninsul a urmat 
și a treia zi, cu vânt și frig.

*
Dr. Lâszay Lâszlo, medic în Orăștie, 

a încetat din vieață în ziua de Paști, de cătră 
seară. Răposatul a fost unul dintre cei mai 
stimați membri ai societății maghiare de aici. 
A fost înmormântat Marți cu pompă; pe 
sicriu ’i-au fost puse vre-o 30 de cununi. 
A fost medic conștiențios atât față de bogați 
cât și de săraci. Cei cari l’au cunoscut 
pe timpul colerei de prin anii 1872-3 vor sti 
cum nu cruța nici o osteneală întru a da tot 
ajutoiul bolnavilor, fiind singurul medic în 
cercul Orăștiei.

Povești din popor, adunate de Dan 
Pop Reteganul, premiate și publicate de »Aso- 
ciațiunea transilvană pentru literatura română 
și cultura poporului român, Sibiiu 1895< — 
este titlul unui volum de 216 pagini (14 coaie) 
ce a eșit de tub tipar la Sibiiu (tipografia 
archidiecesană). Cuprinde 20 de povești cu
lese din deosebite părți ale Ardealului. Vo
lumul e tipărit pe hârtie fină și cu tipar fru
mos. Se poate procura la librăriile din Sibiiu.

Regulamente comitatense.
Dăm azi în traducere unul dintre cele 

două planuri de regulamente ce au se între 
la timpul seu, în vigoare, în comitatul nostru.

Despre păstori.
§. 1. Ca păstori pentru cirezi (ciurde) 

de vite pășunate laolaltă, pot fi primiți nu
mai oameni trecuți de 18 ani și vrednici de 
încredere (ae omenie).

§. 2. Păstorii luați în înțelesul §-lui 1. 
primesc o cărticică, ce le slujește totodată și 
ca document de legitimare (de adeverire).

§. 3. Păstorii aplicați pe pășuni ce 
formează avere comunală, au să fie scriși cu 
numele în șirul (lista) slujitorilor comunali. 
Păstorii aplicați pentru pășunate în comun 
(laolaltă) pe alte locuri, (nu de cele comu
nale) trebuesc înștiințați la primărie, și pri
măria are să țină seamă de ei. Numele 
(lista) păstorilor înștiințați la primărie, are să 
fie trimise la protopretor (fisolgăbirăime), 
care va ținea seamă de acestea deosebit.

§. 4. Fiecare păstor ce cade sub ho- 
tărîrile acestui regulament, înainte de pășirea 
sa în slujbă are să facă făgăduință înaintea 
primăriei comunale.

§. 5. (Datorințele păstorului):

1. Păstorul este dator a scoate la pă
șune vitele încredințate lui spre pășunare, 
deodată cu răsărirea soarelui, și nu-’i iertat 
ca el înainte de sfințitul soarelui să le ducă 
la locurile de odichnă. Vitele sânt a se ținea 
în zăcătoare (locul de repaus) dela 11 ciasuri 
nainte de ameazi, până la 2 după ameazi.

2. E oprit a svârlî în vite cu bâte, cu 
pietri sau alte astfel de lucruri, și peste tot 
nu e iertat a bate și chinui vitele.

3. Dacă o vită se îmbolnăvește, păs
torul e dator ca îndată, dar’ cel mult în timp 
de 3 ciasuri dela data ce-a luat seama că s’a 
îmbolnăvit, să înștiințeze pe stăpânul vitei 
despre aceasta.

4. Păstorii sânt îndatorați a purta 
grije de slugitorii de ce li-s’au dat de ajutor, 
pentru cari ei sânt răspunzători cu persoana 
și cu averea lor deplină.

5. Păstorii sânt datori a păzi, ca de 
pe locul de pășune, gunoiul să nu fie cărat 
într’alte părți, și sânt mai departe datori a-’l 
curăți acel gunoiu în chipul cum le-a po
runcit primăria.

6. Păstorii sânt datori a stîrpl din 
rădăcină ori-ce spini și buruieni stricăcioase, 
de pe locul de pe care li-s’a rânduit prin 
mai mari (autorități) să o facă aceasta.

7. Fără țidulă de pășunat, nu e iertat 
nici a mîna nici a primi vite în cireadă.

8. Păstorul e răspunzător pentru pa
guba ce s’ar fi întâmplat prin vitele ori în vitele 
încredințate pazei lui, fie apoi aceea întâmplată 
din nebăgarea de seamă ori din vina lui pro
prie, fie din a slugilor date lui ca ajutor.

9. Despre starea vacilor de-a făta ori 
cari au fătat, păstorul e dator a înștiința fără 
întârziere pe proprietar.

10. Mânzi netăiați și viței nejugăniți 
(tăurenci) trecuți de un an, e aspru oprit a-’i 
ținea în cireadă la pășune.

11. Este oprit a îngădui streinilor ori 
măcelarilor să vină pe locul de pășunat și să 
viziteze vitele!

Afară de acestea fiecare comună are încă 
dreptul a da îndrumări deosebite întocmite ca 
regulament, privitor la slujba păstorilor, po
trivit trebuințelor și stărilor sale.

§. 6. Faptele ori nebăgările de seamă 
ce s’ar lovi de prescrisele punctelor 5, 6, 7, 
10 și 11 din §-ul 5 al acestui regulament, 
formează în înțelesul punctului i din § 94 al 
articlului de lege 12 din 1894, transgresiune 
(vină), și pot fi pedepsite cu gloabă în bani 
până la 200 coroane.
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