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VII. Cea mai momentuăsa si mai grava dintre 
tOte cestiunile, că,te s’au presentatu conferintiei natiu- 
uale dela 1/13 lanuariu 1861, a fost si a trebuitu se 
fia cestiunea solidarității natiunale.

Dela bun’a resolvare a acestei cestiuni depindea 
totulu. Fara o strinsa legătură intre toti factorii 
natiunali, fara o pregătire si organisare a tuturoru 
fortieloru natiunale, fara o conlucrare comuna sin
cera si fratidsc», t6te încercările de a recăstigâ 
drepturile politice-natiunale ar’ fi fost zadarnice 
sdu in casulu celu mai bunu trebuieau se aiba unu 
resultatu fârte problematicii.

Adunarea cea mare de pe campulu Libertății a 
fost intielesu pe deplinu marea importantia a soli
darității natiunale, Romanii de atunci au intielesu, 
că libertatea si egal’a indreptatire natiunala nu se 
potea căstigă, decătu numai luptandu cu totii u- 
meru la umeru, sustienendu națiunea romana si a- 
perandu-o pe cale drdpta cu tdte poterile in contra 
oricărui atacu si asupriri; ei au intielesu in fine, 
că fara o strinsa uniune natiunala nu p6te fi scă
pare si fericire natiunala.

Intieles’a 6re totu astfeliu caus’a solidarității 
natiunale si adunarea dela 1/13 lanuariu 1861?

Este greu de a face asemenare intre aceste 
dou6 adunați. La 1848 a fosta dunatu poporuluromanu 
din t6te părțile monarchiei, la 1861 se intruni 
numai o parte a asianumitei „inteligentie" ardelene; 
la 1848 Romanii alergau de bunăvoie pe aripile 
entusiasmului natiunalu la Campulu Libertății; la 
1861 parte mare a membriloru a fost comandata 
la adunare, ear’ cei ce au fost aleși au intratu m 
ea cu „feliurite sfieli, prepusuri si temeri.*

Si conferenti’a dela 1861 a recunoscutu, că 
solidaritatea natiunala, „legătură fratiâsca intre 
Romani", este conditiunea principala si neaperata la 
ori-ce acțiune natiunala, ddr’ ea n’a intielesu si n’a 
potutu intielege acăst’a solidaritate intocmai asia 
cum a intieles’o marea adunare dela 3/15 Maiu 
1848. Si ea ta de ce nu :

La 1848 se cerea că totu Romanulu se con- 
lucre după putinti’a s’a „la desfiintiarea iobagiei, 
la pazirea dreptății, la aperarea legei si a limbei 
romanesci, a dreptunloru si a interesseloru uatiunei 
romane"; la 1861 conlucrarea poporului s’a lasatu 
la o parte si s’a incrediutiatu caus’a natiunala 
archipastoriloru romani. Adunarea dela Sibiiu a 
declaratu adeca cu unanimitate, că „primesce asu- 
pra-si solidaritatea in t6te lucrările ambiloru archi- 
pastori romani, ce le-au facutu si ce le voru face 
in interesulu natiunei romane, si că le va dă băr
bați permanenti lănga densii pâua candu națiunea 
isi va căstigâ dreptulu seu de națiune politica."

Din aceste cuvinte ale protocolului conferentiei 
dela 1861 resulta claru si limpede, că ea insti
tuise unu feliu de comitetu pentru salutea naționala, 
care elu singuru, fara concursulu directu alu tota
litari Romaniloru, avea se represente națiunea si 
se-i p6rte afacerile ei, până ce căstigandu- si drep
tulu va deveni maiorena.

La 1848 era vorba numai de caus’a natiunala, 
si caus’a „bisericei romane fara distinctiune de con- 
fessiune" a fost subordinata causei natiunale; la 
1861 caus’a natiunala a fost coordinata cu „caus’a 
confessiunala romana" si ambele aceste cause au 
fost „concrediute. ulteriorminte archipastoriloru si 
barbatiloru loru permanenti."

Astfeliu, presiedintii comissiunei permanente 
fiindu de diferita confessiune, s’a creata ipso facto 

in conducere insusi unu dualismu, care numai folo- 
sitoriu nu potea se fia causei solidarității na
tiunale.

La 1848 poporulu s’a legatu prin juramentu, 
că va fi una si nedespartitu in lupt’a pentru în
aintarea binelui natiunei romane ; la 1861 adu
narea a declaratu la protocolu că „afurisita va fi 
acel’a care se va mai incercă a strică legatara 
fratidsca intre frații de unu sânge, facându distiuc- 
tiune de confessiune m caus’a natiunala politica."

Legatur’a fratidsca dela 1848 s’a manifestata 
prin fapte; cum era inse că declararea conferentiei 
dela Sibiiu se aiba unu resultatu favorabilii candu 
insusi constituirea comissiunei permanente, care avă 
se couduca destinele natiunei, s’a facutu cu distinc
tiune de confesssiune ?

Cronica evenimenteloru politice.
Camer’a francesa a terminatu cu desbaterea 

legei de pressa, pe care a primit’o in 
prim’a lectura. Din desbaterile urmate a esitu o 
lege de presa f6rte liberale. In adeveru dopa 
articululu 25 guvernulu renuncia cu totulu la drep
tulu de a urmări atacurile contra republicei si ale 
presiedintelui ei, de vreme ce suveranitatea popo
rului este destulu de puternica, pentru că se nu 
mai aiba trebuintia, se fia aperata de acusatoriulu 
publicu. Insusi d-lu Gambetta declară la acesta 
paragrafu, că republic’a ’si va p u t 6 
ajuta si fara de garda-de-corpu. 
Acdst’a declaratiune a presiedintelui a fostu salu
tata de cele mai vii aplause din partea camerei. 
Noua lege contiene pedepse numai pentru ofensele 
aduse domnîtoriloru străini si ambasadoriloru loru.

Politic’a esterna a Republicei a fostu con
siderata in conținu, cu deosebire inse dela cuven- 
tarea d-lui Gambetta, tienuta la Cherbourg in anulu 
trecuta, inedee, cu o mare neincredere din partea 
celorlalte state. Omenii de stătu francesi n’au 
lasatu se trdea nici o ocasiune fara de a accentuâ 
in modulu celu mai neindoiosu dorinti’a poporului 
francesu de a vedd pacea conservata timpu cătu se 
pote de îndelungata. Acdst’a a fostu esenti’a de 
căpetenia a cuventarei, cu care d-lu Gambetta a 
ocupata foteliulu presiedintiei camerei.

Deputatulu parisîanu S p u 1 1 e r, redactoru 
alu diariului „La Republique Franțaise" si unulu 
din 6menii de încredere cei mai intimi ai d-lui 
Gambetta a tienutu la unu bancheta, ce s’a datu 
duminec’a trecuta in Vitryle-Franțais, unu discursu, 
in care a pusu in o lumina forte chiara politic’a 
ce a urmarit’o pen’aci si o va urmări si in viitoriu 
partidulu republicanu, alu cărui siefu este presie- 
dintele camerei. După ce constată progresele fă
cute de ideile republicane in tiâra in cei 10 ani 
de republica si după ce glorifică „oportunismulu", 
care nici odata nu trece la o noua reforma, pâna- 
ce n’a dusu la îndeplinire pe cea începută, că pe 
cea mai buna si mai raționale dintre t6te siste
mele politice, încheia cu urmat6rele cuvinte forte 
remarcabile: „Acdst'a metoda politica este unu 
mare căstigu. Ea nea adusu in marea nenorocire, 
ce amu incercatu, o adeverata mângâiere ; pentru 
că ei avemu se multiamimu minunat’a evolutiuue 
plina de roduri, ce s’a intemplatu in temperamentulu 
natiunei si ne-a perinisu se tractamu afacerile sta
tului intr’unu spiritu cu totulu deosebita de celu 
mai ’nainte. Eu mergu mai departe, d-loru ! si 
dîcu, că ddca ne amu putd cugeta preste totu o 
despăgubire pentru acea nenorocire, atunci de si- 
guru n’amu pută - o afla de cătu in aplicatiunea 
.acestei politice noue, care singura ar’ puta se ne 
mângâie pentru acele durerăse perderi, ce le amu 
suferitu. Di’ trebueâre se renunciamu noi pentru 
totu-deauna la speranti’a de a repara acele per
deri ? Se fia 6re adeverata, că Franci’a in neme- 
ritat’a s’a nenorocire ar’ fi perdutu si celu din 

urma bunu, ce se p6te refusa totu atătu de puținu 
natiuniloru, cătu si dmeniloru iu nenorocire : spe
ra n t i ’a, neinvincibil’a sperantia, ce continua a 
trai in adânculu inimiloru?" Spuller declară 
in fine, că marele patriotu, care a fostu pe ne- 
dreptu caluinniatu, pentru-că a datu espressiune a- 
cestui sentimentu in cuventareas’a dela Cherbourg.

Deputatulu Bardoux a presentatu in camera 
pentru a dou’a 6ra proiectata seu de lege pentru 
a introduce la alegerea deputatiloru erasi „s cru
ți n i u 1 u de lista" pe departamentu in loculu 
actualului „scrutiniu uninominalu" pe 
circumscriptiune. Antai’a 6ra a presentatu d-lu 
Bardoux acesta proiecta in anulu trecutu, după ce 
se convinse inse, că maioritatea camerei nu-i era 
favorabile l’a retrasu elu singuru de pe biroulu 
camerei. Astadi inse, candu vederile multoru depu- 
tati au suferitu o radicale transformare in urm’a 
alegeriloru municipali din urma, acestu proiectu 
are t6te siansele de a capetâ intrdg’a maioritate, 
cu care a fostu alesu d-lu Gambetta de presiedinte 
alu camerei; si acdst’a cu atăta mai vertosa, cu 
catu se scie, că intraducerea scrutiniului de liste 
este dorinti’a cea mai ferbinte a d-lui Gambetta. 
Se dice, ca d-lu Bardoux a presentatu proiectata 
seu de lege numai la manifest’a dorintia a presie- 
dintelui camerei. Cu acestu modu de alegere este 
mai multu că siguru, că d-lu Gambetta va fi alesu 
deputata la viitdrele alegeri in celu puținu trei- 
dieci de departamente. Acdsta manifestatiune va 
fi preludiulu viitârei sale alegere de presiedinte 
alu Republicei.

Iu Itali’a s’a inceputu o mare agitațiune iu 
favdrea „sufragiului u n i v e r s a 1 u". 
Marele meeting republicanu, care era sâ se tiena 
dîlele trecute in R o m ’ a sub presiediuti’a tai 
G a r i b a 1 d i, a fostu amanatu pe dîlele 10, 
11, si 12 Februariu. In 13 Februariu apoi reso- 
lutiunile luate voru fi publicate in o mare adunare 
de poporu, ce se va tiend pe „Piazza del Popolo". 
Guvernulu italianu va permite, după cum se scrie 
Corr. pol., desbaterea cestiunei sufragiului univer- 
salu, va impedeca inse cu t6te mijlăcele ce-i stau 
la dispositiune desbaterea cestiunei Italiei 
i rr e den te. Regele ’si-a grabitu cu trei dîle 
reintârcerea la Rom’a numai, pentru că se fia de 
fația la desbaterile consiliului de miniștrii in pri- 
vinti’a mesureloru, ce trebuiescu luate fația de 
manifestatiunea republicana.

Papa Leo u XIII studiandu singuru actele 
diplomatice referitdre la conflictulu cu 
guvernulu belgianu ar’ fi căstigatu 
— după cum ne o spune „Diritto" — convingerea, 
că deruta catolicu a mersu prea departe in lupt’a 
s’a contra legei scdleloru populare. Sanctitatea S’a 
are de gandu se prescrie iu modu categoricu cleru
lui o atitudiue mai moderata fația de guvernulu 
belgianu.

încercările puteriloru europene de a impacă 
conflictulu turc o-g r e c e s c u n’au facutu 
nici unu pasu înainte in dilele acestea. Căușele 
stagnați unei, de care este cuprinsa cestiunea orien
tale, se atribuescu cu drepții cuventu guvernului 
anglesu, care nu s’a pututu inca iutielege cu cele
lalte puteri in privinti’a modalitatiloru de pertrac
tare cu innalt’a pdrta otomana. Puterile au 
tare in prepusu pe Angli a, că ea, in locu de a 
caută sâ-se irnpace conflictulu escatu, cătu se va 
potd mai curându, din contra jidaresce pe sub 
mana, Greciloru de siguru nu le-ar’ dă man’a 
se purcdda fația de Europ’a astfeliu cum o făcu, 
ddca nu ar’ avă din partea Angliei assigurarea, 
că la casu de a isbucni resboiulu, ea va impedeca 
flot’a turcdsca de a atacă tierraurii ti erei loru.

Correspondentuln din Constantinopolu alu 
diuariului anglesu „Standard" ’i telegrafia a- 
cestuia cu datata de 31 lanuariu urmatarele; „Am 
vorbita despre cestiunea grecdsca cu unu omu de 
stata de unu rangu inaltu si de o mare autoritate 



Acest’a dise: Trebue se marturisescu, că purtarea 
cabinetului anglesu este cu totulu neesplicabile. 
Angli’a, care intotudeauua s’a intrepusu pentru 
pacea orientului, de astadata ’i puue pedeci. Gran- 
ville staruesce pre lenga aceea, ca Turci’a trebue 
se arate concessiunile - cele din urma ce e dispusa 
se faca Greciloru ; aceste concessiuni Angli’a le va 
mesurâ cu cumpan’a construita, la conferinti’a din 
Berlinu si numai apoi se va pronuncia. Dbca 
Turci’a s’ar’ invoi la acbst’a : atunci ce lipsa ar’ 
mai fi de negotiatiuni asupra unei decisiuni luate 
de mai ’nainte î Turci’a a cerutu o conferintia, 
pentru că avea se oferă ceva importantu; Angli’a 
dice : Comunicatiue mai antaiu decisiuuea vbstra 
noi mai antaiu vomu decide asupra ei si pe urma 
vomu argumenta. Acbst’a nu insemubza nici diplo
mația, nici rațiune, nici dreptate."

Câ si candu Sultanulu n’ar’ avb destule belele 
după gătu, mai vine se-i amardsca dileie si i n- 
surectiunea formale aAlbanesi- 
1 o r .u, pe care acum sunt silite s’o constate si 
scirile turcesci din Constantinopolu. Acbst’a. insu- 
rectiune pare a fi luatu de odata o mare esten- 
siune. Liga albanesa a tââatu tbte firele tele
grafice, a sistatu servitiulu drumului de feru si 
prin acbst’a a taiatu ori-ce comunicatiune cu Con- 
stantinopolulu. Acestu evenimentu causă o mare 
îngrijire in privinti’a viitoriului domniei turcesci in 
Europ’a, atătu la Pbrta cătu si ia palatu. La in- 
ceputu guvernulu a voitu se tramita pe Ismail- 
pasi’a si pe muftiulu din Taschlidscha cu câteva 
batalibne la Cossovo; acbst’a mesura a intrelasat’o 
numai pentru a așteptă, rapbrte mai detâliate despre 
starea lucruriloru in Albani’a. . . .

Pbrt’a otomana se arata acum — candu pbte 
că este prea tar di u — gata, se faca concessiuni 
întinse Albanesiloru, pentru a alipi mai tare de 
imperiu acbsta vitbza si valorbsa ginte. Se crede 
in Stambulu că singurulu omu, care ar’ mai potb se 
încerce cu succesu o împăcare a Albanesiloru, este 
Dervisiu-pasi’a.

Unu succesu inse in acbsta cestiune este astadi 
fbrte problematicu, debrace Dervisiu-pasi a a deve- 
nitu forte nepopularu laAlbanesi, de candu a pre- 
datu Dulcigno Muutenegrului; cu tbte, că nu se 
pbte nega, ca liniscea, ce domnesce inca in sangiaculu 
Scutari, este meritulu lui.

Pbrt’a nu prea are încredere in acbsta linisce 
dborace — la San-Giovanni di Medua au debarcatu 
dileie trecute trupe, care sunt destinate pentru 
Scutari, — Ex-Principele Miriditiloru, B i b Do da 
a fostu pusu in libertate, inse nu se va reintbrce 
la muntenii sei, ci va fi tramisu câ functionariu 
in Asia. Ho do Beg d’impreuna cu ceilalți 
notabili albanesi, arestați deodata cu Bib Doda, 
remauu inca iu iuchisbre cu tbte că comitetulu 
executivu alu Ligei a cerutu pe cale telegrafica 
eliberarea loru.*

*) In adeveru politic’a passivitatii absolute, adeca a 
abtienerei totale dela alegeri, a favorisatu multu trebsidrele 
traficantiloru, nu se p6te inse admite, că traficulu electo
ralu insusi ar’ fi numai o urmare a „passivitatii", căci a- 
tunci la Maghiari, cari sunt cei mai activi la alegeri, ar’ 
trebui se lipsesca cu tutulu acestu traficu, ceea ce inse inca 
la nici-o alegere nu s’a intemplatn ; din contra traficulu 
la ei se face in proportiuni fbrte mari, cu deosebire in fa- 
vdrea guvernului, care ar’ voi se ocupe tbte băncile din ca
mera cu mameluci. Banulu e ochiulu dracului, si nu 
numai unu Maghiaru a cadiutu pena acuma victima privirii 
lui infernale. Red.

**) Deca d. corespondentu, precum ne asigura, posede 
date concrete, atunci se iesa afara cu ele fara intardiare, se 
nu se lase pe omeni’a traficantiloru, ci se ni-i arate cu de- 
getulu, câ să ne scimu feri de ei. Red.

Unu scomotu ce s’a latitn alaltaeri in Londr’a 
spune, că Regele Greciei ar’ fi decisu a dâ 
dîlele aceste oproclamatiune cătra. ar
mata si a se duce apoi in cuartirulu generalii. 
Dbca s’ar’ adeveri acbsta faima: atunci ar’ fi nein- 
doiosu, că doue dintre marile poteri, Angli’a si 
Russi’a, incuragbza pe Greci de a incepe unu res- 
belu cu Turcii.

Din B u 1 g a r i ’a se scrie, că princi
pele Alessandru a concediatu pre mi- 
nistrulu seu de interne Draganu Zankoff intr'- 
unu modu atătu de drasticii, incătu cu greu cre- 
demu, câ a mai esistatu in vre-unu stătu constitu- 
tionalu unu ministru, care se fi fostu demissionatu in 
chipulu acest’a. D-lu Zankoff a trebuitu sb se des- 
partia de portofoliulu seu de ministru, după cum, 
constata o hartia domnbsca, din caus’a tienutei sale 
celei indoibse in cestiunea Dunărei si din causa, 
că d. Khevenhuller agentuiu diplomaticu alu Aus- 
tro-Ungariei pe lenga guvernulu din Sofi a i-a fa- 
eutu imputări, că si-a calcatu cuventulu datu.

Harthi’a domnbsca privitdria la demissionarea 
d-lui Zankoff este urmatbri’a in traducere roma- 
nbsca :

„Cătra d-lu Petcu Caraveloff, presiedintele con
siliului de miniștri. . Scumpulu meu Ministru ! 
Au irecutu mai multu de doue septemani, de candu 
am adusu consiliului de miniștri la cunoscintia 
nesce impregiurari, cari aratau, c ă d-lu Z a ji- 
koff a avutu in afacerile comis- 
siunei dunărene o atitudine cu 
totulu dubibsa, si v’am rugatu, se-’mi 
aduceți la cunoscintia hotarirea Vbstra in privintia 
aceleia. Esplicarile dintre d-lu Zankoff de o parte 
si d. KhevenhQller si Baldimau de alta parte — 
esplicari provocate de d-lu Khevenhfiller si date in 

presenti’a agentiloru diplomatici rusescu si nemtiescu 
— nu mai lașa nici o indoibla in privinti’a tie
nutei d-lui Zankoff. Durere, acest’a nu este sin
gurulu casu de. acbst’a categoria; Ve aducu aminte 
numai de casulu Walter*).  Pentru a salvâ demni
tatea guvernului bulgarescu am consideratu si con- 
siderezu câ necesaria depărtarea d-luî Zankoff din 
cabinetu. Ara crediutu, că in urm’a acestoru regre
tabile incidente d-lu Zankoff va crede singuru de 
oportunu a-’si dâ deraissiunea. Totu asemenea am 
crediutu, că-’lu veți face D-Vbstra se ib o asemenea 
decisiune. Pentru-că, o repetu, este vorb’a, se man- 
tienemu intacta onbrea si consideratiunea guvernului 
bulgarescu. De vreme ce a c b s t ’a inse 
nu s’a intemplatn si Sobranja 
(camer’a) mane va fi închisa, me vedu con- 
strinsu se ceru dela d-lu Zan
koff, se-’si depună portofoliulu 
de ministru de interne sive rogu 
pe D-vbstra se-’mi pres^ntati înainte de închiderea 
sessiunei camerei pe succesorulu seu. Reraanu scum
pulu meu Ministru, alu d-vbstre binevoitoriu.

Sofi’a in 29 Decembre 1880.
Alessandru."

Acestu actu probbza, credemu, in de ajunsu, 
că agentuiu diplomaticu austriacu se bucura iu 
Sofi’a de drecare iufluintia.

Sebesiu 25 Ianuariu c.

Dbca s ar aflâ cineva, care se nu scia, cuincă in 
anulu acest’a espira mandatele deputatiloru dietali, 
presemnele, ce se presenta de astadata atătu de 
timpuriu, l’ar convinge pe deplinu, că ne aflamu 
in presbr’a de alegeri pentru dieta. Este lucru 
naturalu, că iu cercurile electorali, cari au tramisu 
deputati pe barbatii increderei loru, acești depu- 
tati se vina, se bata la tisia alegatoriloru, câ se se 
convingă, dbca mai posedu încrederea acestor’a 
sbu nu.

Se intielege de sine, că noi Romanii câ passi- 
visti nu puternu aștepta asemeni bspeti, cu tbte 
acestea avemu si noi bspetii noștri, cari aparu in 
ajuuulu alegeriloru dietali, si acești bspeti sunt 
agenții pentru traficarea de cercuri electorale — 
Ghesieftarii. Nu sciu dbca publiculu romanu cunbsce 
acestu rarnu nou de industria intre Romaui? Acești 
bmeni nu sunt altceva decătu speculanți cu popu
laritatea loru cu bun’a credintia a alegatoriloru 
romani in folosulu loru piivatu. Ei se impartu 
in mai multe categorii dela toptangii (cari vendu 
cu redicat’a), pbna la sf&rnari după cum cerculu in- 
fluentiei unuia sbu a altuia intr’unu anumitu cercu 
de alegere este mai mare sbu mai micu. Câte unu 
toptangiu de cei mari dispune de mai multe cercuri. 
Marfa cu care speculbza ei sunt cercurile de ale
gere romane sbu cu alte cuvinte: consciinti’a politica 
a Romaniloru.

Aceasta marfa are trecere. Esistu in Pest'a si 
in alte locuri multi Evrei, Macedo-grecotei, Armeni, 
ba chiaru si Unguri, cari înzestrați de fortuna cu 
multa avere, dela natura inse cu putini creeri, cari 
nu au alta dorintia mai ferbinte, decătu de a fi 
aleși de deputati. Debrace acestu soiu de bmeni 
inse in viati’a loru n’au facutu nimica, pentru câ 
se ’si fi potutu căstiga încrederea vr’unui cercu 
electoralu, ei suntu gata a cede o mica parte a 
averei loru pentru a ’si căstiga cu bani acea 
onbre, pe care almiutrea nu o merita.

Eata mușterii cei grași pentru marfa toptan- 
giiloru noștri, cari locuiescu său in capitala 
său in provincia, după cum ceru interesele 
loru comerciale. Este lucru naturalu, câ aceste 
doue soiuri de omeni se intre la tocmbla unii cu 
alții.

Cu cătu musteriulu este mai putînu cunoscutu 
in cutare cercu de alegere romanescu, cu atătu mai 
bine, fiindu-că cu atătu mai mare trebue se fia si 
pretiulu, eara dbca respectivulu mușteriu se intem- 
pla a fi chiar’ inimicu ueimpacatu alu Romaniloru, 
atunci pretiulu oferitu trebue se fia fbrte respec- 
tabilu, fiindu-că toptangiulu dovedesce, că de 
2x2 — 4, că costa fbrte multa truda si osteneala 
pentru câ se faca pe Romani, câ se aleaga de de
putati chiaru pe inimicii loru.

Dupa-ce aceasta afacere s’a regulatu spre rnul- 
tiamirea ambeloru parti, după ce pretiulu cutarui 
cercu de alegere (pbte fi unulu său mai multe) 
s’a stipulatu, cu consideratiune la tbte impregiurarile 
si anume cu consideratiune la numerulu acelora,

*) Acest’a se referesce la fug’a favorisata de d. Zan- 
coff in modu oficiosu, a lui Walter, uuu couducâtoriu alu 
insurgentiloru macedoneni, care fusese arestata in Sofi’a si 
avea se fia estradatu Austriei, Red, 

cari au de a participa la acelu pretiu, in fine după 
ce s’a datu si arvuna si s’au luatu tbte cautelele 
pentru asigurarea Ghesieftului: apoi toptangiulu plbca 
in cerculu, resp. in cercurile de alegere arvunite, 
spre a realisâ afacerea. Aci indata toptangiulu a- 
duna pe detailistii si pe sfbrnarii sei si după ce 
s’au intielesu despre impartirea pretiului spre mul- 
tiumirea tuturoru si după ce s’a preliminatu o 
sumulitia corespundietbria pentru una cuantitate de 
vinarsu, pentru a pune pe alegutorii romani in stare 
de a nu sci ce făcu, atunci respectivulu cercu elec
toralu pe trei ani este vendutu, câ si prin actu no- 
tarialu. Se intielege de sine, că partea leului cade 
iu pung’a toptangiului, eara bieții detailisti si 
sf&rnari sunt siliți a se multiumi cu căte unu bac- 
sisiu mai modestu.

Dela veudiarea lui Cristosu prin Jud’a, nu cu
nbsce istori’a alta traficare mai mare decătu la fi- 
nitulu secuiului trecutu, candu unii prințisiori din 
Germani’a spre a ’si mari veniturile vindea pe su
pusă loru Anglesiloru, cari apoi ii tramitea la A- 
meric’a, câ se se lupte cu selbaticii indigeni si se 
fia măcelăriți de aceștia, in loculu Anglesiloru.

In secululu nostru inse, supranumitu celu lu- 
minatu, nu se mai intempla asemeni traficări de 
cătu in Africa centrala, unde căpeteniile Negriloru 
isi vendu pe supusii loru cei selbatici câ sclavi, 
tocmai asia, după cumu făcu traficantii noștri cu 
alegatorii romani, cu aceea deosebire numai, că la 
noi sclavi’a este oprita prin legi. . .

Acești traficanti in interessulu loru personalu 
bine intielesu sunt de regula cei mai aprigi passi- 
visti si acbst’a trebue se le convină, pentru că, dbca 
Romanii in genere s’ar’ dechiarâ pentru politic’a 
activitatii, atunci speculanții si-ar’ perde acele 
domenuri, cari dela anulu 1869 inebee le aduce 
unu venitu siguru la fiacare trei ani. Eu credu că 
dbca s’ar’ candidă in cercuri electorali romanesci 
deputati romani, acesti’a ne avendu avere nu voru 
pută satisface setea de bani a traficantiloru,, eara 
pe de alta parte traficantii fația cu candidatii ro
mani nu ar’ putb sustienb pe străinii cu bani (? Red.) 
fiindu-că s’ar deochiâ înaintea alegatoriluru.

Cunoscu passivisti fbrte sinceri si onești in 
convingerile loru ale căroru păreri, deși nu le im- 
partasiescu dbr’ le stimezu. Acestoru pasivisti sin
ceri si sociloru loru de principii le dîcu, fara a 
me lașa iu apretiarea passivitatiei si activitatiei, 
numai una si adeca, că este timpuiu supremu, câ 
intr’unu modu brecare sb se pună odata capetu 
traficarei de cercuri electorale romanesci, care a 
dejositu si dejosesce asia de multu pe Romani 
inaintea strainiloru. Cine a urinaritu cu atențiune 
diarele neroinane din tibra, cine a avutu ocasiune 
a vorbi cu străini si anume cu Maghiari despre 
atitudinea politica a Romaniloeu, a fost de multeori 
plesnitu iu fagia cu calumniia., câ Romanii n’ar’ 
avb lipsa de drepturi politice, deoreca o punga cu 
bani pentru conducbtori si o bute de rachiu pentru 
aleg&tori ar’ fi de ajunsu spre a cuceri ori-care (? 1) 
cercu electoralu romanescu.

Zace in interesulu natiunei de a spală aceasta 
pata de pe fați’a Romaniloru, punendu stavila tra
ficului cu cercuri electorale acestui fbtu degeneratu 
âlu passivitatii.*)

In fine pe traficanti ii provocamu categoricu, 
câ sb se lapede de nerusinat’a loru industria dejo- 
sitbre pentru națiunea romana, fiindu-că la din 
contra se voru aflâ Romani, cari prin reproducere 
de fapte concrete ii voru demască si ii voru stig- 
matisâ inaintea natiunei romane.**)  n—u.

Articlulu d-lui Maiorescu din „Deutsche Revue.1*
(.Urmare.)

In Romani'a, in fine, s’au schimbatu vremurile de la 
1775 si 1812. Nu mai e cu putintia de a intrebuintiâ a- 
cest’a tiera că pe o masa m6rta, câ pe o mince intre pu
terile invecinate. Domni’a corupta a fanariotiloru, favorisata 
sistematicu din Constantinopole, a incetatu, incetu inse con



ea se simte apartienendu rasei latine, a primitu 
de cultura ale apusului si a inceputu a le pretiui, 
o literatura incepatdre si înainte de t6te se ob- 
faptu, care nu esiste intre alte parti in esten- 

toti profesorii ei de uni- 
a

lucruri, deca in fruntea statului romann 
cea mai insemnata casa domnitrtria a Eu-

e de ganditu la o răpire de tiera in felulu 
mai ’nainte ale artei politice austriaco si

tinuu s'a transmisu o propria vietia naționala in vinele cor
pului iei; 
instituțiile 
se observa 
serva unu
siunea acest’a, că toti miniștrii ei, 
versitate, marea maioritate a deputatiloru, a senatoriloru, 
prefectiloru si a judecatoriloru din Romani’a, sunt 6meni cu 
o cultura sistematica primita in Franți’a, Germaui’a, Aus
tri’a, Belgi’a, si familiarisati cu succesele precum si cu tre
buințele culturii apusene a Europei. E numai o consecuentia 
a acestei stări de 
e o dinastia din 
ropei apusane.

Adi nu mai 
apucaturiloru de 
russesci. nici la o ingaduire indolinla din partea Romaniloru 
de astadi căci ori-cine ’si aduce aminte, cum in primavera 
anului 1878 tenerulu stătu s’a opusu tuturoru amenintiari- 
loru Rusiei pentru Basarabi'a si a esialonatu mic’a s’a ar
mata spre a începe cu Russi’a de la San Stefano, cu alia- 
tulu seu de pena atunci, o lupta pe mârte si pe vietia. Numai 
iuaintea vointiei colective a Europei, esprimate in tractatulu 
de la Berlin, a trebuitu se se incline Romani’a, de-a cedatu 
pacinicu Basarabi’a.

Se intielege, ca Romani’a singura, cu cei 145,000 de 
6ineni armata si vre-o 300 de tunuri că putere ostrema, in 
casulu unui resboiu, n’ar’ fi in stare de-a se opune cu suc- 
cesu vre-uneia din marile puteri invecinate. Der’ in ordi
nea lumii acesteia e prevediutu, pare-se, câ in „concertuiu" 
europenu alu puteriloru mari se se afle totu-deauna căte-va 
voci forte disarmonice; asia der' armat’a romana, invapaiata 
si insufletita de curentulu entusiasmului nationalu, ce se pdte 
stabili cu înlesnire, e iudestulu de capabila de a opune o 
resistintia fdrte inderetnica, pena ce dintr’o parte 6re-care 
a Europei i-ar’ veni ajutoriu. Pe lenga astea, nu trebuie se 
uitamu;, că Romani’a singura are mai multa populație (unita

supra- 
si Ru-

asupra

câ stătu si cu totulu omogena) si aprâpe totu atâta 
fatia teritoriala câ Serbi’a, Muntenegrulu, Bulgari’a 
meli’a orientala la unu locu.

Nu e nevoie de a insistâ prea din cale afara
testamentului lui Petru celu Mare, care ar’ fi apocrifu, după 
cum se dice, nici de a crede pe cuventu scrierea lui Fa- 
deieff privitdre la țelurile politicei rusesci. Unu lucru inse 
s’a stabilitu după ultim’a evolutiune a cestiunii orientale : 
La caderea apropiata a Turciei europene, Rusi’a numai a- 
pare câ aparatoru naturalu alu creștinătăți contra islamis
mului (căci creștine sunt Austri’a si Franci’a asemenea), ci 
câ mandatarii specialu alu intereseloru ortodocse si slave. 
Si romanii stau in legătură cu Russi’a prin ortodocsie, sla- 
vismulu inse ’i desparte de Russi’a. In secolulu nostru a 
scadiutu inse importanti’a unoru forme religidse speciale, der’ 
s’a accentuatu in locule insemnatatea consciintiei naționale. 
Deci, iu politica rusesca, ortodocsi’a e coj a, slavismulu sim- 
burele tendintieloru.

Deca, după programulu lui Fadeieff, Rusi’a voiesce, pen
tru a resolve cris’a orientala, crearea unoru mici principate 
autonome, cari se fia unite intr’unu interesu comunu cu sta- 
panitorulu rusescu prin înrudire 6re-cum seu prin naționali
tate, atunci Romani’a ’i sta in cale. Identitatea credinței 
religidse ’i va uni totu atătu de puținu, precum a unitu ca- 
tolicismulu din Austri’a pe Germanii cu Italianii. Societatea 
in Romani’a e in esintia ireligidsa ; de dragulu crucii orto
docse nu se va ridica o mana in Eomaui’a. Astfelu nu e 
cu putintia o direcție comuna intre Slavii diu Balcani si 
Romani j tendințele loru stau verticalu peste olalta: 
virea slavului e indreptata spre nordu, a romanului 
apusu.

Astfelu standu lucrurile, remane se intrebamu :
Rusi’a a fost prudinta, candu le-a luatu romaniloru atătu de 
repede si fara scrupulu ultim’a loru bucata de Basarabie ? 
Ilusia stateloru creștine ortodocse, cari ar' fi se se ridice 
sub scutulu Rusiei pe ruinele Turciei, s’ar' mai fi potutu 
mantieue pdte cătu-va timpu. Der' candu Rusi’a, sub pre- 
testulu apararii creștine contra Turciloru, ia României creș
tine o bucata din Basarabi’a: atunci masca ortodocsa a ca- 
diutu înainte de vreme si nu mai remane de cătu lupt’a de 
rasa intre slavu si latinu.

In lupt’a acest’a Romania se simte una cu aspiratiunile 
culturii europene si intr’o ora plina de însemnătate a pri
mitu de la congresulu diu Berlin insarciuarea de-a ’si pune 
piciorulu in partea resaritena a teritoriului balcanicu prin 
luarea in primire a Dobrogei, pe căndu in acelasiu timpu 
AuBtri’a, după o însărcinare analoga, a luatu in posesiune 
Bosni’a si Hertiegovina in partea apasena. Principatele 
slave ale Balcaniloru suntu asiader’ prinse intre doue clești 
neslave.

Vederile espuse mai susu, a caroru urmare naturala 
resulta se fia înclinarea României spre sfer’a puterii austriaco, 
sunt împărtășite de unu mare numeru de dmeni politici ro
mani. îndeosebi ele resuma convingerea unoru membri con
ducători ai partitului junei drepte.

Dandu-se prin acesta terenulu pentru o influintia legi
tima a Germaniei si Austriei intre romani, ar’ trebui in

pri- 
spre

deca

politicei interidre a Unguriloru 
nu prea e făcută de-a 

mergere impreuna a României libere 

acestea sunt mici si trecâtdre in raportu 
si permanentu ; si deca se va afla in

adeveru să se întreprindă cu tărie esplâtarea lui atătu in 
folosulu Austriei, cătu si in alu României. Căci pe de o, 
parte Rusi’a este in orientalibus unn agitatoru cu multu 
mai abilu de cătu Austri’a si scie, sub âparinti’a intereseloru 
„naționale “ mai cu sema, se pornâsca pe multi romani in 
contra Austriei (câ acum in cestiunea dunarena si in pri
virea junctiunii cu proiectat’a cale ferata din Bulgari’a) ; pe 
de alta parte, imprudinti’a
in contra Romaniloru austriaci 
favorisâ o preveni țâre 
cu Austri’a.

Der’ dificultățile 
cu scopulu mai mare
esintia vointi’a statornica din amendoue părțile: form’a con
firmării ei va trebui se se afle.

Acest’a este articlulu d-lui Maiorescu. Se cu
vine acuma se citamu si părerile contrarie. „Ro- 
inanulu", priucipalulu organu alu partitului liberalu, 
adresdza d-lui Maiorescu Întrebarea, că ddca vede
rile sale politice sunt, câ Romanii sâ se pună in 
vrajba cu toti vecinii loru slavi si sb se „incline 
spre sfera puterii austriaco“, de ce „betran’a si 
jun’a drdpta*  n’a combătu tu impreuna cu liberalii 
program’a panslavista a senatorelui Gr. Mihaiu 
Sturdza ? De ce a accusatu pe d. Bratianu, că in 
t6te afacerile este numai unu servitoriu umilu alu 
Germaniei si Austro-Ungariei ? După acdst’a arata, 
că d. Maiorescu a scriau unu neadeveru istoricu 
candu a disu, că resturnarea principelui Cuza si 
suirea pe tronu a lui Carolu a fost unu „inelu in 
lantiulu politicei prussiane." Eata ce dice „Ro- 
manulu*  :

„Nu este asia de june d-lu Maiorescu, câ se nu 
scie, că revoluliunea dela 18<J6 s’a facutu prin
conlucrarea tuturoru partiteloru, afara din grupulu vre_0 ediție noua de cărți bisericesci, abatutadela vechile e- 
Care guvernă, a tuturoru barbatiloru betrani si juni, 1 ditii, si care s’ar’ fi facutu fara censur’a si aprobarea Sf. 
din stang’a si din betran’a si jun’a drdpta, intre sinodu ; căci numai asia se va pute infrena passiunea de 
cari erau dd. Mavrogeni, Lascar Catargi, Petre 
Carp, George Cantacuzino, N. Blaremberg, Cons-1 
tantin Gradisteauu, Dumitru Ghic’a, Dumitru Sturza, 
Ioanu Ghica, George Știrbei, Golescii toti, George 
M. Ghica, Alesandru Lahovari, (de nu ne insiala 
memoria); d. Maiorescu nu este atătu de copi
landru, câ se nu fi uitatu, că comitetulu revolutiunii 
otârise a proclamă de domnu pe principele Napo
leon. Că ’n n6ptea dintre 10 si 11 Februariu s’a 
facutu o sucitura, — câ se nu dicemu mai multu 
— si in program’a ce se otarise si in numirea 
domnului, propuindu-se diinineatia cornițele de Flan- 
dra. Că Imperatorele Napoleon s’a superatu f6rte, 
candu a aflatu înlocuirea principelui Cuza cu co
rnițele de Flandra, banuindu o intriga orleanista. 
Că in fine Napoleon III a propusu s’alegemu noi, 
intre d6ue rude ale sale, mai antaiu pe principele 
de Leuchtenberg si apoi pe principele Carolu de 
Hohenzollern?"

După acdst'a organulu liberalu intrdba: Ce 
dispretiu redica d. Maiorescu asupra tierei candu 
spune strainiloru că 16 te partitele, că toti 
fii ei cei mai eminenti s’au intrunitu spre 
a resturnâ unu Domnu după ordînile unui Bis- 
marck etc. ? Apoi combate aserțiunea, după care 
Domnitoriulu Carolu ar’ fi fost unu „cuiu infiptu in 
carnea Habsburgiloru." Ce este Domnulu Roma
niloru, vediîi națiunea si lumea t6ta in resbelulu 
dela 1877. Romanu si numai Romanu a fost la 
1866, câ si la 1877.

(Va urmă.)

Psaltirea, Evangeli’a, Apostolulu, apoi 
volumindse si mai costisitdre, precum : 
Penticostarulu, Miueele lunare, Tipiculu,

Retipărirea cartiloru bisericesci romane.
Raportulu

privitoriu la revisuirea si editarea cărtiloru bisericesci, pre- 
sentatu comissinnei sântului Sinodu de prea santitulu Mel- 
chisedecu, Episcopulu de Romanu, in sessiunea de tdrnna a 

anului 1880.
(Urmare si fine)

5. Revisuirea cărtiloru bisericesci se va incepe dela 
cele mai puținu volumindse si mai desu intrebuiutiate, pre
cum sunt: Orologiulu-Ceasoslovulu, Evchologulu-Molitvelni- 
culu, Liturghiarnlu, 
voru urma cele mai 
Octoihulu, Triodulu, 
Bibli’a, s. c. a.

6. Deca, după revisuire si aprobare, vre-uuulu dintre 
Ierarchi, seu alta persdna, ar’ voi a tipări vre-o carte bise
riceasca cu cheltuiala s’a in tipografi’a bisericeasca, atunci, 
platindu costulu tiparului, va pute dispune de cărțile tipă
rite după buna-vointi’a s’a.

7. Cărțile, ce se voru tipări cu cheltuial’a statului, 
voru fi incredintiate directorului tipografiei, care le va dis
tribui unde trebuinti’a va cere, si va iucassâ pretiulu loru, 
carele totu-deuna trebue se fia moderatu, representandu ana- 
logi’a capitalului cheltuitu cu tipărirea si unu procentu mo-

deratu, conformu cu acelu stabilitu iu tiăra de cassele de 
creditu ale statului, spre a se înlesni cumperarea cartiloru 
de cei ce voru ave nevoie de densele. Directorulu va dâ 
comptu in fia-care anu Sântului Sinodu de banii incassati de 
pe 
de 
ce

Directorulu tipografiei trebue se fia o persâna dis- 
si se de- 
bani ce i

tipărirea

tipărirea si vendiarea cartiloru. Sinodulu va regulâ cele 
cuviintia. pentru pastrarea si întrebuințarea escedentului 
ar’ resulta.

8. Candu tipografi’a isi va formă capitalulu in dea- 
junsu pentru intretienerea s’a, va incetâ ajutoriulu datu de 
stătu, si ea va continuă a functionâ prin propriele sale 
mijlâce.

9.
tinsa, atătu prin sciintia cătu si prin onestitate, 
pună si o garanția, in valdre egala cu sum’a de 
se va incredintiâ spre administrare.

Sciintia i se cere, pentru ca se păta esecută
cu cea mai mare fidelitate si esactitate, pentru câ se nu se 
introducă iu cârti gresieli si omissiuni, precum aceasta, din 
nenorocire, s’a intemplatu la editarea cartiloru bisericesci 
sub reposatulu Metropolitu Nifon, candu, din lips’a unui di- 
rectoru competentu, s’au strecuratu o mulțime de gresieli iu 
cuvinte si omissiuni de întregi frase. ceea ce a compromisu 
fdrte cărțile acelea. Directorulu tipografiei va fi alesu de 
Sinodu in intielegere cu ministrulu de culte, si aprobatu de 
Domuitoru. Eiu va fi salariata, va administra tipografi’a cu 
avutulu ei sub controlulu Sinodului impreuna cu ministrulu 
de culte, pena candu tipografi’a se va intretiene de stătu, 
ear’, după ce ea va ave mijldcele sale de intretienere, va 
remane numai sub controlulu Sântului Sinodu.

10. Inaltu Prea santitii Metcopoliti si Prea santii E-
; piscopi se iă mesuri, câ pena la realisarea noueloru editiuni 
i a cărtiloru bisericesci se nu tolereze a se face de câtra bi- 
I sericasi, in limb’a cartiloru bisericesci esistente, nici o schim- 
: bare seu innovare arbitrara, nici să se adopte prin biserici

innovatiuni, care de unu timpu a cupriusu păna si pe cei 
mai puțini cărturari de a se areta progresiști, modificandu 
dopa capulu loru espressiunile cartiloru bisericesci, chiaru si 
unde nu trebuo modificate. Vomu aminli d. e., că preoții 
chiaru in Bucuresci credu, că dicerea, pururea: ar’ fl 
de origine slava, si o si lapeda, inlocuindu-o cu totu- 
d e u n a, si alte de asemenea abateri provenite din igno
ranța si aroganța.

11. Inaltu Prea Santitulu Metropolitu Primatu, presie- 
dintele Sântului Sinodu, se staruăsca, in numele Sinodului si 
intregei biserici romane, la guvernulu M. S. Domnului Ro
mâniei, câ aceste mesuri propuse de Santulu Sinodu pentru 
tipărirea cartiloru bisericesci se se aplice fara intardiareprin 
procurarea mijldceloru necesare pentru înființarea si intre- 
tienerea tipografiei cu personalulu trebuitoru, atătu pentru 
tipărire, cătu si pentru revisuirea cartiloru bisericesci. La 
sessiunea viitdriu Inaltu Prea Sauti’a S'a va incunosciintia pe 
St. Sinodu despre mesurile ce s’ar’ fi luatu pentru înființarea 
tipografiei, pentru ca Santulu Sinodu se p6ta îndeplini cele 
ce se ceru din partea s’a pentru neintardiata ravisuire si 
editare a cartiloru bisericesoi.

Episcopu : Melchisedec.

Budapest’a 2 Februariu 1881.

Vinu a ve incuuosciintia, că B a 1 u 1 u Ro
manu, care se va araogiâ aci in favorulu Societății 
de lectura „Petru Maioru“ a J u n i in e i 
romane din Budapesta va avă locu in 21 
Februariu 1881 st. ii. in localitățile dela Hotel 
„Europ’a."

Comitetulu arangiatoriu este compusu din 
domnii: Gerasimu Ratiu, presiedinte, Emil cav. 
de Puscariu si Alesandru Duma, vicepresiedinti si 
din membrii: Constantin cav. D'Aldulean, Emil 
Bârdosi, Virgil Bogdanii, George Creniceanu, Joanu 
Dragosu, Jacobu Maioru, Joanu Negreanu, Ladislau 
B Papp-Szilâgyi, Aurel Popoviciu, Emil Porutiu, 
Nicolau Radncanu, Juliu Schelegianu. — In pausa 
se va presentă joculu nationalu „Calusieriu."

(Bilete de intrare se potu capetâ îd cancelari’a comite
tului arangiatoriu (Belvăros vâczi utcza, 13. sz. 11. ernelet, 
30. ajto) la orele 10—12 a. m. si 4—5 p. m. — Biletu 
de persâne 4 fi. Biletu de familia pentru 2 membrii 7 fl. ; 
de aci in susu după fia-care membru a familiei 2 fl.)

Ve 
apelu :

rogamu, se dati publicității si urmatoriuiu

Câtra On. Publieu Romanu ! 
ocasiunea arangiarii unui baiu romanu in 

„Petru 
anu a ne 
care ne-a

Cu 
favorulu Societății de lectura 
M a i o r u“ ne luarno voia si in acestu 
adresă cătra intregu publiculu romanu, 
datu si in trecutu atăte dovedi de bunavointia, că 
considerandu de-o parte insemnatatea Societății de 
lectura pentru junimea ndstra, de alta parte midi- 
ldcele nesuficiente, de cari ea dispune, — se bine- 
voidsca a contribui după putintia cu o suma ori-



câitu de mica la scopulu propușii, care tientesce 
la esistenti’a si asecurarea venitoriului acestei 
Societăți.

Societatea in presinte dispune de unu fondu de 
2000 fi., gratia concursului binevoitoriu, ce in tre- 
cutu s’a manifestatu pentru ea ; acestu fondu inse 
ar’ trebui inmultitu celu puținu la 7 — 8 mii de fl., 
pentru că acdsta Societate se-si vdda esistenti’a 
pentru totu-dduna asecurata. Comitetulu subscrisu 
voindu a promovd ajungerea acestui resultatu, spe- 
răza si in anulu acest’a a potd adauge o suma în
semnata la fondulu de pena acuma, că astfeliu 
junimea năstra se o vedemu prosperandu snccessiv- 
minte pe terenulu culturalu.

Jertfa, ce o vomu aduce cu totii, va fi 
a progresului junimei si a ve
nitoriului națiune i.

Ofertele binevoitore, cele vomu cuitâ in publi
citate, ne rogamu a le tramite curatorelui Societății, 
Ilustritatei Sale Domnului Ioanu cavaleru 
de Puscariu, jude la inalt a Curte de apelu 
(Budapest’a, Wesseldnyi utcza 4 sz.), pena in 25 
Februariu.

Domniloru colectanti le esprimemu de acuma 
multiamit’a năstra sincera pentru binevoitoriulu con- 
cursu si ostendl’a, ce o voru aduce in interesulu 
causei.

Budapest’a 1 Februariu 1881.
Cu deosebita stima.

In numele societății „Petru Maioru" : 
George Serbu presiedinte alu societății, deputata dietalu s1 

advocatu.

In numele comitetului arangiatoriu: 
Gerasimu Batiu presiedinte.

Emil cav. de Puscariu, Alessandru Duma 
vicepresiedinti.

Diverse.
(Reuniunea romana de gim

nastica si de cantari) de aici ’si va 
tiend Adunarea generala pe anulu 1880 Dumineca 
in 1/13 Februaria 1881 in Sal’a de desemnu a 
gimnasiului romanu, la 3 ăre postmeridiane. On. 
Domni membrii snnt rugați a luă parte in numeru 
cătu se p6te mai mare, căci neadunandu-se in nu- 
mit’a dî majoritatea membriloru, in Duminec’a 
procsima, adeca in 8/20 Februariu 1881 se va tiend 
Adunarea generala cu căti voru fi presenti

Brasiovu in 3/15 Februariu 1881.
Pentru Comitetu:

luon Lengeru Dr. Ioanu Bozoceanu
presiedinte. secretariu.

(Reuniunea romana de gimnastica si de can
tori) de aici arangdza Dumineca in 1/13 Febru
ariu 1881 in Sal’a Redutei cunoscutulu seu Balu- 
Calicot (f a r a m a s c e) cu toaleta prescrisa, 
după cum urmdza:
a) pentru dame dansatdre: haina de cre- 

tonne seu satin, scurta si simpla de culăre seu roșa 
bou albastru deschisa; garnitura de matasa si flori 
precum si podoaba de feliulu acesta sunt oprite.

b) pentru dame nedansatăre toileta de 
salonu.

c) pentru domni; toaleta negra de salonu; mânuși 
paille s6u albe.
Pretiulu biletului de intrare de persăna 1 fl. 

50 cr.; pentru membrii Reuniunii 1 fl. Biletu de 
galeria ă 2 fl. v. a.

Membrii Reuniunii ’si voru cumpera biletele 
dela casariulu secundariu alu Reuniunii, D-lu G. 
Z a n e s c u, in localulu primei bance transilvane 
strad’a teatrului: Era nemembrii Ia boitele D-loru 
M. & L. L â s z 1 ă si frații S i m a y pre
cum si sdr’a la cassa.

Stofele pentru toalet’a dameloru sunt a se vedd 
in boitele D-loru M. & L. Lâszlă si frații Simay.

(Recrutarea.) Aflamu, că. Marți in 8 Fe
bruariu se voru trage la sorti, in sal’a Magistra
tului la 9 ăre a. m. junii nascuti in anulu 1861, 
cari voru avă să se presente cu finea lui Martiu 
la recrutare.

(„S erat’a de n o v i t a t i“) ce a arangiat’o 
corpulu oficeriloru garnisănei din Brasiovu Mercurea 
trecuta, a fost cercetata de unu publicu fărte fru- 
inosu si numerosu din tăte natiunalitatile. Capel’a 
militară sub conducerea bravului măiestru K r a u s 
a esecutatu mai antaiu 6 piese năue, după cari 
s’au redicatu mesele si a urmata joculu.

(P r a n d i u la Curtea romana.) 
Mărti’a trecuta Domnulu si Dămn’a României au 

datu unu prandiu in onărea Esc. Sale principelui 
Ourousoff, tramisu estraordinaru si ministru- 
plenipotentiaru alu M. S. Imperatului Russiei. La 
acestu prandiu au fost invitate peste 40 persăne, 
intre cari : Metropolitulu-Piimatu si Metropolitulu 
Moldovei, ministrulu de esterne Boerescu, d. C. Bo- 
sianu, senatoru; generalii Haralambie, Cernatu, 
Mânu si Calinescu s. a. s. a.

[Statistic’a diuareloru in Un
gă r i’a.] Iu anulu 1881 aparu 356 diuare 
maghiare (fația cu 367 in anulu trecutu) 
intre cari 168 in Pesta si 188 in 77 alte orasie 
(fația cu 188 in Pest’a si 179 in 77 ale orasie 
in anulu 1880); mai departe 120 diare ger
mane (fația cu 114 in an. 1880); 56 diare 
slave (fația cu 61 in an. 1880); 20 diare 
romane (fația cu 16 in an. 1880); 3 italiano, 
un’a ebreica, un’a francesa. La olalta cu cele 
maghiare 558.

[Mijlocu infalibilu de a se 
mărită.] — Fetele ne voru multiumi pentru 
urmatoriulu mijlocu infalibilu, spre a găsi unu 
soțiu: Unu june olandezu, nobilu si avutu, voindu 
să se insăre, aretă proprietățile sale feteloru, pe 
cari le scieâ, că se interesă pentru elu. Voindu se 
’si aldga un’a ’i veni in găndu se le invite pe 
tăte la o serata, si puse dinadinsu o matura 
dinaintea usiei. Unele se impedecâ de ea, altele 
sardu peste dânsa, altele, in fine, o împingea cu 
piciorulu. Numai un’a se plecă, incetinelu, redică 
matur’a si o puse intr’unu coltiu. — Din acestu 
momentu alegerea junelui era făcută : Cea din urma 
fata deveni soți’a s’a, si fti o gentila si buna 
menagera, o dulce consărta.

(Urmările jocului de hasardu.) 
Unu diaru, ce apare in Mentone, impartasiesce ur
matoriulu casu petrecutu in Monte Carlo 
(Monaco) Martia trecuta: „Uau barbatu esi palidu 
si fărte iritatu din sal’a de jocu si strigă,: „Sunt 
perdutu, numai mărtea me p6te scapă? Am per- 
dutu 200.000 de franci. “ Ușierii dela casina 
voieau se’lu liniștească, neuorocitulu inse nu vot se 
auda nimicu si scotiendu unu revolveru isi trase 
unu glontiu in capu. Servitorii alergara in graba 
la elu si spalara sângele de pe scări ; in interio- 
rulu. salei inse joculu la rulina se continuă in 
liniște." — In Nizza s’a intemplatu de curendu 
unu casu analogu, impuscandu-se la tiermulu marei 
unu domnu de vreo 60 de ani, care isi perduse 
toti banii la rulina.

Ni, 165/1881. 3—3

Publicatiune.
Observatiunile si experientiele făcute in decur- 

suln epidemiei de versatu au doveditu, cumcă că 
motivu principalu spre estinderea bălei se p6te con
sideră posaitulu negligiatu de cătra populatiune in 
decursulu atatoru ani. Negligenti’a aceast’a a adusu 
după sine cele mai mari rele in sinulu comunei 
brasiovene, sute de persăne au cadiutu jertfa a- 
cestei băle, comerciulu si industri’a au inceputu se 
stagneze, suferindu, din incidentulu acestei băle, ce- 
tatianimea pierderi necomputabile.

Magistratulu urbanu ’sî tiene de datoriatia, de 
a contribui pe deoparte la nimicirea bălei, ce grassea- 
za, ear’ pe de alta parte la impedecarea, că se nu 
se mai ivdsca vr’o epidemia de o astufeliu de cate
goria in dâcursulu acestui seculu si in genere in 
venitoriu.

Dorinti’a aceast’a se păte realisa in primulu locu 
prin ecsoperarea unei posairi (vaccinări) neintar- 
diate si generale.

Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu 
in Budapest’a strad’a Vatiului (Vaczi utcza) Nr. 17.

Falonu, Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, pra
pori, flamuri, (si pentru 
pompieri) Covoru pe al- 
tariu, potiruri, Pietoh-

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru cuveni, se voru schimba cu altele. 10—12

Magistratulu astăpta din partea populatiunâi spre a- 
cestu scopu o imbrațisiare caldurăsa a acestei ten- 
deutie, unu concursu energicii si cu resultatu irn- 
bucuratoriu din partea conducatoriloru instituteloru 
de iuvetiamentu si invetiatoriloru, deărace este oca- 
siune bine venita, spre a se chiarificâ poporului 
urmările avantagiăse, ce le possede posaitulu.

Art. de lege XIV din anulu 1876, si anume 
§-ulu 93 dispune, cumcă părinții si tutorii, in ge
nere toti aceia, cărora le este concrediuta îngrijirea 
copiiloru, suntu obligați, că se io dispositiuni spre 
posăirea copiiloru in primii ani ai vietiei, la casu, 
dăca nu au avutu adeveratulu versatu»

Posăirea are de a se esoperă de cătra medicii 
brasioveni, provediuti cu diplom’a, si acei practici in 
urmatoriulu modu :

1. In vecinătăți, posăirea copiiloru din anulu 
primu alu etatii si aceloru mai betrani de 
unu anu.

2. In scălele Elementare, posăirea copiiloru a- 
celora, cari inca nu au fostu posăiti si cari 
nu au avutu versatu.

3. In scăle si familii, posăirea celoru trecuti 
peste 15 ani, chiaru si in acelu casu, dăca 
au fostu odata posăith

Posăirea in vecinătăți si scoli se esopereaza 
fara plata; se concede posăirea copiiloru si a casa 
pe lenga remunerarea respectivului medicii.

Brasiovu, in 8 Ianuariu 1881.
Magistratulu cetatii.

Rogamu pe toti domnii, câți voiescu a ave 
numerii acestei foi dela inceputulu anului, a 
grăbi cu prenumeratiunea.

Adnimistratiunea.

O-a-rsialn la. burs’a de Vian’a
din 4 Februariu st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 109.30 miu ung. . 108.50

[mprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 125 75 Tisei si a Segediu. 107.10

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 72.80
cailoru ferate deostu „ de argintu „ . 73.90
ung. (l-a emissiune) 83.20 „ de auru „ 89.10

dto. (II-a emissiune) 99.80 Losurile din 1860 . 129.75
dto. (ill-a emissiune) 86.50 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 97.— ungare 821.-—
dto. cu cl. de sortare 95.50 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 259 —

Timiș. 95.50 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 93.75 austriaca . 282.80
Bonuri rurale transil- Argintulu in mărfuri . —•

vane .... 93 75 Galbini imperatesci . 5.53
„ croato-slav. . 97.— Napoleond'ori 9.38’/2

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 58 —
de vinu ung. . 94.25 Londr’a , 118.75

Cursulu Bursei de Bucuresci
dela 22 Ianuariu/3 Februariu 1881.

Valori
42

Scadenti’a Cu- 
pâneloru Cerute Oferite

Oblig, rurale convertite 6°/o 23 Apr. 23 Oct. 88 - 88
Imprum. Oppenheim . . . 8°/o 1 Ian. 1 Iul, 106.- 108.—
Oblig, domeniale . . . . 8°/o idem 103 V. 104.—

„ Cred. fonc. rurale 7% 1 Iul. 1 Ian. 99.’/2 100.—
„ Cred. fonc. urban 7°/o idem 94 — 94.’/2

Imprumutulu comunei Bu-
curesci........................ 8% 1 Iul. 1 Ian. 101.*/, 102 —

Act. cailor fer. romane 5°/n 1 Iuliu 55.75
Oblig, năue ale statului 02 o.

 
o 93 1/a 93s/s

Actiele Bancei Romanii 1 Ian. 1 Iul. 570 — 575.—
Dacia, cump. de asig.

Act. (fr. 500) . . . . 8°/o 1 Ianuariu 200.— 205.—
Losuri municipale (lei 20) 27.— 28 —
Renta romana................. 5% 78 — 78 ’/2
Argintu coni-ra auru . . 101.- io: ’/s

lebnica, cadelnitie, Pacifi- 
calu, candele de altaru, 
policandre pentru biserici, 
Ripide, Chivotu, cârti de 
Evangelia etc. etc.
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