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Câteva observări la articlulu d-lui Maiorescu.
Brasiovu, 25 lanuariu v.

Se intielege de sine, c& noi Romanii din Austro- 
Ungari’a n’amu potutu trece cu vederea ceea ce 
s’a scrisu despre noi intr’o făia de frunte 
berlinesa de cătra unu Romanu de frunte din Ro- 
mani’a libera. In revist’a de mai josu amu repro- 
dusu in estrasu articlulu d-lui Maiorescu din 
„Deutsche Revue® si părerile ce si le-au datu or
ganele principale din Romani’a asupra luk

Terminandu acăsta revista trebue la răndulu nostru 
se facemu câteva observări la articlulu d-lui Maio
rescu, in cătu ne privesce pe noi Romanii din Transil
vania, Banatu, Bucovin’a. D-s’a, asemenandu-ne 
cu frații noștri nenorociți din Basarabi’a, sustiene 
că amu prosperă. D. Maiorescu că unu barbatu eruditu 
trebue se scia, ce va se dica a prosperă, densulu 
nu păte ignoră, ce insămua, candu cineva sustiene 
despre unu poporu că prosperăza. Ei bine, s’a 
ganditu ăre d. Maiorescu seriosu la situatiunea 
Romaniloru din monarchi’a acăst’a, candu a scrisu, 
că ei prosperăza ? Romanii basarabeni — dîce 
d’sa — n’au nici o sc61a romanăsca, Romanii din 
Transilvania, Banatu si Bucovin’a au mai multe 
scăle, prin urmare aceștia din urma prosperăza ? 
Păte ăre sustienă d. Maiorescu acăst’a in seriosu ?— 
Atunci ar’ trebui se aprăbe si urmatărea couclusi- 
une: unulu este incuiatu intr’o chilia cu totulu 
intunecăsa, unde nu străbate de locu lumin’a săre- 
lui celaltu este incuiatu intr’o chilia, in care prin 
tr’o crepatura a zidului aiba străbate o radia 
de lumina, prin urmare celu din urma prosperăza!

Dăr’ d. Maiorescu se desminte insusi, candu 
dîce, că „imprudenti’a politicei interiăre a Ungu- 
riloru in contra Romaniloru® este o pedeca pentrn 
mergerea împreuna a României libere cu Austri’a. 
Dăca ar’ fi adeveratu, că Romanii din Austro-Un- 
gari’a prosperăza: atunci nu scimu, de ce ar’ mai 
avă să se impedece Romani’a libera.

D. Maiorescu trebuiea se fia mai precautu in 
intrebuintiarea cuvinteloru, prin cari voiea să ’si 
esprime ideile, pentru că le scriea intr’unu diaru 
prussianu si Prussianii sunt de regula fărte bine 
informați, ei scju muitu mai bine chiaru că d. 
Maiorescu cum stau Romanii din Austro-Ungari’a 
si cum prosperăza ei.

D. Maiorescu nu va fi convinsu pe Prussi nici 
despre aceea, că dificultățile ce se născu din im- 
prudinti’a politicei interiăre maghiare ar’ fi „mici 
si trecătăre®. A sustiene asia ceva insămna a nu 
cunăsce mai de locu său numai fărte superficialu 
situatiunea interiăra a monarchiei năstre.

Spre a arată cătu de puținu scrupulosu si super
ficialu judeca d. Maiorescu situatiunea si relatiunile 
Romaniloru din acăst’a monarchia, vomu cita unu 
pasagiu dintr’unu articulu pe care renumitulu publi
ciștii Franciscu Schuselka unulu din cei mai 
distinși representanti ai politicei austriaco, cari 
vrea „se conserve natiunalitatile® si dorescu că 
imperiulu se fia „unu stătu federativa alu compro- 
missului d’intre diferetele sale natiunalitati®, l’a 
scrisu la 1862, adeca înainte de 18 ani, in făi’a 
s’a „Die Reform® dela 15 lanuariu 1862. Schuselka 
adeca dîse urmatărele:

. Pe teritoriulu austriacu, nemedilocitu 
mărginasiu cu Moldov’a si tiăr’a romanăsca vietiuiescu 
că la trei miliăne de Romani, cari, in potereâ legei 
naturei inscrisa de Dumnedieu in anim a omului si 
care e mai poternica decătu tdte asiediamintele po
litice, nutrescu cele mai vii simpathii pentru frații 
loru de dincolo. Ei au aceleași reminiscentie, a- 
celearsi sperantie, pe ei ii dăre de ori-ce vatemare 
a aceloru frați. E neincungiurabilu si cu nici o 
doctrina politica nu se păte feri, că renascerea unui 
stătu romanu natiunalu se nu faca cea mai poter
nica impressiune asupra Romanului din Austri’a. 
Spre a intimpină periclulu acestei impressiuni nu 

e de ajunsu, că Austri’a se m ul- 
t i a m ă s c a pe Romanii sei pe de
plin u in v i 6 t i ’a loru politica 
si n a t i u n a 1 a. Ei nu se voru multiami cu 
acăst’a, dăca se va continuă vechiulu sistemu; dăca 
Austri’a va privi cu rea vointia la desvoltarea Ro
mâniei libere, dăea ’i va pune pedeci in cale, dăca 
va face omagie umbrei suzeranității turcesci si va 
vatamâ dreptulu viiu alu poporului. Austri’a trebue 
se recunăsca Romani’a sinceru, trebuie se-o sprigi- 
născa in modu amicabilu. Politic’a austriaca trebue 
se aiba de scopu, că se căstige amiciti’a noului 
stătu astfeliu, că intregu poporulu romanu, cu t6ta 
despărțirea politica., să se considere că si intrunitu 
in privinti’a natiunala si sociala.®

Eata cum scriea la 1862 unu barbatu de stătu 
austriacu, care a fost mai de multe ori invitatu 
se intre in cabinetu; la 1862 candu Romani’a eră 
inca vasala Turciei. Elu nu era multiamitu cu a- 
ceea că să se dă tăte drepturile politice-nationali 
Romaniloru din Austri’a, ci mai pretindea că Austri’a 
se recunăsca si se spriginăsca sinceru statulu 
romanu.

Ce garanții cere inse d. Maiorescu pentru asi
gurarea natiunalitatii romane, pentru frații sei, 
cari nu mai posedu nici o umbra de dreptu poli- 
ticu-natiunalu si a caroru limba este amenintiata 
adi chiaru si in biseric’a loru, candu voiesce să se 
arunce cu „jun’a drăpta® in brațiele Austro-Ger- 
maniei ? D-s’a ne vede de-o parte „prosperandu®, 
ear’ de alta parte crede, că dificultățile, cari pro- 
vinu din „imprudinti’a politicei interiăre a Unguri- 
loru in contra Romauiloru . . . sunt mici si tre
cătăre® de aceea este naturalu, că nu se păte 
infierbentă pentru asemeni garanții.

D-nu Maiorescu că omu politicu ar’ fi trebuitu 
se prevăda, că „imprudenti’a politica a Unguriloru® 
se va folosi si de cuvintele lui spre a ne dovedi, 
că traimu in cea mai mare retacire, candu sustie- 
nemu, că poporulu nostru nu ar’ fi fericitu sub pa
ri ntesculu guvernu ungurescu. Diarulu maghiaru 
din Clusiu „Kălet® in numerulu seu celu mâi nou 
dela 8 Februariu a si reprodusu cuvintele d-lui 
Maiorescu si punendu-le in paralela cu unu arti
culu alu nostru, in care aratamu, că este o absur- 
didate a pretinde că noi trei miliăne de Romani se 
fimu puși pe o trăpta politica cu cei 40,000 de 
Ciangai unguri din Romani’a, esclama : „Fația cu 
aceste espectorari ne cade bine a ceti declaratiunea 
unui barbatu atătu de distinsu că Maiorescu !“

Cei dela „Kelet® inse in „imprudenti’a loru® 
nu vedu, că argumentatiunea d-lui Maiorescu este 
cu doue taisiuri. D-nu Maiorescu vorbesce numai 
de politic’a traditiunala a Austriei si intr’adeveru 
că puținele scoli, pentru cari ne fericesce, nu s’au 
infiintiatu sub guvernulu ungurescu, ci in period'a 
lui Bach si a lui Schmerling !

Cronic a evenirnenteloru politice.
Eveniineutulu celu mai iusemnatu in politic’a 

din afara este desbaterea din camer’a 
francesa, relativa la cestiunea orien
tale. Se scie, că indata după deschiderea sessiuuei 
de fația unu deputatu amicu alu d-lui Gambetta, 
anume Aut. P r o u s t manifestă intentiunea de a 
interpela pe ministrulu de esterne in privinti’a 
politicei sale orientali. Interpelatiunea d-lui Proust 
avii locu in siedintia din 3 Februariu. Esplicati- 
unile, ce le-a datu d-lu Barthălemy St. 
H i 1 a i r e, punu in o lumina fărte chiara punc- 
tulu de vedere, pe care se afla Franți’a. Ele dove- 
descu, că guvernulu Republicei nu considera hotă- 
ririle conferintiei din Berlin că obligatărie nici 
pentru Turci’a nici pentru Greci’a. Europ’a a 
propusu Porției in anulu trecuta numai unu simplu 
proiectu de mediatiune, in privinti’a 
valorii si a insemnatatiei caruia Greci a s’a insielatu 

amaru : pentru că ofertulu, ce-lu face astadî Sultanu, 
nu trebue consideratu nici decătu că platirea unei 
datorii, ci numai că unu daru de gratia din partea 
Iui. Ministrulu dă Greciloru consiliulu se sisteze 
armările. De aci se vede chiaru, că guvernulu 
francesu nu mai sta pe terenulu hotaririloru con
ferintiei din Berlinu si este anume contrariu ori 
cărei pressiuni in favărea acestoru decideri.

Declaratiunde ministrului francesu, cari de altcum 
primiră din partea camerei unu eclatantu votu de 
incredere, nu voru lipsi de a eserciă o influintia si 
asupr’a politicei esterne a d-lui Gladstoue, care 
păna aci tienea mortisiu, la aceea, că hotaririle 
faimăsei couferintei din Berlinu aveau potere obli- 
gatăria pentru ambele parti in litigiu. Că unu 
semnalu, că d-lu Gladstoue nu este departe de 
a-’si schimbă vederile de păn’aci relative la ces
tiunea orientale, se considera impregiurarea, că d-lu 
Gbschen, care avă se plece imediatu la- Constanti- 
nopolu, deodata si-a amanatu plecarea snb pretestu 
de a face o visita reginei la Osborne.

Se telegrafăza dela Constantinopolu, 
3 Febr., că miniștrii in maioritate au fostu de opiniune 
căresboiulu cu Greci’a, chiaru vic
tor i o s u, ar’ fi desastrosu, dăca nu fatalu pentru 
imperiu din caus’a uneltirilăru de revolta, ce se 
ivescu in cele patru coltiuri ale tierii : in Kurdis- 
tan, unde autoritatea turcăsca e curatu nominala; 
in Siria unde poporatiunea s’agita din ce in ce mai 
muitu si urmăza a-si manifestă nemultiumirea prin 
placarde revoluționare; la Arabi, in care renasce 
vechea ura in contra Turcului, usurpatoru alu 
Kalifatului; in Albani’a, unde s’au petrecutu ul
timele evenimente cunoscute; in Rumeli’a care, 
s’asigura aici, a tramisu iu Russi’a unu oficiaru 
pentru primirea si tramiterea a 30,000 pusei de 
sistem’a adoptata in Bulgaria. Pretutindeni, in sfâr- 
situ, nu s’astăpta de cătu o ocasiune. Pentru tăte 
aceste cuvinte, consiliulu de miniștri ar’ fi de 
opiniune să se faca Greciei concesiuni 
destulu de largi, dăr’ se nu cedeze de cătu gra
data, pasu cu pasu, asia, in cătu să se scape cătu 
mai muitu se va pută; aceste concessiunî, li s’ar’ 
face mai cu osebire in Tesali’a; ele ar’ cuprinde 
mai cu săma Larissa. Consiliulu a decisu ase
menea de a intari tăte punctele E p i r u 1 u i, pe 
care Port’a voiesce se-la păstreze cu ori-ce 
p r e t i u, precum si Ianina, Metzovo, etc. Chiaru 
Said-pasia nu mai are încrederea Porției intr’o 
solutiune favorabila, ce manifestase păna acum, si 
este temere, că Sultanul u se va lașa se fia țări tu 
de partid’a resboiului. E de observatu totuși, că 
elementulu miiitaru din consiliu e favorabilii unei 
regulari pacinice.

In paria mentulu anglesu se petrecu 
de cătuva timpu incăce lucrurile cele mai estraor- 
dinari. După o siedintia de patrudieci de ăre in 
fine camera trebui se alerge la unu actu de su
prema desperare, pentru a pune capetu obstructiunei 
irlandeze. „Speeker“-ulu (vorbitoriulu) camerei in 
cele din urma se sui la tribuna, se-’si motiveze 
lovitur’a parlamentara, la care se vedea constrinsu 
din partea obstructionistiloru. Acăsta motivare se 
incheiă cu cuvintele: „Sub regimulu regulamen
tului de păn’aci activitatea legislatorica a camerei 
este cu totulu paralisata si o procedere noua 
esceptionale a devenitu absolutu 
n e c e s a r i a. Eu credu a corespunde astfeliu 
mai bine vointiei camerei si a obtienă sprigi- 
nulu ei, dăca refusu de a mai lasă pe cineva se 
vorbăsca, si pasiescu numai decătu la votu.® Camer’a 
in urm’a acestei provocări a procesu numai de
cătu la votu.

In acăst’a siedintia unu deputatu irlandezu a 
amenintiatu cu pumnulupe d-lu Glad- 
stone. In siedinti’a urmatăria, in care ministrulu- 
presiedinte avă să-si motiveze proiectulu seu pentru 
introducerea provisoria a cloturii (inchiderea discus- 
siunei), deputății obstructionisti dădură ansa la unu 



tumul tu ne mai vediutu pân’aci nici chiaru in par- 
lamentulu anglesu. Pentru a pune capetu tumul
tului, 36 de deputati irlandezi au trebui tu 
șefia d a ti afara cu f o r ti’a din sal’a 
siedintieloru. Abia după acdst’a si-a pututu motivă 
d-lu Gladstone proiectulu seu de lege. Deputății 
suspendați dădură din parte-le o proclamațiune 
cătra compatriotii loru, in care i admondza la pru- 
dentia si patientia.

Acâsta proclamatiune este urmatdri’a :
„Senatus consultum. Proclamatiune. 

Irlandezi ! Tiâr’a percurge in momentele de fația 
o crisa, care pentru caus’a naționale este plina de 
pericule. Procederea guvernului britanicii si a coin- 
pliciloru sei urmaresce invederat’a tienta, se provdce 
Înainte de vreme o resistentia. Vone ve incumbe 
deci responsabilitatea de a evită o catastrofa si o 
dejosire. Voi aveți motive triste pentru o rescâla, 
inse voi nu sunteti inca pregătiți si o 
catastrofa sdrobitdria ar’ impune generatiunei urma- 
tdrie missiuuea de a incepe de nou marea opera, care 
este astădi atâtu de înaintata. Mântuirea poporului 
nostru zace numai in obtienerea „independentei 
naționale/ ddr' timpulu luptei n’a sositu inca. 
Paziti-ve deci si nu ve hsati a fi sedusi la isbucniri 
nefolositârie prin amici falși său imprudent său 
prin dușmani! Acei’a, care ve provâca se faceți 
încercare de insurectiune, lucrâza 
pentru Angli’a si trebue considerați că vinovat de 
tradare fația de Irlandi’a, Trebue se observați 
disciplin’a cea mai severa, ori-ce isbucnire partale 
trebue impedecata. Celelalte au se urmeze numai 
la ordinulu oficeriloru voștri. La însăr
cinarea directoriului nationalu-ir- 
1 a n d e z u.“ — Acdsta proclamatiune a produsu 
in spirite o iritatiune preste mesura mare. Armat’a 
in t6ta Irlandi’a stă dî si n6pte consiguata.

Este cunoscutu, că R u s s i’a se lupta de multa 
vreme, că se subjuge populatiunile de dincolo de 
marea caspica. Intre acestea Teke-Turcmenii sunt 
cei mai resboinici. In multe rânduri au bătutu in 
modu 8imtitoriu armatele Tiarului tramise in contra 
loru. Acum inse generalulu S c o b e 1 e v prin 
învingerile ce le a repurtatu asupr’a loru, 
luandu cetatea Georg-Tepe pare a fi in- 
frantu cu totulu forțele Techintiloru, punendu 
capetu independentei de cari s’au bucuratu. Press’a 
oficidsa nu se satura se spună mereu, că cu res- 
bdie, câ si acest’a Russi’a nu urmaresce in Asi’a 
de cătu o missiuue curatu civilisatâria. Astfeliu 
iie spune cela puținu oficiosulu „Journal de St. 
Petersburg". Diare rusesci câ „Golos“ si „Molwa" 
nu impartasiescu nici de cătu asemenea vederi. Din 
contra diarulu „Molwa" crede, că cele 60 de 
milidne de ruble ce se dice, c’a costatu espeditiunea 
generalului Scobelev, ar’ fi pututu fi intrebuintiate 
a casa in tiâra pentru desvoltarea scdleloru elementare 
si pentru latirea culturei in poporulu, caro geme sub 
greutatea celei mai mari ignorante. Acestu diaru 
regreta pretins’a missiune civilisatdria a 
RuBsiei in Orientu.

Brasiovu 6 Februariu st. n.

Este cunoscutu, căcamer’a comerciala 
si industriala din Brasiovu a fost disolvata 
in auulu trecutu, din causa, că a refusatu a dâ o 
subventiune anuala unei scdle din orasiulu secui- 
escu S.-St.-Gyârgy. După unu timpu indelungatu 
de provisoriu abia acuma s’au ganditu a face, la 
19 Februariu, alegerea membriloru camerei. Si a- 
cdst’a alegere inse va fi numai provisoria, deărace 
la vâra se făcu in t6ta tihr’a alegeri ordinare 
pentru camerele comerciale si de industria. Se ob
serva inca de acuma o mișcare si o pregătire 
estraordinaria in sinulu gremiâloru comerciale. Este 
vorb a de astadata de a luptă si in contra tendin- 
tieloru guvernului de a face din camerele comer
ciale nesce societăți de pagodi, nesce instrumente 
6rbe pentru scopurile politicei suprematiste maghia- 
risatărie. Apetitulu vine mancandu, si 6menii dela 
guvernu ar’ voi acuma se maghiariseze par force 
si comerciulu; ei ceru dela camerele comerciale, câ 
se subventiuneze scdle maghiare si ddca li se res- 
punde, că scopulu acestoru camere nu este de a 
ajută sc61e, le disolva.

Si la noî, inBrasiovu, se lucrdza acuma din resputeri 
câ se intre elemente mamelucesci in camera comer
ciala si industriale. Avemu causa inse de a crede, 
că tendinței loru unilaterale do feliulu acest’a li se 
va opune unanim’a vointi’a a acelora, cari fara 
deosebire de natiunalitate au in vedere numai inte- 
ressele adeverate ale comerciului si ale industriei. 
Audimu, că pentru alegerile dela 19 Februariu cu- 

rentu s‘a stabilitu o intielegere intre Romani si 
Sași, luanduse de basa numerulu alegâtoriloru, celu 
posede fiacare grupa.

Scrisori d.in Easaraloia,
(Corespondintia originale a „Gazetei Transilvaniei".) 

Chisineu in Ianuariu 1881.

Eata aprâpe trei sferturi de seculu, de candu Ba
sarabi’a se afla robita de cătra unu poporu slavu.

Amara este robi’a, dâr’ robi’a rusa este si mai 
amara !

Robia rusa a degradatu sufletulu Romanului 
din Basarabi’a, a sfasiatu înteleginti’a lui. Guver- 
nulu rusescu in decursulu timpului de la 1812 in- 
cdce a facutu totulu, pentru a mistui națiunea ro
mana din Basarabi’a.

l)er’ până astadi poporulu romanu subjugatu a 
remasu credinciosu origiuei sale, a pastratu limb’a 
s’a, moravurile sale, portulu seu romanescu, obi
ceiurile si traditiunile stramosiloru sei. Numai 
boerimea basarabiana a trecutu in 
partea cutropitorului, care pentru servitiile sale 
servile a primit’o in sinulu privilegiatiloru sei.

Boerimea ndstra se declara a fi 
rusa.

Am cititu deunadi in diarulu „R e s b o i u 1 u 
romanu" de la 18 Ianuariu unu articulu sub- 
semuatu de Gr. B. Chrisoscoleu, unu articulu in- 
famu. In acestu articulu, intre altele, sunt scrise 
urmatărele rânduri: „Este ridicnlu de a dice, câ 
„Rusi’a a anihilatu elementulu Romanu din Basa- 
„rabi’a, si câ Austri’a conserva nationalitatile. A- 
„ceste cuvinte scrise de unu romanu imi producu 
„o mare stupefacția, căci d. Maiorescu scie sâu tre- 
„buie se scia, că o mulțime de boeri moldoveni, 
„precum Casimirescii si alții sunt consiliari de stătu, 
„considerați si iubiți de Imperatulu si că, ddca 
„Russi’a n’a permisu cător-va romani, căci cea 
„mai mare parte a locuitor iloru 
„din acdst’a provincia estecom- 
„pusa din Ruși, Bulgari, Șerbi 
„si T a t a r i, pentru propri’a ei securitate, câ 
„se faca turburari . . . etc."

Aceste rânduri me făcu a reabilitâ adeverulu 
călcatu in piciăre de prâplecatulu robu alu Măriei Sale 
ex-domnului Moldovei Gr. Sturdza, de grecul Chrisos- 
coleus ; voiu reabilitâ acestu adeveru prin cifrele 
nepartinitdre, pe care le voiu estrage din tabelele 
oficiale ale statisticei ruse. D. Chrisoscoleus de 
sicuru scie rusescesi prin urmare cunăsce foliantulu in- 
titulatu: „Voenic, statisticeskii sbor- 
n i k“, editatu de cătra oficiarii statului majoru 
rusu. Din acâst’a lucrare eminamente oficiala es- 
tragu urmatdrele cif e, care sunt tipărite pe pa- 
gin’a 94—95 sub rubric’a : poporatiunea Russiei 
europene după nationalitati: „Basarabi’a este popu
lata cu 165,252 ruși, 25,684 bulgari, 33,501 ger
mani, 892,793 romani, 2,222 tatari, 120,000 is- 
raeliti si 18,983 țigani, adeca pe o 100 de inși 
vine 12% ruși, 2.5 bulgari, 79.4 romani, 9.1 
israeliti.8 —

Eata adeverulu, si inca unu adeveru relativu, 
pentru câ cifrele sunt deja vechi, si după statistica 
făcută de cătra S e m s t r o (adunarea provinciala) 
se vede, că poporatiunea romana din Basarabi’a se 
urca peste unu milionu.

Rusuiu in lucrarea s’a oficiala n’a tăgăduitu 
adeverulu, si greculu, care se declara astadi de ro
manu, a spusu neadeverulu, cu scopu de a sprijini 
inalt’a tradare a stăpânului seu, a senatorului Gr. 
M. Sturdza. Nu me miru de acâst’a manopera a 
unui Chrisoscoleus, dâr’ me miru de altceva ; de 
pacienti’a junimei romane de la Bucuresci. Se 
presupunu câ după retrocessiunea Elsatiei si Lorenei 
unui Chrisoscoleus din Franți’a iar’ fi venitu poft’ase de
clare intr’unu diaru numitu de esemplu „La g u e r r e 
f r a n qa i s e“, că nici-odata elsatianii n’au fost fran- 
cesi si că imperiulu germanu este celu mai sim- 
paticu si celu mai binevoitoru stătu pentru Fran- 
ți’a. Sciti ce s’ar’ fi intemplatu acelui Chrisos
coleus in FranQi’a 'i — Elu ar’ fi fost blamatu pu
blice de junimea francesa.

Dâr’ junimea ndstra este* rabdatdre, si permite 
scriitoriloru se insulte națiunea romana in fia care 
dî in faci’a sdrelui.

Asia ddr’ Basarabi’a este populata de unu mi
lionu de romani, cari până astadi’si pastrdza limb’a 
loru. Este adeveratu, că Casimirescii, Cotrutia, Ca- 
targi, Leonardii, Lascarii, si multi alti, adeca boe
rimea basarabiana — toti acești consiliari de stătu 
ruși surt iubiți de Imperatulu rusu, dâr’ pentru 
ce ? Domnulu Chrisoscoleus nu ne spune acâst’a, 

se vi o spunu ddr’ eu — pentru c1 au tradatu na
țiunea loru, pentru câ intot-dduna au fost inamici 
ai poporului romanu din Basarabi’a, pentru că cu 
Muruzzi in capu la 1812 au trecutu cei d’antai in 
lagârulu rusiloru si au sarutatu man’a imperatului 
rusu si-a lui Cutusoff. Eata pentru ce sunt iubiți 
de cătra imperatulu.

Se me iertati că acâst’a prim’a a mea scrisdre 
n o 1 e n s v o 1 e n s s’a transformatu intr’unu 
articulu de polemica. O anima insultata are drep- 
tulu la compătimire si articululu diarului „R e s- 
boiulu romanu8 a ranitu animele basa- 
rabiane.

In viitdri’a mea scrisdre voiu iutrâ in rolulu 
meu de corespondinte.

Arbore.

Viitoriulu resbelului.
„Institut de droit internațional" (institutulu de 

drepții internatioualu) tramitiendu mauualulu seu 
intitulatu „Legile pentru resbelulu pe uscata", apa- 
ruta de curându, maresialului Mo l t k e, acesta 
adressă d-lui B 1 u n s c h 1 i, vice-prtsiedintele 
institutului urmatdrea epistola publicata in „Revue 
de droit internațional."

„Berlinu 11 Decembre 1880. Pacea esterna este unu 
visn, si inca unu visu, ce nu este de locu frumosu. Iies- 
boiulu este unu eleinentu alu ordinei stabilite de D-dieu. 
Cele mai nobile virtuti ale omului se desvdlta in elu: Cura- 
giulu, abnegatiunea, împlinirea cu credintia a datoriei si 
spirituln de sacrificiu; soldatulu ’si da vieti’a. Fara de 
resbelu lumea ar’ ajunge in putreditiuue (Făulniss) si s’ar’ 
perde in materialismu. Eu inca sunt pe depliuu invoitu 
cu propunerea esprimata in prefașia, câ successiv’a imblan- 
dire a moravuriloru se se reflectese si iu art’a resbelului. 
Eu inse mergu mai departe si credu, câ numai imblandirea 
moravuriloru este in stare de a ne duce la tienta, la care 
nu se p6te ajunge cu ajutoriulu unui dreptu de resbelu 
codificatu. Orice lege face necessaria o autoritate, care se 
vegbieze asupr’a ei si se conducă essecutarea ei, si tocmai 
acest’a putere lipsesce in ceea ce se atinge de observanti a trac- 
tateloru internaționale. Care putere va pune man’a pe arme 
numai din acea causa, câ uoue puteri ce porta resbelu, au 
calcatu legi de ale resbelului? Pentru delicte de acesta 
feliu nu esiste pe pamentu judecatoriu: succesulu pdte fi 
obtienutu numai prin crescerea religidsa si morale a indi- 
vidiloru si prin sentimentulu de onâre, prin somtiuln de 
dreptate alu comandantilorn. cari ’si impunu ei singuri legea 
si se acomodeza ei pe câtu le permitu impregiurarilo cele 
anormali ale resbelului. Cu privire la acest’a trebue, ce e 
dreptu, se recunoscemu, câ progresulu omenimii in art’a si 
modulu de a purta resbelu a urmatu in adeveru imblaudirei 
generale a moravuriloru. Se se compare numai terrorile 
resbelului de treidieci de ani cu luptele timpului modernu."

Unu mare pasu s’a facutu in timpurile nostre cu in
troducerea serviciului militaru generata, care face, câ se iutre 
in armate classele cultivate. Elementelo neculte si nedis
ciplinate formeza fara indoiela si astadi o parte constitutiva 
a acestora, der’ nu sunt numai ele singure, precum erau 
mai ’nainte. Afara de acest’a guvernele possedu doue puter
nice mijldce de a preveni cele mai rele transgressiuni: dis
ciplin’a severa, ce se mantiene in timpuri de pace, la care 
soldatulu a fostu dedatu si grij’a administratiunei, care in- 
grijesce de hranirea trupeloru in campania. Candu lipsesce 
acest’a îngrijire atunci si disciplin’a se p6te mantiene numai 
in modu imperfecta. Soldatulu, care indura suferinde, lipse 
si osteneli, care este espusu la pericule. nu se pote retiene 
se nu ’si ie ce-i trebue in rapotu cu resursele tierii. Elu 
trebue se ie totu ce e de lipsa pentru esistenti’a sa. Nu 
suntemu in dreptu se ceremu dela densulu lucruri supra
omenești. Cea mai mare binefacere iu resbelu consta in 
aceea, câ elu se finesce iute. In vederea acestei tîute trebue 
se fia permisu a intrebuintia t6te mijtacele, afara do acelea, 
cari sunt positivu de condamnata. Eu nu me potu declara 
nici-decum invoitu cu declaratiunea dela Petersburg, deca 
ea sustiene, câ slăbirea fortieloru militare ale inimicului 
constitue uniculn modu indreptatu coutr’a tuturoru resurse- 
loru guvernului inimicu, contra financieloru, drumuriloru de 
feru si a provisiuniloru sale si chiaru contra prestigiu
lui seu.

Cu acest a energia, si cu tdte acestea cu mai multa 
moderatiune, că ori-candu mai ’nainte, a fostu portatu ulti- 
mulu resbelu coutr’a Francie. Sdrtea campaniei era decisa 
după doue luni de dîle, si luptele luara unu caracteru in- 
versiuatu, abia dupace unu guvernu revolutionariu prelungi 
resbelulu spre nenorocirea tierii inca patru luni de dîle. Eu 
credu, câ in resbelu tdte trebuescu luate iudividualu. Singuru 
articuli, cari vom ave efectu, sunt aceia, cari se aplica in 
deosebi la comandanți. De feliulu acest’a sunt acele pres
crieri ale manualului, cari se referescu la răniți, bolnavi, 
medici si la inaterialulu sanitariu. Rocundscerea generale a 
acestoru principii precum si a acelora, cari se rapdrta la pri- 
sonieri, ar’ constitui deja unu progresu esentialu cu privim 



la tient’a, ce o urmaresce cu o perseverantia atâta de ono
rabile „Institutulu de dreptu internatiunalu."

Distinsulu iurisconsultu Biuntschli, pro
fesorii la facultatea de dreptu din Heidelberg, res- 
punse maresialului M o 1 t k e prin o epistola, din 
care estragemu urmatdriele passage :

„Câțiva membri ai Institutului nu potu nici de cum 
se ronuncie la speranti’a, câ gratia progroseloru civilisatiuni, 
omenirea va ajunge intr’o di acolo, câ-se inlocuiesca resbelulu 
asia precum obvine elu astadi intre state suverane, printr’unu 
tribunalu orgauisatu. In totalitatea s’a inse Institutulu scie 
fdrte bine, că acest’a sperantia n’are nici unu prospectu de 
a fi realisata in timpulu nostru, si elu si marginesce activi
tatea s’a pe acestu terenu la ddue scopuri de căpetenia, cari 
sunt realisabile :

1. a deschide si a usiura drumulu judecatorescu pen
tru certe de puțina importantia, cari se născu intre state, 
pentru că resbelulu intr’uuu asemenea casu ar’ fi de siguru 
unu mijlocu disproportionatu ; 2. a contribui la aceea, câ se 
se chiarifîce iu resbelu insasi ordinea legale si so se forti
fice. . . De candu servitiulu militam obligatoriu a trans
formata armatele permanente in armate naționali, a d e v e- 
u i t u n a t i o n a 1 u si rosbelulu. Prin acest’a 
importantia si necessitate a legiloru de resbelu au crescutu, 
pentru că in diversitatea do cultura si de sentimente, ce e- 
sistu intre individu si intre clasele unei națiuni, d r e p- 
t u 1 u este aprdpo unic’a fortia morale, a careia necesitate 
este recunoscuta de toti si care reunosce pe toti cetatianii 
sub nisce regule comune. Este o fapta imbucuratoria ce 
inaltia sufletulu, aceea pe care o constatamu noi in continuu 
in „Institutulu pentru d r e p t u 1 u in
ter n atio n al u“, că se formeza intruun modu din ce 
in ce totu mai chiarn o convicțiune generale de lealitate, care 
lega pe tdto popdrele civilisate. . . Pentru acest’a este cu 
put.intia a proclamă unu dreptu de resbelu i n- 
t e r n a t i o n a 1 u, care e recunoscutu de leal’a cousciintia 
a tuturoru popdreloru civilisate. Deca inse unu principiu 
este odata recunoscutu de toti: atunci elu esercieza asupr’a 
spiriteloru si asupra moravuriloru o autoritate, care pune unu 
frâu pofteloru sensuali si invinge asupr’a barbariei. Noi cu- 
ndscemu insuficienti’a mijloceloru de a probă si a esercie 
prescrier.le dreptului giutiloru ; noi scimu si aceea, că res
belulu, care iriteza atătu de tare pe popore, esciteza in
stinctele cele bune cătu si pe cele rele ale naturei omenesci. 
Der’ tocmai din acest’a causa semte juristulu trebuintia. de 
a presentă prescrierile juridice, a căroru uecesisate a recunos
cută, cu chiaritate si cu agerime semtiului de dreptate alu 
multimei si consciintiei de dreptu a acelora, cari o guver- 
neza si elu are convingerea sigura, că acest’a declaratiuue 
va fi audita iu propri’a cousciintia a participantiloru si va 
afla unu puternica resunetu iu opininnea publica a tuturoru 
tieriloru. Mai autaiu statele, fiacare in marginile suverani
tății sale, au detorinti’a se veghieze, câ dreptulu gintiloru se 
fia pâzitu si călcările patente ale acestuia se fia pedepsite. 
Esercerea dreptului de resbelu trebue deci mai ’naiute de 
tdte coucrediuta statului, care eserceza puterea publica a- 
colo, unde a avutu locu o stricatiune. Nici unu stătu nu 
se va espune cu usiurintia si fara inconveniente si periculu 
imputarei meritate de a-si fi necunoscutu detorintiele sale iu- 
ternationale; elu nu se va espune la acest’a nici chiaru, 
candu scio, că nare de a-se teme de nici unu periculu de 
resbelu din partea unui alu treilea stătu. Ori care, stătu, 
fia elu celu mai puternicu, va căstigâ in modu invederatu ouâre 
iuaintea lui D-dieu si a 6meniloru, deca se va arătă fidelii 
si sinceru in observauti’a dreptului gintiloru. Insiela-ne- 
vomu 6re de vomu presupune, câ credinti’a iu dreptulu gin
tiloru, câ intr’o lege santa si necesaria, va inlesni eserciarea 
disciplinei in armata si va impedeca multe erori si strica- 
tidse transgressiuni ? Eu celu puținu credu, că erorea tre
cuta din Evulu vechiu la noi, după care in decursulu 
rosbelului dreptulu inceteza si con- 
tr’a poporului inimic u este permisu 
ori-si-ce, că acesta hiddsa or ore va 
mai mari numai suferintiele si relele 
inevitabile ale rosbelului, fara nici 
o necessitate si fara de nici unu fo- 
losu, din punctulu de vedere alu pur
tării energice a r e s b e 1 u 1 u i, pe care o 
tienu si eu de buna."

Panegiricu
roBtitu de George Secula la parastasulu intru 
memori’a decedatului Dr. losifu Hodosiu, celebrata in Dev’a 

la 11/23 Ianuariu 1881.
„Non omnis moriar."

Horatiu.

Domniloru! Iu fați’a acestei triste celebrări, 
acestei dedicări dictate de pietatea si recunoscinti’a, 
ce pastramu câtra memori’a illustrului defunct», se 
cuvine, câ se reamintimu vidti’a lui cea candida, 
laboridsa si prea zelâsa, — ce a trecutu deja in 
domeniulu istoriei.

Mie inca mi s’a iinpusu trist’a datoria, câ se 
fiu interpretele modestu alu modestei ddr’ intensivei 

sale activitati, ce a desvoltatu in scurt’a cariera a 
vietiei sale, care i s’a taiatu prea de timpuriu; mie 
unuia dintre cei multi discipuli ai sei in scâl’a 
practica a vietiei, —- care in cursu de ani 16 am 
avutu fericit’a ocasiune, a vedh si a pipai faptele 
lui măreție, nobilitatea animei lui si inaltulu lui 
spiritu de-o rara strălucire, mie dicu inca mi-a im- 
pusu semtiulu meu de datorintia, — câ in palide 
trasuri, amesuratu modesteloru mele poteri, se cercu 
a pune in vederea domniiloru vostre calitatile, ta
lentele si fortiele de lucrare a le acelui barbatu, 
pre care națiunea ndstra romana l’a avutu si pre- 
tiuitu intre cei mai distinși fii ai sei si pre care 
astadi cu dorere de anima ’lu jalesce.

Dr. losifu Hodosiu ! nu mai este; elu obositu 
si frantu de lucrările incordate, s’a desbracatu de 
vestedulu corpu muritoriu, remanendu numai viulu 
seu spiritu intre noi, pentru câ avendu-lu totu-deaun’a 
inaintea ochilor» noștri, in memori’a si in animile 
nâstre, suvenirile lui se ne insufle taria, barbatia, 
departaudu ori-ce descuragiare in lupt’a neobosita 
spre a ajunge acelu idealii maretiu, ce a fostu tintâ 
aspiratiuniloru geniului lui ! Ci faptele unui bar
batu trecutu din vidtia, de odata cu densulu tre- 
cându in domeniulu istoriei, este noue reservatu, 
numai ale contemplâ si studeâ si aflandu-le, câ a- 
cuma bune de imitatu, se le admiramu si se le 
urmamu.

Trebue, domniloru ! se cundscemu biografi’a si 
faptele acestui distinsu barbatu, câ se-lu putemu 
apretiui după marea lui valdre. — Dâr’ eu se-vi 
o spunu acâst’a ?

Viati’a acestui barbatu, d’in leaganu si până la 
mormentu, este un a carte deschisa, si este cunos
cuta in ainenuntele ei de totu romanulu din t6te 
părțile locuite de romani, iucependu de la regiunile 
cele mai inalte, până la cele mai modeste colibe 
tieranesci romană; „deci nu pentru câ se ve spunu 
D-v6stre lucruri ndue, ci numai pentru câ se ve 
reinprospetezu in memoria faptele lui intr’unu siru 
cronologicu, mi amu permisu a ve presentâ o schi- 
tia biografica prescurtata a illustrului decedatu. . .

losifu Hodosiu, câ cei mai multi barbati distinși 
de ai noștri, din epoc'a de facia, a fostu fiu de 
preotu nascutu in Bandu, in Transilvani’a, la 28 
Octobre 1829, prin urmare se vede lamuritu, câ 
prea de teneru a parasitu aceasta vietia. In fra- 
ged’a s’a copilăria a atrasu deja ateutiunea inve- 
tiatoriloru si professoriloru sei, prin distinsulu seu 
talentu prin soliditatea portărei si diliginti’a s’a ; 
primele studie, le-a facutu in Tărgulu-Muresiului, 
apoi in Blasin, — ăra facultățile academice la Clusiu, 
Viemt si Padovâ, la care universitate celebra din 
urma a obtienutu si gradulu de doctoru in legi. 
Câ teneru juristu, losifu Hodosiu din iocredintiarea 
profesoriloru sei tînea adesea de pe catedra prele
geri colegiloru sei, cari lu iubieau si admirau cu o 
pietate si alipire sincera si respectuâsa.

In prim’a loru junetia abia crescuți din fra- 
ged’a copilăria, puțini sunt, cari se-’si pota rovin- 
dica vre-o acțiune pe terenu publicu, ddr’ losifu 
Hodosiu si in acestu respectu face o esceptiune 
laudabiia, câ-ci in tempulu pena a nu-’si terminâ 
studiele periodice, s’a conflagratu si in patri’a nâs- 
tra marea idea a regenerarei, redesteptarei na
ționale, anulu si periodulu de eterna memoria bine- 
cuventata 1848/9. Hodosiu nu a privitu acelu 
periodu câ unu periodu de trista aducere aminte", 
cumu ’lu caracterisâza multi dintre muritori, ci-lu 
consideră, câ pe venirea Salvatorelui Cristu, după 
obscurantismulu religiosu de mii de ani inainte si 
câ pe invierea Demnului in diu’a de Pasci, diu’a 
luminata a isbândei luminei asupra intunerecului, 
a dreptății asupra fara — de — legei, astfeliu si perio
dulu aniloru 1848/9 a fostu consideratu de Hodosiu 
câ diu’a redesteptarei naționale la tdte popârele in 
geueralu si la Romani in specialu, câ o epoca, care 
a datu natiuniloru cunoscinti’a de sine, si conscien- 
ti’a valdrei sale ; numai cu curățirea si limpedirea, ce 
aadus’o chaosulu dela 1848/9, au potutu să se cris- 
taliseze ideile lumei noue, ideile dreptatiei si ale ade- 
verului pus» pe basa sigura, solida a desvoltarei 
naționali ! Astfeliu Hodosiu, In epoc’â aceea de re
generare si redeșteptare naționala, câ fragedu teneru 
inca, a conlucratu in spre bene la luminarea popo
rului romanu asupra drepturiloru, detorintieloru si 
cârâriloru sale, a conlucratu cu armele sciintiei, 
si ale zelului seu romanescu inflacaratu si ardietoriu 
de isbând’a dreptății.

Acțiunea din epoc’a dela 1848/9 n’a pututu fi 
destulu de poternica, din nefericire, câci ide’a, 
pe care o urmâ si Hodosiu după conducătorii acelei 
acțiuni, a fostu reu intielăsa, si reactiunea prin- 
diendu fortia n’a permisu, câ ideile ivite sâ se 

practice in genuinulu loru intielesu, ast-feliu o 
ceatia ddsa a coperitu de nou orizontulu, pe care se 
iviră radiele luminei naționali aprâpe triumfatorie !

Dr. losifu Hodosiu după reintdreerea s’a delâ 
Padov’a in anulu 1854 s’a ocupâtu cu deosebire 
de cultivarea diaristicei; cu pdn’a s’a agera si tac- 
tulu seu prudentu, a intretienutu timpu indelungatu 
publiculu romanescu cu interesantii sei articli scrisi 
in „Gazetă Transilvaniei", „Foia pentru minte si 
literatura", apoi „Revista Cârpatiloru". Totu in a- 
cestu intervâlu a edatu opulu „Principiele drep
tului naturei" si „Istori’a dreptului Romanu" câ 
fragmente in „F6i’a pentru minte, anima si litera
tura", cu unu cuventu a desvdltatu o activitate 
neîntrerupta, bine simtita si trebuitdria — si, 
domniloru, acest’a a fostu cu tdte astea periodulu 
celu mai restrinsu alu activitatii sâle.

La anulu 1857 a luâtu in casatoria pe Anâ 
Bâlintu, „Zîn’a muntiloru apuseni", fiic’a vâloro- 
sului Prefecții de odinidra „Pop a Bâlintu", iu care 
casatoria de scurta durata, de aui 25, a daruitu 
natiunei optu descendenti, sidse fii si doue fiice, — 
cari singuri sunt unu tesauru nationalu, prin cres- 
cerea loru romandsca natiunala, prin cultur’a spiri
tuala si frumseti'a loru naturala. In cursulu vie
tiei sâle conjugale numai după multe obstacule de 
rigide forme la anulu 1860 candu gerul» absolu
tismului se mai muia-se, a potutu se obtîna di- 
plom’a si facultate de Advocatu, care professiuue 
inse puținu a practicat’o, câci sosise anulu 1860 
cu noulu constitutionalismu, intinsu popâreloru 
monarchiei austriaco, din inititiv’a propria a 
Majestatii Sale.

(Va urmâ.)

Articlulu d-lui Maior eseu din „Deutsche Revue.*
(Fine.)

Iu respunsulu, celu dâ d-lui Maiorescu, diarulu 
„Romanulu continua asia:

„Se spunemu si noi, că Roman si numai Roman a fostu 
principele Carolu la 1866 câ si la 1877. Peste 5, 6 dile 
eră se ’ncepa resbelulu iutre Prusi’a si Austri’a. Turcii 
erau gata se intre in tiera. Domnulu, junele Domnu, scia 
că nimicu, absolutu nimicu n’avea armat’a ndstra; Costau- 
galia ne aratase deja starea armeloru si a munitiunii ar
matei. Domnulu sciâ, că in starea, in care era armat’a a- 
tunci si in asia micu numeru, o divisiune de oștire turcesca 
putea se cutreere, se putiesca tier’a si se umilesca natiuuea. 
Cu tâte aceste, elu adună totu ce pută si se gatea a se pune 
in capulu armatei, inse nu pentru a invinge, ci pentru a 
salvă, pe cătu s’ar’ pute, onârea tierei sale.

„Acest’a datoria de romanu si de capitauu implinita, 
I Domnulu, — despre care dice d. Maiorescu, câ „era unu 
I cuiu alu principelui de Bismarck, pentru alu iufige in carnea 
I Habsburgiloru"; Domnulu — despre care scrise d. Maiorescu 
1 „că venise in tiera cu d. Ion Bratianu, care impennase Tran
silvania, Banatulu, Bucovin’a — se duse cu d. Ion Bratianu 
la d-nu Dumitru Grigorie Ghica. — Am venitu, ei dise prin
cipele Carolu, so te rogu, se mergi la imperatdrele Austriei 
se-i spui, că sunt romanu si numai romanu, că prin urmare 
un vomu luâ parte la resbelu, nici nu vomu face umbra ma
cara de propaganda in Austri’a său in Ungari’a’ si se-i ceri 
se faca pe Turcia se respecte neutralitatea tierei.

D. Dumitru Ghica se găti in doue 6re si plecă cu epis
tolele principelui Carolu. Imperatorele Austriei nu voiu a-i 
acordă audiintia, dicendu-i că nu recunoscuse pe principele 
Carolu si guvernulu seu. D. Dumitru Ghica nu se incercă; 
elu rdga a fi priimitu personalu. Imperatorele, care-’lu cu- 
noscea, si care sciâ 8i serviciile ce făcuse armatei genera- 
relui Puhner, candu ea fii silita se se retraga iu Romania, 
precum apoi priimise totu cu vointi’a națiunii si s’ajutase 
mii din cei fugiți de peste Carpati, oi acordă audiiuti’a ce 
ceruse.

Imperatorele era fărte rece. D-nu Dumitru Ghica ’i 
vorbi cu elocintia si cu vocea vibratdre a patriotismului; 
Imperatdrele s’apropie, ii stringe man’a si ordonă indata mi
nistrului seu de la Constantinopole, se invite pe Turci a res- 
poctâ neutralitatea României, lntr o singura d. Dumitru 
Ghica isi sfirsi missiunea cu soccesu.

Eaca der’ fapte, cunoscute de toti straiuii; eca cum 
Domnulu Romaniloru, a doveditu la 1866, câ si la 1877, că 
este capulu alesu alu României, că numai interesele ei le 
servesce si că scie, semte si voiesce câ numai anima, ei se 
fia puutulu de rezamu alu pârghiei domuesci.

După acăst’a „Romanulu" combate aserțiunile 
d-lui Maiorescu, prin cari suspitionăza pe d. I. 
Bratianu si pe d. C. A. Rosetti, câ dela 1848 si 
până la 1881 ar’ fi fost numai agenti secreti ai 
Russiei, dăr’ națiunea si-a manifestatu in crederea 
iD acești barbati de stătu si cu ocasiunea ultimelor» 
alegeri, si nu se p6te dice, ca națiunea ar’ fi 6rba 
si ar’ fi faptuitu, pentru câ se fia râb’a guvernului 



actualii. Ce va dîce lumea, candu va vedd, că 
partit’a couservatdre din tidra se oferă până la 
degradare, o parte panslavismului prin d. Grig. 
Mihaiu Sturdza, si o parte pangermanismului prin 
d. Titu Maiorescu? s. a. Mai departe sustiene 
„Romauulu", că articlulu d-lui Maiorescu contiene 
o oferta făcutăAustro-Germaniei, care dîce: Datine 
guvernulu, si noi ne chezasiuimu — „cu t6ta im- 
prudinti’a politica a Ungurii or u“ — a invinge in 
tdte dificultățile mici si trficetore s. a. — si in 
fine esclama, că conservatorii acum că totudduna 
se radîma in străini spre a ajunge la potere.

Organulu Ceutrului „P r e s s a* vorbindu despre 
articlulu d-lui Maiorescu, scrie intre altele :

. „Națiunea nostra nu voesce a avă o politica nici rusesca, 
nici austro-germana, ci simplu romanesca. Guvernulu nostru 
nu trobue se se inspire dela nimeni din afara, ci numai de 
interesele din intru. Elu trebue so se bucure de o egala 
încredere si stima, din partea tuturoru. Căci Romanii nu 
au idei preconcepute contra nimenui; ei voiescu se fia bine 
cu totii, si se nu se absârba in nimeni, căci numai asia 
potu fi liberi in acțiunea loru. De ce noi amu otarl de 
mai ’nainte că avemu se fimu in lupta, seu iu ciocniri, ori 
in perpetue banueli cu vecinii noștri, fia slavi, fia germani, 
fia unguri? Din contra* va trebui se ne silimu a intretine 
bune si simpatice raporturi cu totii, pre cătu aceste rapor
turi nu voru vatamâ interessele ndstre. Acest’a este politic’a 
de echilibriu si de interese, care este cea romanesca, pe care 
au practicat’o strămoșii noștri si pe care o continua guver
nulu actualu.**

„Cu unu partidu der’ forte la guvernu, energicu in 
acțiune si moderatu in procedare, care are increderea tierei 
si a Adunariloru, si care practica o politica numai roma
nesca, putem aștepta cu liniște, inse cu prevedere, eveni
mentele esteridre; căci, astufeliu numai, putemu fi in con- 
ditiuni a tine peptu, intr’unu casu datu, la periculele, ce ar’ 
crea pentru noi aceste evenimente."

Organulu liberaliloru independenți „Binele 
P u b 1 i c u“ reproduce unu artieulu, ce a apa- 
rutu in „L’Independance roumaine" sub titlulu: 
„Se fimu romani", in care se dîce, că „liberalii in
dependenți sunt singur’a nuantia, care ar’ potd 
servi că simbure seriosu opositiunii" si apoi a- 
dauge: Națiunea nu mai p6te se vhda pe guvernu, 
că-si iea inspiratiunile dela Berlinu sdu dela Vien’a 1 
In fine, că ar’ voi se ’i se faca o politica nafiu- 
nala, sincera si leala si sb se paras6sca politic’a 
de tertipuri, care are pretensiunea, că este fina, 
dăr’ care in definitivu e făcută din concessiuni con
tinue s. a.“ apoi venindu asupra ardeiului d-lui 
Maiorescn dîce, că program a d-sale se p6te reduce 
la acsiom’a, că: Romani a trebue sâ se alipdsca de 
politic’a austro-germana. . . „Că d. Maiorescu vine 
a accentuâ acbst’a opiniune tocmai in momentulu, 
candu cestiunea Dunărei pune pe Romani’a in lupta 
pe fația cu Austri’a, acdst’a ajutata fiindu de Ger- 
mani’a, insemndza a spune lamuritu: „guvernulu 
Bratiauu nu vrh sdu nu pbte servf politic’a pre- 
domnitbria a Europei: noi inse vomu face-o si 
suntemu gat’a pentru achst’a trbba."

Diversa
(Societatea de lectura „Juli ’a“) 

a junimei romane dela universitatea din Clusiu va 
arangiâ in favorulu seu unu Concertu Impreunatu 
cu Baiu, la 24 Februariu n. 1881, in Sal’a Re
dutei Urbane, Comitetulu Arangiatoriu : Alesandru 
Popu, presiedinte. Augustu A. Nicăra, secretariu. 
Pompeiu Germanu, cassariu. Remu Rosc’a, con- 
troloru. Demetriu Ciut’a. Petru Dulfu. Andreiu 
Micu. Alesandru Popu. Nestoru Varareann. Pre- 
tiulu unui biletu de intrare : 1 fi. 50 cr. de per- 
s6na, 3 fi. de famili’a de 2 membri, dr’ pentru 
ceialalti, de fia-carele căte 1 fi., unu biletu de fe- 
rdstra 1 fi. 50 cr., de galeria 1 fi. Intre paus’a 
cea mare voru presentă p. o. publicu 12 juni, in 
costume naționali, jocurile istorice „Calusierii" si 
„Batut’a".

(Conscripti’a poporului.) In 
S i b i i u, care numera 19,684 locuitori, acesti’a 
se impartu după natiunalitate asia: 12.010 Ger
mani, 3964 Romani, 2681 Maghiari, restulu e de 
diferite natiunalitati, intre cari si 200 Țigani. 
M e d i a s i u 1 u are 6499 locuitori, intre cari 
3410 Germani, 1931 Romani, 743 Maghiari, 222 
Tîgani si 193 Evrei, O r a s t i ’a are 6140 lo
cuitori. In comitatulu C 1 u s i u l u i au fost 
la 31 Dec. 1880 — 168,412 locuitori, la 1870 
erau 177,694, prin urmare poporatiunea a scădiutu 
cu 9282 suflete. Asemenea s’a constatatu, că in 
Secuime poporatiunea a scădiutu in modu insem- 
natu in urm’a emigrarei in Romani’a.

(A c a d e m i’a Romana.) La concursurile 
premieloru: Heliade-Radulescu, Lazaru si marele 
premiu Nasturelu Herescu, pe anulu 1881 s'au 
presintatu urmatbrele opere : Despot-voda, legenda 
istorica in versuri, de V. Alecsandn ; opere com
plete, voi. IV. Poesii, de V. Alecsandri; Cuvbnte 
din betrani, de B. P. Hasdeu, 4 voi.; Resbâiele 
dintre ruși si turci, si inriurirea loru asupra tieri- 
loru romane, de A. D. Xenopol. 2 voi.; Tidr’a 
n6stra schitie economice asupra României, de P. 
S. Aurelianu editiunea a d6u a, I voi.; Studie a- 
supra constă tuti unii romaniloru, fascie. I—III, de 
G. G. Meitani; Dictionaire d’bthymologie daco
române par A. de Cihac I voi.; Memoriu asupra 
causeloru mortalitatii poporatiunii romaao-crestlne 
in raportu cu ceea de ritu mosaicu, de dr. M. 
Roth I voL; Notitie economice asupra taiarii pa- 
duriioru din tiăra, de P. S. Butonescu, Remus, I 
voi.; O pagina din istori’a contimporana a Ro
mâniei, de dr. I. G. Istrati I voi.; Istori’a lui 
Herodot, tradusa si adnotata de Gr. Sutiu, cartea 
IV; Despre legume, de Nicolau Avram, I voi. ; 
Distautiometru, inventatu de B Pisone; Probe de 
traduceri din Plinius secundus au intratu trei.

Acadeini’a romana s’a ordinara in siedinti’a dela 
9 Ianuariu a luatu cuuoscintia de doue epistole 
ale Casei Egger-frdres din Vien’a, prin care ’i se 
propunea a cumpără: o diploma a principelui 
Transilvaniei Andreiu Batori cu pretiulu de 75 gal
beni si o cupa vechia de corn, cu armele Moldovei 
pe pretiulu de 325 livre sterling. După o discu- 
siune, la care au luatu parte d-nii Ioan Ghica, 
Hasdau si Urechia, propunerea a fost respinsa. 
Diploma fusese tramisa Academiei in originalu, dr 
cup’a intr’o reproducere fotografica.

[E p i d e m i’a de v e r s a t u.] In septe- 
man’a dela 30 Ianuariu pbna la 5 Februariu s’au 
bolnavitu de versatu 51 de persdne si 4 au mu
riți) ; asia ddr’ s’au bolnavitu cu 2 inși si au 
muritn cu 9 inși mai putini că in septeman’a 
anteridra.

(Cursuri super idre pentru femei.) 
O asociatiune, care dispune de resurse însemnate a 
instituite la Petersburg cursuri superidre pentru 
femei. Aceste cursuri se impartu in doue secțiuni, 
secțiunea sciintieloru; chimia, fisica, botanica zoo
logia, matematica; secțiunea literiloru, istori’a 
vechia, istori’a rusdsca, filosofi a, literatur’a uni
versala, iiteratur’a rusa, economi’a politica. Aceste 
cursuri durhza trei ani. Au fost urmate in 1879 
—1880 de 789 studente. Numerulu eleveloru este 
acum de 840, din care 799 domnisidre, 38 femei 
măritate si 3 veduve. Midiloci’a cheltuieliloru este 
de 212 lei de persdne pe anu, fia-care eleva 
platesce 200 franci pe anu.

(Unu obiceiuanglesu. Cetimu in 
„le Figaro" : „Suntemu intrebati:

„Candu unu barbatu intelnesce la plimbare pe c femeia 
din societate, pe care ’o cunăsce, trebuie ’o salute?

„In Franci’a este obicinuitu, că barbatulu se sa
lute celu d’antaiu, cu conditiunea inse, ca relatiunile 
se fia regulatu stabilite.

„In Angli’a acdst’a cestiune a fost adesea dis
cutata si s’a otaritu, că ori-ce intimate ar’ esiste 
intre unu barbatu si o femeia din societate, densa 
trebuie se salute mai antaiu, că se autoriseze, se fia 
salutata. “

(Spre orientare.) Consumandu-se prim’a 
ediție a di arului humoristicu satiricii „Caliculu," 
s’a dispusu a dou’a ediție, care se va efectui pdna

Za-zxx'bsuolx si Gavcra.
Fabrica de vestminte si recaisite bisericesci de ritu latinu si grecu

in Budapest’a strad’a Vatiului (Vaczi uteza) 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 conveni, se voru schimbă cu altele. 11—12

Editoru: Iacobu Muresianu. Redactoru responsabilu : Dr< Aurel MureBianm
Tipografi a: Ioanu Gott si fiiu Henricu,

in 30 Ianuariu vechiu. Acei P. T. Domni abonați, 
cari n’au primitu primulu numeru, suntu rogati a 
fi cu indulgintia pena la acelu terminu.

Administratiunea „Calicului."

Cu 11anuariu st. v. 1881 s’a inceputu unu nou 
abonamentu la

„GAZET'A TRANSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni prennmeranti ai fdiei 

udstre, a grăbi cu inoirea abonamentului.
Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati 

a ne tramite adressele d-loru esactu, aratandu si 
post’a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu. 
UCT* „Gazet’a Transilvaniei" apare dela 1 lanti- 

ariu 1881 de trei ori pe septemana,
Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran

silvaniei" este :
pentru Brasiovuî pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 

4 fi., pe anu 8 fi.; — dusu in casa: pe troi luni 2 fi. 
50 cr., pe siese luni 5 fi. ; pe anu 10 fi.

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fi 50 cr., pe siese luni 5 fi., pe anu 10 fi.,

pentru Romani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

„Gazet’a Transilvaniei" va apare de 
aci incolo Marți’a, Joui’a si Sambat’a si se va 
imparti in Brasiovu la 6 ore sdr’a.

'j/V Rogamu pe toti domnii, căti voiescu a avd 
numeru acestei foi dela începutului anului, a 
grăbi cu prenumeratiunca.

Adnimistratiunea.

OvltsuiIvl la 'o j.rs’a d.e ‘Viexi’a.
din 8 Februariu st. n. 1881.

Rent’a de auru un
gara .... 109.50

Imprumutulu cailoru 
ferate ungare . . 126 —

Amortisarea datoriei 
cailoru ferate de ostu 
ung. (l-a emissiune) 83.40

dto. (Il-a emissiune) 101.—
dto. (ill-a emissiune) 86.80
Bonuri rurale ungare 96 50
dto. Cu cl. de sortare 95.50
Bonuri rurale Banat-

Timis. 95.50
dto. cu cl. de sortare 93.75
Bonuri rurale transil

vane .... 94.—
„ croato-slav. . 97.—

Despăgubirea p. dijma
de vinu ung. . 94.75

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 101.25

Dosurile p. regularea
Tisei si a Segedin. 107.50 

Rent’a de harthia aust. 72 95
„ de argintu „ . 74.10
„ de auru „ 89.45 

Losurile din 1860 . 130.75 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . .815 —
„ bancei de credita

ungare . . . 263.—
„ bancei de creditu

austriaco . . . 287.50
Argintulu in mărfuri , —.—
Galbini imperatesci . 5 55
Napoleond’ori . . 9.37’/2
Mărci 100 imp. germ.. 57 90 
Londr’a, . . . 118 80

Gursulu Bursei de Bucuresci 
dela 25 Ianuariu/6 Februariu 1881.

Valori
câ

rO

Seadenti’a Cu- 
pbneloru Cerute Oferita

Oblig, rurale convertite 6°/o 23 Apr. 23 Oct. 88.‘/2 89.—
Imprum. Oppenheim . . . 8u/o 1 Ian. 1 Iul. 109.— 110.—
Oblig, domeniale . . . . 8°/0 idem 103. % 104.—

„ Cred. fonc. rurale 7°/o 1 Iul. 1 Ian. 99.1/, 100.—
„ Cred. fonc. urban 7°/o idem 94.— 94?/2

Imprumutulu comunei Bu-
curesci................... ♦ . 8°/„ 1 Ini 1 Ian. 101 */o 102.—

Act. căilor fer. romane
u /o
5°/n 1 Iuliu 56.50

Oblig. năue ale statului 6°/o 93.- 93?/2
Actiele Bancei Romanii 1 Ian. 1 Iul. 568.— 575.—
Dacia, cump. de asig.

Act. (fr. 500) . . . . 8% 1 Ianuariu 220.— 230.—
Dosuri municipale (lei 20) 28.— 28?/2
Renta romana................. 5°/„ 78.—
Argintu contra auru . .

° /o
101.’/4

i o. i2
101.’/2

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


