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VIII. Conferinti'a dala 1861 nu numai că. a 
monopolisatu t6te afacerile publice politice ale 
poporului romauu ardoleanu, „concrediendu ulterior- 
minte caus’a natiunala si confessiunala romana ar- 
chipastoriloru si barbatiloru loru permanent1? ci a 
mersu inca si mai departe, declarandu-se solidara 
cu toti pașii ce sau facutu până la 1/13 Ianuuriu 
1861 de cătra archierei si de câtra unii fruntași 
mireni in caus’a naționala: „câ si cum ar’ fi 
resultatu din sinulu unei representatiuni constituite 
după t6te formele legei? Eatihabitiunea acâst’a 
s’a datu fara considerare la aceea, că faptele pre
merse conferentiei se contradîceau cbiaru in modu 
esentialu si nu erau eflucsulu numai a unei singure 
cugetări si vointie.

Unii adeca cerura in petitiunile așternute tro
nului mai multu, alții mai puținu si conferenti’a 
fidela principiului, că „ori-cătu se dă Romanului 
multu pu^inu âlu se primdsca", â declaratu tdte 
petitiunile de ale sale.

Spre ilustrarea celoru dise trebue se ne in- 
târcemu earasi la cronicariulu nostru, care vor- 
bindu despre caracterulu conferintiei, scriea la 14 
lanuariu 1861 intre altele:

„Dintru antaiu semenâ tare, că o sama de 6- 
meni ar’ fi fărte aplecați ale adscrie Brasioveniloru 
celu mai aprigu radicalismu. Acesti’a inse nu duse- 

- rera altu-ceva cu sinesi la conferenția de cătu câ
teva parole de dî, precum le dicu diaristii, ddca nu 
si ost asii, eara anume :

„Solidaritate natiunala. pentru totu ce au facutu 
până acuma archiereii si deputatiunea in folosulu 
natiuu:i, adeca unulu pentru toti si toti pentru 
unulu, că si cum națiunea intrâga adunata la unu 
locu ar’ fi facutu totu. — Comissiune langa ar
chierei. . . . Brasiovenii nu sunt indestulati cu 
nimicu din câte s'au câstigatu până acuma; totu-si 
si ei sunt de acea opiniune, câ ori-câm se dâ Ro
manului multu pmjinu, elu se primdsca, ci niciodată 
se nu incete de a cere si a pretinde necurmatu 
câtu i se cuvine s. c. 1.“

Aceste „parole de dî“, ce veneau din partea 
unoru membri ai conferentiei, despre cari se credea 
câ voru fi „cei mai aprigi radicali" ne deslusiescu 
in modu destulu de larnuritu ce se intielegea la 
1/13 lanuariu 1861 sub cuventulu solidaritate.

Mai antaiu se vede, câ atunci se identtficâ 
voiuti’a conferentiei, cu vointi’a natiunei si se lucră 
„câ si cum națiunea intrâga adunata la unu locu 
ar fi lucratu totu? Acestu dreptu si lu insusiea 
in modu esclusivu o adunare de vreo suta de 
membri, dintre cari jumetate se infațisiara la 
porunca! Nu era acâst’a o parodia asupra adu- 
narei natiunale dela 1848 ?

Pusa odata pe acâst’a basa a raonopolisarei 
vointiei natiunale conferenti’a dela 1/13 Iauuariu 
1861 n’a mai potutu intielege sub cuventulu „soli
daritate" conlucrarea fiacarui romanu după putinti’a 
s’a spre ajungerea scopului comunu politicu-natiu- 
nalu, ci a intielesu sub „solidaritate" supunerea 
6rba a tolalitatii Romaniloru la „totu ce au facutu 
si ce voru mai face archipastorii romani cu barbatii 
loru permanenti?

Dâca vointi’a conferentiei, a fost numai vointi’a 
natiunei, ddca conferenti’a si-a insusitu o plenipo- 
tentia generala irevocabila, atunci nu se mai potea 
admite câ cineva se viua si se dîca: n’ati facutu 
bine, ce a-ti facutu la Sibiiu. Cuventulu „solida
ritate" eschidea prin urmare si ori-ce critica seriâsa 
a fapteloru petrecute in primele dile ale lunei lui

lanuariu 1861. Se institui-se unu directoriu de 
doi archierei, cârora li s’a datu câ ajutori unu nu- 
meru de fruntași mireni si dela t6ta nati’a se cerea 
câ se fia solidara cu faptele acestui directoriu 
până si cu cele din trecutu, se cerea prin urmare 
supunere drba generala — si t6te aceste se es- 
primau prin cuventulu „Solidaritate".

De aci a urmatu câ tdta activitatea politica 
natiunala s’a conceutratu in manile directoriului, 
ear' poporulu in totalitatea lui a remasu passivu. 
Alții lucrau pentru popoiu, elu orbecâ mai departe 
in intunerecu, nimicu nu se facil pentru organisarea 
si fdrte puținu pentru educarea lui politica. Direc
toriu poruncea si ceilalți aveau se asculte; difer- 
inti’a era numai in aceea, câ unii ascultau mai 
multu alții mai puținu. Astfeliu membrii direc
toriului : Archiereii, fiindu âmenii de incredere ai 
guvernulu austriacu, „So'idariltatea" ce se inaugurase 
la 1861 era — o solidaritate cu guvernulu.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Partidele maghiare făcu pregătiri mari pentru 

viitârele alegeri. In fruntea miscarei electorale stâ 
partid’a estremei stânge, care prin or- 
ganulu siefiloru ei Mocsâry si Irânyi si-a precisatu 
program’a, care declina dela sine tendintiele revo- 
lutiunare, cari i se atribue si cere uniunea 
personala cu Austri’a, restitutiunea „in inte- 
grum" a situatiunei dela 1848.

Intr’aceea ministrulu de finance nefiindu mul- 
tiamitu cu venitulu din dârile pe consumu se gan- 
desce la o noua emissiune de renta de 
harthia 5%. Deocamdată se dîce isi va procurâ 
pe calea acâsta numai vreo 20 miliâne.

In fine s’a terminatu si afacerea clusiana Bar- 
tha-Rustow. „Oor. polit? anuntia cu dat’a 
7 Febr. câ tribunalulu de resbelu a condamnatu 
pe locotenentulu D i e n s 11 si pe sub-locotenentuiu 
R ii s t o w pentru vatamare corporala la 7 luni 
inchisăre. Riistow afara de acdst’a a fost de
gradata.

In 8 Febr. 1. c. o deputatiunede 
t i e r a n i austriaci din Wilhelmsburg a fost pri
mita in audientia de câtra cornițele T a a f f e. 
Deputatiunea s’a plânsu asupra lipseloru ce trebue 
se le sufere tieranii, asupra dâriloru apesatdre si a 
accentuata positiunea privilegiata ce-o ocupa 
Galiti’a. — Ministrulu T a a f f e le-a promisu câ 
se va ingrigi câ dările se fia impartite in mesura 
egala asupra diferiteloru provincii. Ualitianii nu 
ar’ fi privilegiati, ei si asia platescu mai multa 
dare câ inainte. Ei au moșii mari ddr’ ce folosu 
ddca nu au locu de semenatura? Tieranulu din 
Austri’a se nu imiteze numai modulu de producti- 
une alu mosiului seu, ci se caute a lucră pamentulu 
mai bine, câci atunci ’i va aduce mai multu 
venitu.

Deputatiunea s’a rogatu de d-lu T a a f f e câ 
se faca se fia primita in audientia si de imperatulu, 
ministrulu-presiedinte i-a respunsu inse câ-i pare 
reu câ nu p6te se satisfaca dorintiei acesti’a, fiindu- 
câ dâca tdte adunările de tierani ar’ tramite depu- 
tatiuni la imperatulu, ar’ trebui sâ se dă pe sep- 
temana o mulțime de audientie, ceea ce ar’ merge 
inse prea departe.

„N. fr. Presse" anuntia câ negotiarile 
cu S e r b i ’a pentru incheiarea unui tractatu de 
comerciu austro-serbescu mergu reu. Serbii sus- 
tienu nesce puncte in tarif’a vamala cu deosebire 
in privinti’a tiesaturiloru atâta d9 opuse cu pre- 
tensiunile austriace, in câta o intielegere pare a- 
pr6pe impossibila.

In siedinti’a dela 26 Ian. (7 Febr.) a c a- 
merei romane d. Locusteanu cerii câ co- 
missiunea de indigenatu se dâ prioritate petitiu- 
niloru de nataralisatiune ce i s’au adresata din 

partea Romaniloru din diferite pârti. D. Urechia 
observa, câ in secțiuni s’a facutu unu proiectu de 
lege prin care se stabilesce câ asemeni petitiuni 
venite dela Romani se fia votate en bloc. Adu
narea incuviintiâza propunerea lui Locusteanu. Se 
respinge apoi cu 25 voturi in contra la 44 indi- 
genatulu d-lui Dr. Leou Rosenthal si se recunâsce 
calitatea de romanu d-lui Fometescu Const. cu 59 
in contra la 2 voturi.

D. V. A. Urechia isi desvâlta apoi inter
pelarea asupra missiunii ce au avutu cei doui că
lugări traraisi de patriarchia câtra guvernulu ro
manu. D-s’a esprima parerea de reu, câ nu s’au 
publicata in „Cartea Verde" documentele privitdre 
la ’ncercarea de a redeschide cestiu
nea monastiriloru închinate. Ci- 
tdza câte-va acte si deduce dintr’unulu câ guver
nulu a deschisu o portitia acestei cestiuni, totuși 
declara câ nu se ’ndoiesce câ d-nu Boerescu si in- 
tregulu guvernu mai bine s’ar’ retrage de câtu se 
permită introducerea prin acea pdrta a unei cestiuni 
definitivu resolvata si inchisa.

D. Ministru de esterne respunde câ intradeveru 
M. S. R. Domnulu a primita o scrisdre adresata 
de patru prelati in privinti’a cestiunii monastiri- 
loru închinate. M. S. a respunsu, cum politeti’a 
cerea se respunda, adaugându totdeodată câ ces- 
tiunea monastiriloru a fosta resolvata, conformu 
dreptului tierii si scopului ce l’au avuta donatorii 
candu au inzestratu monastirile. Câtu pentru peti- 
tiune, M. S. a recomandat’o guvernului, câ ori-ce 
alta petitiune, si deci nu este nici o portitia des
chisa, cum pretinde d. interpelatoru. Documentele 
nu s’au publicatu in „Cartea Verde" pentru câ nu 
sunt acte diplomatice, de 6re-ce patriarchulu nu e 
unu severanu, d-s'a a primita pe delegații patriar- 
chului acasa si le-a declaratu, că nici nu pdte in
tră in vorba despre acdst’a afacere, care e defini
tivu terminata (aplause). Terminandu, d. ministru 
dice că ori-ce partita ar’ fi la guvernu, nici-una nu 
se va găsi care s’atinga o cestiune resolvata si ’nchisa 
pentru totu-deauna (aplause).

După replic’a d-lui Urechia care accentuă că 
Turcia era p’aci se agite din nou cestiuuea monas
tiriloru închinate s’adopta urmatârea moțiune pro
pusa de d. Urechia: In urma interpelării d-lui V. 
A. Urechia, Camer’a, multiamita cu deciafatiunile 
guvernului si considerandu cestiunea inchisa, trece 
la ordinea dilei.

Organulu interesseloru germano-evreesci „Bu- 
karester Tagblatt" scuipa focu din causa, că ca
mer’a romana a respinsu cererea de 
naturalisare a unui Evreu din 
Iași, a bancherului Iacob Neuschotz. D. Neu- 
schotz — dîce numit’a foie — are acuma 65 de 
ani, camer’a la condamnatu a mai așteptă inca 
diece ani si apoi a mai cere inca-odata, dâca va 
mai trai, naturalisarea. Cu ocasiunea acâst’a or
ganulu Germano-Evreiloruse servesce fagia de camera 
romana de unu limbagiu forte indrasnetiu si gro- 
solanu. care si atunci candu ar' sustiend o causa in 
sine drâpta ar’ trebui se faca cea mai rea si dis- 
gustatdre impressiune intre Romaui.

î

Soirile relative lacouflictulu turco- 
grecescu sunt asia de contase si de contra
dictorii, incătu nu se pdte spune nici-decum, ddca 
o împăciuire prealabile a acestui confiictu are mai 
multi sorti, decâtu resbelulu ce amenintia totu mai 
tare a pune cestiunea orientului de nou la ordi
nea dilei.

Din cercurile diplomatice ale Vienei se scrie : 
„că desbaterile din urma din c a m e- 
r’a francesaau produsu aoolo o impressiune 
favorabila intr’atat’a, intru cătu ele dovedescu, că 
representatiunea naționale impartasiesce pe deplinu 
ideile, ce domnescu in sinulu poporului, despre 
marea necesitate a pacei, si care in timpii din urma 
s’au manifestatu cu atât’a putere incătu guvernulu 



s’a vediutu necessitatu se tiena contu de ele. De 
altcum este invederatu, că in momentulu de fația 
domnesce unu intre actu in dram’a 
greco-turcâsca. Repreșentantii puteriloru 
nu păru a fi pnmitu inca dela guvernele. loru ins
trucțiunile detaliate, de cari au trebuintia pentru 
inceperea pertractariloru de aplanare ale acestei 
drame. Ultimele desbateri din camer’a francesa 
indreptatiescu intr’o mare mesura la speranti’a, că 
dorit’a aplanare in cele din urma totu se va. putd 
obtiend si că astfeliu se va evita, că dram’a se 
devină tragedia."

După cum se scrie „Cor. Pol." din London 
cabinetulu anglesu, continuă a - se 
mautiend inca totu pe punctulu de vedere, pe care 
s’a pusu dela inceputu in ceea ce privesce conflictulu 
greco-turcescu. Este torte probabilu, că elu ar’ 
sprigini cu o energia si mai mare revindicatiunile 
Greciei, dâca n’ar’ avâa acasa atâtu de lucru cu 
cestiunea irlandeza si ddca opiniunea publica in tăia 
tiâr’a n’ar’ manifestă o orăre atăta de mare contr a 
unei interventiuni active in Orientu. O urmare a 
acestoru impregiurari este; că punctulu de gravi
tate alu „concertului europânu" nu mai este in 
London, ci in Berlin. ... In adeveru, candu 
Franci’a ’si-a retrasu din discutiunea diplomatica 
faimosulu seu proiectu de arbitragiu, se dice, că 
d-lu Barthdleiny St. Hilaire ar’ fi jntrebatu in modu 
confidentialu pe ministrulu afacerile străine, ddca 
cumva cabinetulu anglezu este dispusu a-’si face 
propunerile sale in privinti’a noului „m o d u s 
procedendi*  in cestiunea grecdsca. Res- 
punsulu cabinetului din St. James (cet. Gems) se 
spune a fi fostu negativii si impreunatu cu reco- 
mandatiunea (că se se faca cabinetului din Berlin 
o asemenea provocatiune. Oricum s’ar' fi petrecuta 
lucrurile, a,tat’a este astadi constatatu, că con
ducerea concertului europenu 
in nou’a fasa, in eare a intratu conflictulu turco-gre- 
cescu se afla astadi earasi iu manile d-lui de Bis- 
marck.

Press’a din P a r i s u se ocupu inca totu cu 
marile desbateri, la care a datu ansa interpelati- 
unea in privinti’a cestiunii orientali. „Le 
Temps" unulu din cele mai importante organe ofi- 
ci6s6 ale actualului minsteriu incheia unu articulu 
de fondu alu seu cu urmatorele cuvinte:

„Noi multiamimu d-lu Bartholemy St. Hilaire, pentru 
că a aperatu atitudinea predecessoriloru sei si ne ferimu 
Mite, de a-i face vre-o imputare pentru iuterpretatiunea 
decisiuniloru conferintiei din Berlin, ce i este propria care 
inse, deși nu comsemte pdte nici cu liter’a, nici cu spiritulu 
textului, arăta firm’a intentiune de a preveni in viitorn ori 
ce amestecu compromitietoriu alu Franșiei. Mai curendu 
amu pute se regretamu, că d-lu B. St. Hilaire n’a intonatu 
cu mai multa fortia acestu punctu.

„Elu ’si incheia vorbirea prin assigurarea, că concertuln 
europenu esista inca; noi amu fi voitu mai bine se-’lu 
audimu dicendu, că Franși’a prin încercarea sa de a stabili 
unu tribunalu de arbitrii voi se-’si arete pentru ultim’a 6ra 
bun’a s’a vointia si se ’si implinesca obligațiunile morali, 
ce le luase asupra ’si in favdrea Greciei si că acumu se 
considera că descărcata de orice inițiativa diplomatica pre
cum si de ori ce obligațiune de a da vieunu ajutoriu ma- 
terialu. Dup aceea apoi putea se vorbesca, deca voia despre 
concertulu europenu; putea apoi se iea parte si la noue 
pertractări, de vreme ce astadi este lucru ispravitu gata, că 
obligațiunile luate asupra-si de puterile europene nu voru 
mai merge pena la demonstratiuni, cari ar’ fi ridiculi, deca 
n’ar’ potd fi periculbse."

Un’a din cele d’antai consecintie ale procla- 
matiunii directoriului nationalu irlandezii este 
arestarea d-lui Davitt. Acest’a este ade- 
veratulu intemeiatoriu alu Lan d-L i g e i 
irlandeze, care dă atăta de lucru autoritati- 
loru britice. Elu fusese condamnata deja la anulu 
1870, că unulu dintre siefii insurectiunii feniane 
(nihiliste) incercate in acelu anu, la 15 ani de 
munca silnica. La 1878 a fostu eliberata, 
inse numai sub conditiunea, eă se va abtiend dela 
ori-ce agitațiune politica-sociale; la dincontra fiindu 
de nou arestata va avă de a ’si face intrâg’a pe- 
dâpsa. Caus’a arestării lui de astadata au fostu 
cu deosebire vorbirile lui incendiare si preste me
sura revolutlonarie ce le-a tienutu in diverse adu
nări populare. Intr’un’a din acestea apostrofă 
actualulu ministeriu cu vintele: „In cabinetu siedu 
astadî nisce Omeni cu idei atătu de misdrabile, cu 
povniri atăta de brutale si cu tendintie atătu de 
lacome de sânge, precum numai potu fi a-le unoru 
Omeni, cari au condamnata unu partidu-wigh (demo
crata) la eterna infamia." — Din Dublin d. Davitt 
a fostu adusu sub o escorta politiana la London de 
unde, după ce i s’a constatatu identitatea, a fostu 

dușu la inchisOrea Milioane. Pe drumulu ce 
duce la inchisOre s’au luatu tOte mesurile, pentru 
a zadarnici ori ce încercare violenta de a-’lu elibera, 
ce puteau face partisanii sei irlandezi. Din acOsta 
inchisOre a fostu apoi transportata cu trenu sepa
rata la inchisOrea Portland unde va avă se 
stea până ’si va face intrOg’a pedOpsa.

In Dublin se astOpta in fiacare momentu, că 
Land-Lig’a se fia sugrumata si birourile, sale puse 
sub sequestru. In vederea arestării torte probabile 
si a altoru conducători ai Ligei, s’a formata sub 
presiedinti’a d-nei Parnell o liga a 
f e m e i 1 o r u. AeOsta a publicații unu manifesta 
care provOca pe femeile din Irland’a că ele 8e 
continue si se propage agitațiunea, până ce miseri’a 
compatriotiloru loru va luă unu sfârsitu.

In c a m e r’a f r a n c e s â după primirea de
finitiva a legei de pressa a venitu la ordinea dilii 
propunerea deputatului „Labuze". care pretinde 
assen tarea si a clericilor u. Desbaterea 
acestei propuneri la cererea ministrutui de resbelu 
s’a amanatu până la venirea in camera a nouei 
legi de recrutare, ce se va preseutâ in curându. 
Dup’acOst’a s’a pusu in desbatere proiectata de lege 
asupr’a divortiului propusu do d-lu 
N a q u e t unu infocatu apostata alu divortiului. 
AcOst’a lege are puține sianse de a fi primita, 
deOrece ministrulu de justiția si celu de interne ’i 
sunt cu totulu contrari.

Unu colonelu alu armatei elvețiene, membru 
alu consiliului federalu Z i e g 1 e r, se pronunția 
intr’o brosiura de curendu aparuta, in contra 
introducere! unui si s temu de 
fortificări in Helveți a. Realisarea 
acestoru fortificații, dîce dânsulu, este o curata im- 
possibilitate, căci pe langa aceea că ea ar’ reclamă 
unu siru de ani, in cari pdte s’ar’ schimba actua- 
lulu sistemu de lupta, — banii ce s’ar’ cheltui 
pentru lucrări ar’ sîei inse atăta de tare Helveti’a 
finaciarmente, in cătu ea n’ar’ mai fi in stare se 
pOrte singura resboiulu. DOca e chiaru vorb’a de 
a face intariri, incheia colonelulu Ziegler, ele se 
voru potO ridică si intr’unu timpu cu inceperea 
si urmarea resboiului. E vorb’a adeca de intariri 
pasagere, că cele cari au jucata unu rota atătu de 
mare in resboiulu de secesiune alu Stateloru Unite 
si in Turcia acum sunt trei ani, si pentru cari 
Helveti’a oferă niște positii atătu de potrivite. Ceea 
ce trebue dOr’ in prirn’a si ultima linie Helvetiei 
pentru apropiatulu resboiu este banulu, — banulu 
intr’unu numeru considerabilu. Diarele vienese re
comanda acesta sfatu — mirabile dictu — si... 
Germaniei.

Ministeriulu d-lui Canovas del Căș
ti 1 1 o, care guvernOza de atăt’a timpu S p a n i’a 
acum s’a aruncata cu totulu in brațiele clericalis
mului celui mai ultramontauu. Elu a aprobata in 
3 Februariu statutele proiectate de cardinalulu- 
archiepiscopu din Toledo pentru intemeiarea unei 
vaste associatiuni catolice, care să 
se intinda asupr’a tuturoru dieceseloru, orasieloru si 
sateloru din tiOra. Associatiunea va stă sub ime
diata autoritate a episcopiloru. După statute as
sociatiunea acOst’a urmaresce numai scopuri reli- 
giOse si sociali si activitatea ei va consta in cari
tate, amelioratiuni sociali, in propagarea educatiunii 
si a instrucțiunii si iu desvoltarea si latirea lite- 
raturei sciintieloru si arteloru creștine. Associatiunea 
va face propaganda, si se va pune in legătură cu 
tOte associatiunile catolice din si afara de Spani’a. 
Membru alu associatiuuei pOte deveni numai acela, 
care recundsce in intregulu loru invetiaturile bise
ricii cuprinse in encyclic’a „Quanta cura" 
si in „S y 11 a b u s.“ De sine se intielege, că 
toti ultramontanii din Spani’a, multi carlisti si con
servatori cu influintia se grăbiră a primi statutele 
acestei associatiuni, care in Madridu este conside
rata că punctata de plecare alu unei puternice 
organisatiuni a clericalismului spaniolii. Abia pOte 
fi o îndoiala că acOsta associatiune este oper’a 
jesuitiloru, cari dati afara din Franția, Belgi’a, 
Itali’a si Germani’a, aflara in Spani’a, gratia con- 
descendentiei guvernului ei actualu, terenulu favo- 
rabilu de unde potu încerca de nou se supună 
vointiei loru intrdg'a Europa catolica. Până atunci 
inse modestii discipuli ai lui Loyola se voru mul- 
tiumi cu prefacerea Spaniei in o pepiniera (scOla 
de pomi) de jesuiti. Ferice de tine Spania!

Diarulu oficiosu din Vien’a „Die Presse*  publica 
o telegrama din Bucuresci in urmatOrea cuprindere: 
„După ce s’au regulata pe deplinu intre R o- 
mania si R u ș i ’a tOte cestiunile diplomatice 
financiare ce erau pendenta, va sosi la 10 Februariu 

principele-O b o 1-e-n sky, pentru a lichidă pre» 
tentiunile romane, cari {deriva din ultimulu res- 
belu orientata."

Aradu, 4 Februariu 1881.

Onorate D-le Redactoru! In scrisdrea mea 
trecuta Ve am comunicata ceva despre starea nOstra 
romanOsca de pe aici. In legatara cu acele Ve 
comunicu, că brosiur’a d-lui professoru Goldisiu a 
facutu la noi impressiune torte buna si, după căte 
imformatiuni possedu, chiaru strainiloru ii-a irnpusu 
vediendn cu căta dibaci a se apera tesaurulu ce lu- 
avemu mai scumpu. Diuarele romane de-a-rândulu si- 
espimara sentintie magulitOrie despre scrierea nu
mita; numai diarulu fratiloru banatieni redigeatu 
de domnulu Pavelu Rotariu dela TimisiOra scrie 
intre varietățile nrului 4, că d-lu Goldisiu a facutu 
acuma unu lucru, pre care la TimisiOr'a ’lu- 
cunoscu si pruncii din leaganu.

Cinste si Omenia ori cui, dOr’ este o dîcala că 
„omulu până traiesce totu se mai intieleptiesce" si 
acâst’a are valdre si pentru d-nii dela „Lminato- 
riulu" La t6te cele scrise asupra d-lui Goldisiu 
— dOca s’ar’ face unu plebiscitu — atunci acel’a 
ar’ suna cam asiă: Frații dela „Luminatoriulu" 
inca potu invetiâ căte ceva din brosiur’a 
cea neașteptata a d-lui professoru Goldisiu. Der’ 
se trecemu la altele!

Eră inca mai anu candu audiâmu pe d-lu Ba- 
besiu vorbindu cu multu resonu despre infiintiarea 
unui diuariu politicu aici in Aradu. La multi le 
placea de ast’a, dOr’ nu si-au potutu realisâ dorin- 
ti’a, dîn causa că se temeau de deficitu. Mai iu 
dilele trecute se tienîl intr’o casa cinstita de aici 
chiaru unu feliu de conferintia privata in caus’a 
asta, unde se luă conclusu5 că se se convOce o a- 
dunare generala a tuturoru Romaniloru 
inteligenti din locu si să se caute cu seriositate 
despre edarea acelui diuariu. Asiă e d-le Redac
tam că ide’a e ddmna de lauda? Eu intrebu 
inse, la ce contOza publicata nostru cu edarea diu- 
ariului? Au cugeta, că voru află vre’unu mece- 
nate, carele se le tenda căte-va mii de basa? Său 
dâra au încredere in mulțimea prenumerautiloru 2 
Eu nu sum contra ideei, mă, insumi asiu dă su- 
cursulu possibilu la acOst’a întreprindere laudabila. 
DOr’ candu sciu positivu, că intre fruntașii romani 
din Aradu suntu si de acei’a, cari nu prenumera 
nici unu diurnalu romanescu, atunci oftezu din 
anima si trecu la ordinea dîlei preste ide’a de mai 
înainte, că-ci de si se va face modestulu inceputu, 
dOr’ totu atunci vomu începe a numerâ si dilele, 
căte voru mai trece până se cetimu necrologulu! 
Dă dumnedieu se fiu eu profetu mintiunosu! DOr’ 
candu mi-aducu a minte, că din lips’a abonenti- 
loru a apusu „C o n c o r d i ’ a", „F e d e ra
țiunea", „A 1 b i n ’ a" etc., si candu sciu 
că indiferentiomulu a facutu pre corifeii noștri se 
inmormenteze mai anu Associatiunea, 
carea in opini’a publica numera in bani gata a- 
vere la 10,000 fi. v. a., atunci ’mi vine se reco- 
mandu atentiunei confratiloru romani, că de-o-cam- 
data se sprijinăsca mai cu căldură diuariele, de 
cari dispunemu, că-ci timpurile suntu critice in 
torte multe privintie, fora de a abdice inse de 
îde’a respectiva. Caus’a alegeriloru de deputati se 
pOte resolvi bine si fora multu sgomotu, că-ci de 
regula unde e multa larma, acolo faptele nu prea 
sporescu.

De căndu se âfla in fruntea diecesei nostre 
P. S. S. d-lu episcopu Ioanu M e t i a n u institutulu 
pedagogico-teologicu a prosperatu multa. Fiindu 
P. S. 8. cu veneratulu consistoriu si acumu de 
principiulu, se redice sî mai multu numele celn 
bunu alu acelui institutu, mai dilele trecute — după 
cumu se aude — au mai inmultitu numerulu pro- 
fessoriloru cu doi in persOnele părintelui Ioanu 
Ghibu si a d-lui Romulu Ciorogariu, dOr’ ambii 
numai că adjutori langa professorii actuali. In- 
tenriunea va fi fost cea mai buna, dOr’ nu se 
pricepe numai, pentru ce nu s’au facutu dispuseti- 
unile aceste dela inceputulu anului scolasticu, de 
Orece si atunci trebuie se fi fostu lipsa totu atătu 
de mare că si acumu! După cum sunt informata 
corpulu profesoralu nu s’a plânsu, că ar’ fi prd 
ingreunatu cu lucrulu ; dOr’ după cumu ’mi-spuse 
mai alalta-eri unu amicu, dispusetiunile aceste cam 
nepedagogice sâ se fi facutu si din unelâ conside- 
ratiuni private, cari căte odate pOte suntu de escu- 
satu, numai se nu se faca pe cont’a invetiamentului. 
Fia si dispositiunile aceste tardie de bunu auguru 
si dâ Dumnedieu se contribuiOsca la redicarea nu
melui bunu alu institutului amintitu !

Corespundentele.



De langa stejariulu lui Horea ianuariu c.
Abia esiramu din vechiulu anu, care inca nu ne-a 

lasatu nimicu consolatoriu, ci numai imposite uoue si legi 
care de care mai asudritdre pentru poporu, candu dea că 
curăndu după colindatdrii, cari ne gratulasa la diu’a nascerii 
salvatorului — se ivescu alti colindători, cari in locu de a 
ne ură unu anu mai fericitu se in cerce a ne se duce pentru 
de a ajunge altulu si mai reu. Acesti’a sunt cei ce petiescu 
după .prefie.ntio^ale .pentru ablegati dietali. Abia intraramu 
in anulu 1881 candu au să se faca alegerile pentru diet’a 
ungurăsca, si candu se vorbesce de parasirea passivitatii si 
se si presentă pe la noi unu mare Romanu .cu programa 
guvernamentala geraudu-se de fiitoriulu salvatdre alu natiunei 
romane. Inșe că. se păta figura jde unu natiunalistu atătu de 
mare ar’ trebui mai antaiu se se desbrace de omulu celu 
vecljiu si să se imbrace in celu nou .după cum cetesce si 
tatalu d-sale in saut’a Scriptura.

Totuodata se afirma de cătra cei ce l’au primitu că 
pre fiitoriulu ablegatu, cumcă ar’ fi avisatu la ..acest’a de 
cătra inteligiuti’a din Deva (?) — inse eu nu credu acăst’a — 
că unulu care ar’ ave mure .popularitate in fostul u comitatu 
alu Zarandului ?!

Ar’ fi fărte consultu că se remana langa ileulu seu, pre 
langa care e angagiatu, abdicandu la atari posturi ce păte 
nu i se cuvinu si după cum credu, numai imaginatiunea si 
amagirea 6rba (fora de a observă reulu) ’lu făcu instrumen- 
tulu celoru cari servescu planuriloru străine.

Nici mamelucii alu căroru iustrumentu servilu s’a fa- 
cutu, nici planisarea scălei comunale din Rud’a, ba nici 
chiaru primariulu uuguru substitutu acum trei ani in lo- 
culu unui bravu romanu din acea comuna nu-i voru pote 
esoperă unu credentionalu de ablegatu spre a ajunge la lo- 
culu multu doritu ! — i. —

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

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

Horatiu.
(Urmare.)

Cu anulu 1861 se începe activitatea proprie 
barbatasca a regretatului repausatu. Chiematu de 
mai multi amici ai sei, aprâpe jn contra vojntiei 
sale, a fost alesu de primulu v-comite alu restau
ratului vomitata Zarandu, — amu disu că aprdpe 
in contra vointiei sale a primitu onorabil’a func
țiune ce i s’a oferitu, căci densulu voiea mai ’na- 
inte se vdda in ce direcțiune se va desvoltâ inau
guratei noua constitutiune, pe care o dorea inade-, 
veru constituționala si democratica, — si numai 
după apretieri profunde convingându-se, că in spre 
bine este de lipsa conlucrarea sincera si valordsa 
a toti 6menii de bine, s’a resolvitu de-a primi si 
a primitu funcțiunea ce i s'a oferitu. Aici asie- 
diatu in fruntea unui municipiu, cu spriginulu si 
cooperarea mai multoru zeloși consoți, a lucratu 
cu zelu nefatigabilu spre introducerea de reforme 
salutarie, cari se redice bunăstarea spirituala si 
materiala a destineloru populatiunei ce formă muni- 
cipiulu Zarandului; sub a lui dirigentia s’a pusu 
Comitatulu Zarandu in prospera înflorire culturala, 
cum nu mai fusese nici-odata; din seraci’a cunos
cuta aprâpe proverbiala a comitatului Zarandu s’au 
creatu si instituita o mulțime de scoli elementari 
mai in t6te comunele districtului, — o sc61a ca
pitala de băieți si de fete in comuu’a Halmagiu, 
o sc61a media cu 4 clase gimnasiali in Bradu, cu 
menirea de a creste treptatu, până a se face gim- 
nasiu completu, — apoi pentru ingrigirea sanitaria 
a populatiunei intregului Comitatu, espusa din tein- 
puri inmemorabili unei negligentie pacatase, s’ain- 
fiintiatu in Baia de Crisiu unu spitalu, — si alte 
multe amenunte in sine, dăr’ cari t6te concordate 
presinla o icuna de unu bunu auguriu pentru pros- 
perarea populatiunei m tâte ramurile de adminis- 
tratiune, cultura, si propășire ; singuru actulu insti- 
tutiune a dieci de scoli prin comunele rurali si a 
gimnaziului, este o opera atătu de însemnata, care 
trebue se-i asigureze repausatului o recunoscintia 
eterna si nume nemuritoriu! Afara de acestea, 
municipiulu comitatului Zarându, sub acestu sistemu, 
candu a fostu re’nauguratu la anulu 1861, până la 
desfiintiarea lui in anulu 1876, s’a bucuratu de-o 
reputatiune generala romandsca si se pbte afirmă, 
ba este constatatu, că organisarea acelui municipiu, 
n,ici-odata n’a stătu pe basemai 
naturali in privinti’a elemen- 
teloru sale constitutive, decătu 
cumu a fostu in acea epoca, potemu dice cu dreptu 
cuventu „de auru“ pentru desfiintiatulu comitatu 
Zarandu, si sub care sistemu de organisare, n ’a 
fostu niciodată afara de barie
rele 1 e g e i, nici chiaru atunci, candu mai 

la urma intentiunile si faptele sale au fostu reu 
intielese si vitregu tractate.

Municipiulu Zarandului sub conducerea s’a a 
traitu etatea de fericire, si ddca acdast’a s’a stinsu 
inca până ce losifu Hodosiu a fost in vidtia, se 
pbte atribui dissensului cu care bunele intentiuni a- 
le acelui Municipiu au fostu intimpinate; cine a 
cunoscutu atunci Zarandulu, si-lu vede astadi, va fi 
cuprinsu de acdst’a trista esperiintia. . . .

In decursulu acestui intervalu de ani 16 losifu 
Hodosiu in trei ocasiuni a fostu trimisu deputatu 
in camer’a tierei, si cine nu scie si nu cundsce 
zelulu, inteligenti’a si sinceritatea, cu câre a ape- 
ratu in camera interesele natiunei .romane, cine nu 
scie studiulu seu de predilictiune asupra temei „In- 
dependenti’a Transilvaniei", in care cestiune a si 
edatu o brosiura, prin care arata „Indepen- 
denti’a Transilvaniei din punctu de vedere alu 
dreptului publicu transilvanu in generalu, si din 
punctu de vedere alu dreptului publicu si naturalu 
alu romaniloru in specialu; prin lupt’a sustienuta 
in aceasta materia, Dr. losifu Hodosiu, si-a cas- 
tigatu nume nemuritoriu in analele frumâsei tieri ce 
se chiarnă Ardealu. . . !

Totu in cadrulu acestui periodu vine a-i se re- 
cundsce distinsele sale merite literare prin faptulu 
că a fostu chematu a fi membru alu societății A- 
cademice romane, organisata in urma că Academia 
romana in Bucuresci, in care întrunire sciintifica- 
literara losifu Hodosiu a desvoltatu multu zelu, 
multu talentu si neobosita conlucrare, a facutu 
parte la redactarea dicționarului limbei romane, a 
tradusu „Istori’a imperiului Ottomanu" din origi- 
ginalulu latinu scrisu de Principele Demetriu Can- 
temiru, a facutu pe secretarulu acelui areopagu 
scientificu in cursu de mai multi ani, si a conlu- 
cratu putei-nicu, că frații de unu sânge din aceasta 
patria, si din vecin’a Romania să se cunâsca unii 
pe alții prin canalele literaturei si se nu trecemu 
unii pentru alții de străini necunoscuti, cumu eră 
mai înainte. —

Altetia S'a Regala Carol I generosulu Domnu 
alu României libere, cu inalt’a s'a gratia, a confe
rita lui Dr. losifu Hodosiu medali’a „Bene me- 
renti" classa I intru recundscerea lucrariloru si 
meriteloru sale literare-scientifice. — Totu in a- 
cestu intervalu de ani obvine si conlucrarea lui 
zetasa la infiintiarea „Associatiunei transilvane, 
pentru literatur’a si cultur’a poporului romanu", a 
careia membru pe viatia a fostu, si in adunările 
aceleia mai totu-deauna a presentatu discursuri 
instructive din t6te obiectele scientifice si literari; 
— a coulucratu cu zelu si devotamentu in Sino- 
dalitatea bisericei sale gr. orientale romane, luandu 
parte activa si de influintia la t6te congressele si 
Sinddele ei'; a participatu la crearea fondului pen
tru infiintiarea unui teatru nationalu romanu, alu 
caruia primu presiedinte a fost, — in fine după 
ce municipiulu Zarandului s’a disolvatu prin lege, 
a veuitu că asessoru referentu scolaru la consisto- 
riulu archidiecesanu din Sibiiu cu pre frumosulu 
cercu de activitate de a ingrigi trebile școlari con- 
fessiona’i in t6ta Archidieces’a Ardealului de ritulu 
gr. orientata.

Eata Domniloru! unu scurtu resumatu din 
laboriâs’a viatia a decedatului, cărui amu venita 
sei damu ondrea din urma împreunată cu mâhnirea 
nâstra pentru perderea tai prea timpuria, — si care 
sum incredintiatu, că a sapatu si saditu in animile 
ndstre unu suveniru placutu si de eterna recunos
cintia.

Unu barbatu zelosu, care a imbragiosiatu cu a- 
tăta zelu aprâpe t6te carierele vietiei publice deo
potrivă destinsu intru tdte, va fi socotitu p6te de 
multi că nu va fi fostu possibilu, se-o duca la per
fecțiune nici intr’unulu din ramurile ce a imbrațio- 
siatu. Domniloru ! considerați inse că n’a fosta inca 
si nu va fi muritoriu care se p6ta atinge limitele 
perfectiunei! . . . Ci Dr, losifu Hodosiu a fostu 
unu zelosu luptatoriu intru realisarea binelui pu
blicu pe t6te cărările, ce geniulu seu luminata, 
studiulu seu profundu si eruditiunea s’a vâsta, com
binata cu prudenti’a s’a bine desvâltata, a potutu 
se realiseze. Afara de aceste eminente calitati es- 
teriorulu seu simpaticu, nobilitatea spiritului seu, 
blandetia animei sale, — curagiulu seu neinfran- 
gibilu si afecțiunea celu caracterisă fația de ori si 
cine in totu deauna î-a atrasu simpathiile, iubirea 
si admirarele tuturo.ru, cari l’au cunoscutu, astfeliu 
cătu densulu intre dmenii de bine numai amici a 
avuta, si adeversarii tai cei mai mari recunosceau 
lealitatea si stimau principiele tai.

Candu deci amu schitiatu in scurte trasuri 
caracteristicele acestui măre barbatu alu natiunei 

ndstre, care nu mai este, nu remane decătu se 
luamu esemplu de la zelulu si perseveranti’a tai, 
dela iubirea s’a de patria, de națiune si de adeveru, 
si infațisiandunile că pe unu luceaferu luminatoriu, 
se fimu pururea cu ochii tientiti la faptele tai 
pentru a le urmă că astfeliu se ajungemu la lima- 
nulu, spre care se aventa spiritulu seu înalta si 
spre ajungerea caruia cu arddre a lucratu dî si ndpte, 
eara umbrei tai se-i conservamu cu pietate o eterna 
suvenire si admirare ! .

ZD 1 e z s e.
(Principele mostenitoriu Ru- 

d o l f) a plecata la Egipetu unde va face o es- 
cursiune si pe Nilu, de aci se va duce la Ierusa- 
limu. Adio ce si l’a luatu printiulu dela mirds’a 
s’a a fost .f6rte cordialu. Elu i promise că se va 
reintdrce până la 25 Aprile c. Din causa mortii 
adjutantului seu maioru Bakalovics, printiulu Rudolf 
a plecata mai înainte de termtaulu hotaritu.

(Revisuirea cărtiloru biseri
cesc i.) „Ortodocsulu" afla că d. ministru alu 
culteloru si invdtiamentului publicu n’a aprobata 
regulamentulu elaborata de Sinodu pentru revisuirea 
cărtiloru bisericesci si a decisu a se inapoiâ Sino
dului, spre a face 6re-care modificări pe care 
minisru le crede trebuincidse. Cu t6te acestea, in 
bugetulu ministerului de culte s’a inscrisu sum’a 
de lei 10,000 pentru retipărirea cărtiloru 
bisericesci.

(C a s u de m 6 r t e.) In Dumbrau a repau
satu in 3 Febr. unu bravu romanu V a s i 11 e 
P o p’a capitanu c. r. de cavaleria in pensiune, in 
etate de 57 ani.

(Porumbei caletori.) „Național Zeitung", dela 27 
Ianuariu, publica urmatărele : Estragemu din raportulu 
publicatu de Societatea berlinesa pentru dresarea porumbei- 
loru, urmatărele amenunte interesante asupra repediciunii 
sborului acestoru paseri: La celu din urma concursu, in 
1880, porumbelulu care a raportatu primulu pretiu a stra- 
batutu in 5 6re 26 minute, distantia de 474 chilometri. 
Acesta este sborulu celu mai repede ce s’a 'Constatatu păna 
astadi. Societatea berlinesa are mai bine de 1500 porumbei 
caletori betrani si in cursulu anului din urma ea a mai 
cumperatu, afara de acesti’a mai bine de 350 porumbei 
tineri din Paris, Aix-la-Chapelle si Belgi’a, in scopulu de a 
inbunatati rass’a prin amestecarea unui sânge nuou."

(Incendiu,) Sambata ndpte a luatu focu 
fabric’a de chibrituri a fratiloru Focsiendnu după 
calea „13 Septembre" in Bucuresci. Incendiulu a 
isbucuitu din caldur’a produsa de masîn’a destinata 
a usca chibriturile, care s’a aprinsu fiindu in cele 
din urmă pta uscate, si s’a stinsu cu ajutorulu 
pompieriloru pe la drele 11 dimindtia. Se dîce că 
pagubile causate ar’ fi de 200.000 lei.

(Omulu s b u r a t o r u.) Diarulu rusescu 
„Golos" de la 15 Ianuariu anuncia resolvarea unei 
mari probleme a sciintiei mechanice: putintia pen
tru omu de a sbura ca paserile. Profesorulu dela 
universitatea din Kiev, d. Juvenalieff, a presintatu 
academiei de sciintie, după disulu diaru, unu apa- 
ratu menita a da omului posibilitatea de a se 
rădică in aeru, de a manevra in t6te direcțiunile 
sborulu seu prin simple mișcări musculate, care 
sunt motorii aparatului. Importantia acestei 
descoperiri este fbrte mare, si se dice ca Academia 
russa a concedatu inventatorului brevetata de pri
vativa, prin care i se constata proprietatea iuven- 
tiunei. Reproducemu acăsia, lasandu respunderea 
deplina diarului „Golos."

(Unu omoru.) In camer’a Nr. 37 dela otelulu de 
Londra in Bucuresci locuia unu tuvcu betranu anume Mehmet- 
Ali, venitu din Rusciucu. In alta eamera, care esto situata 
intocmai sub aceea a betranului Mehmet in versta de 55 ani 
si Assim Abmet, in versta de 25 ani. Dumineca, nu se 
scie inca din ce causa, acești turci cari vindeau mărunțișuri 
prin orasiu, au avutu impreuna o discutiune dăstulu de in- 
versiunata, si Luni diminăti’a chelnerulu otelului intrandu 
in camer’a lui Mehmet-Alli, la gasitu mortu, avendu doue 
lovituri de cutitu la gătu. Din camera, după spusele ote- 
lierului, lipsesce unu chimiru in care Mehmet avea mai 
multu auru. Politi’a a arestatu indata pe ceea-lalti doui 
turci. Unnlu din ei, Ismail Mebmet avea pe mani nisce 
mici pete de sânge. Amăndoui tagaduescu crim’a si pre- 
tindu că au auditu Dumineca năpte pe la 12’sgomotu in 
camer’a lui Mebmet si au cerutu ajutoru in limb’a otomana, 
inse nevediendu pe nimeni s’au intorsu in camer’a l'oru. In
strucțiunea crimei se urmeza. („Rom.")

(Munții din D o b r o g e a.) Lantiulu 
muntiloru din plas’a Măciuu (Dobrogoa), care se 
unesce cu Balcanii din Bulgari’a printr’unu siru
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neintreruptu de dâluri, este ruptu in doue, in direc- 
ti’a Mâcinului, de o vale argildsa, care iea nascere 
la p61ele sud-vestice ale muntelui Tiutiuiatulu. 
Tiutiuiatulu este muntele celu mai inaltu din tOta 
Dobrogea, situatu in plas’a Mâcinu, la nordu de 
comun’a Grecii Suganlic, si la depărtare de vr’o 
4 si jum. cliilom. Poseda granitu, si are o inal- 
time de 506 metre peste mare. In intregulu lui 
este acoperitu de o pădure frumâsa, in care stejarii 
frasinii, ulmii si carpenii intindu bratie puternice. 
Valea argildsa, care incepe la pblele sud-vestice ale 
acestui munte si care se indrdpta spre nord-vestu 
până la Luncaviti’a, taie lantiulu muntiloru 
Mâcinului. Astufeliu acestu lantiu, care incepe la 
muntele U 1 i g a, ce resare dintr’unu terenu băl- 
tosu, despre nord-vestu, din bălțile Mâcinului, merge 
pena in fati’a comunii Grecii. De acestu lantiu se 
tienu si ddlurile dela Garbeni,Vacareni 
si până in ddlulu B u g e a c u. Pe acestu din 
urma dâlu odihnescu, sub o cruce mare de stejaru, 
cadavrele celoru antai soldați ruși cari au calcatu 
teritorulu turcu in ultimulu resboiu. — Lantiulu 
muntiloru Mâcinului este de o natura cristalina, 
compusa din „Gneis“ si „Grunstein" pidtra verde. 
Cea mai mare inaltime e de 356 m. peste mare. 
Este f6rte abruptu si escarpatu, de o fisionomie 
trista si adese-ori plftsiuva, nu câ lantiulu de muDti 
ai Tiutiuiatului, care are o fisionomie mai dulce, 
mai inclinata, si e mai multu acoperitu cu păduri 
frumâse. — Dela Tiutiuiatulu, spre ostu este unu 
adeveratu amfiteatru, unu siru de dâluri cari in- 
cungiura t6ta valea ce pornesce dela p61ele Tiu
tiuiatului, spre ostu si sudu, pbna la muntele Cart- 
b a i r, . situatu la câte-va chilom. spre sudn de 
comun’a Grecii. Dela acestu amfiteatru, la 100 m. 
in josu, spre sudu, isvoresce o apa fdrte buna si 
recorâsa, ce curge prin satulu Grecii. La 100 m. 
spre vestu dela acestu isvoru, celebrulu caletoru 
Peters, in 1863, a gasitu alluvion (loss), ceea ce 
presupune câ inundati’a diluviana a ajunsu pbna 
la acele inaltimi. (Rom. Trans.)

(Armat’a a c t i va a Au st r o-Un gări ei) 
consta după numeratiunea din 31 Decembre 1880 
din 271,474 de persâne. In acdst’a suma sunt 
cuprinși si 1160 de invalidi precum si 14 per- 
sdne ce se afla câ meseriași etc. pe nâile de res
boiu ce se aflau in ape străine. Dintre persdnele 
numerate se aflau in tierile representate in Reichs- 
rath 158,698; 84,339 se aflau in tierile de sub 
corân’a St. Stefanu; 27.995 in Bosni’a si Hertie-
govin’a; 116 in Ada Kaleh, 245 pe corvet’a
„Fasana" ce se afla in plina mare; 81 pe vapo-
rulu „Taurus", stationatu in Constantinopolu. După 
loculu de nascere se impartu: Austri’a inferidre 
14,965 ; Austri’a superiâre 4637 ; Salzburgulu 
2506 ; Stiria 9021 ; Carinthi’a 2658 ; Car- 
nioil’a 3769; tiermuriî marii 5352; Tirolulu 
si Vorarlberg 3693 ; Boemi’a 45,754 ; Moravi’a 
16,764 ; Silesi’a 4681 ; Galiti’a 39,185 ; Bu- 
covin’a 4378; Dalmati’a 3041; Ungari’a (cu 
Fiurne) 93,998; Croati’a si Slavoni’a 15,418; 
Bosni’a 1186; Germani’a 320; Elveti’a 24 j 
Itali’a 88, alte tieri 36. — Dintre cei numerati 
erau romano - catolici 197,277; greco - catolici 
23,874; vechi catolici 547; greco - orientali 
16,756; armeno-orientali 208 ; evangelico-luthe- 
rani 11,123; evangelico-helvetieni 13,174; uni
tari 369; israeliti 7562; mohamedani 328; 
alte religiuni 166. Ca limba materna vorbescu 
97,753 pe cea germana; 45,748 cea boema, mo
rava si slovaca; 19,678 cea polâna; 18,557
cea ruthena; 7901 cea slovena; 20,671 cea
croata si serba; 3669 cea italiana; 11291 cea
romana; 46,216 cea maghiara. Sciau ceti si
scrie 69% (187,434); 4% (11,935) sciau numai
se cetdsea; 27% (72,105) nu sciau nici ceti nici 
scrie. Neinsurati erau 953 per miile (259,651); 
insurati 12,125 (= 45 per miile), veduvi 627 
(= 2 per miile), in fine in divortiu traieau 71.

(Judecat’a unui pasia.) — Iut.r’unu orasielu din Bul- 
gari’a ajunseră la certa doui chrestini; era unu tata si fiulu 
seu celu mai mare. Betranulu clădise, nu de multu, o casa 
cu unu etagiu. După ce se casatori tenerulu, pretindea câ 
tatalu seu se locuiesca in incaperile de josu, ear’ cele de 
susu se i le lase lui, de 6re-ce avea nevasta tenera. Tatalu 
nu se invoi. Lucrulu merse pena la pasia. Infatisiandu-se 
ambii inaintea lui, pasi’a intrebâ pe celu teneru : — Unde 
vrei se locuesci ? — In catulu de susu. — Der’ aceea nu 
’ti se cuvine tie. — Ba mie că sunt mai tenern. Pasi’a a 
stătu câtu-va pe gânduri, apoi dise cătra teneru : — ln- 
cliina-te după legea t’a de ghiauru, fati cruce si rostesce 
obicinuitele cuvinte. Tenerulu isi puse cele trei degete pe 
frunte si dise: — In numele tatalui 1 apoi mutandu-si de
getele sub peptu, adaugă : si alu Aiului............. — Ho !
bre! strigă pasi’a cu o voce indignata. Pe cine ai pome-

nitu candu avea degetele d’asupra ? — Pe tatalu, respunse 
tenerulu. — Si candu le-ai pusu de desubt ?................. —
Pe fiulu. — Ei bine, urmă pasi’a, tatalu siede d’asupra si 
Aulu dedesubt. Acum duceti-ve si ve tiueti de a- 
cest’a judecata, căci e făcută tocmai după legea vdstra ! 
Cu cliipulu acest’a procesulu dintre tata si fiu se terminase 
pentru totu-deauna ; si, ce a fost mai de miratu, că se ter
minase fara nici unu advocatu.

(„F amili ’a") in numerulu seu din urma (8) aduce 
urmatdrele : „Tarde venientibus ossa“ scriere inedita de V. 
Alesandri — Ceriulu stelosu, fragmenta astronomicu de A. 
S, Simonescu — Calindarulu septemanei — De pe ghiatia 
din Timisidra de Emili’a Lungii — Bonbâne de Cobold — 
Literatura si arte — Biserica si scdla — Societăți si insti
tute — Ce e nou? — Cronic’a lumei — Ghicitura — Post’a 
redactiunei.

(Ooncursu literariu.) Âuministratiunea diarului „A- 
miculu Familiei11 primiudu deia căteva dame 150 franci in 
aurn, spre incuragiarea literaturei beletristice romane, pu
blica unu coucursu, destinandu unu premiu de 100 franci 
in auru pentru cea mai buna, novela originala, er’ unulu de 
50 franci pentru cea mai buna p o e s i a, ce vu fi a se 
publica in „Amiculu Familiei". Novela se fia de celu pucinu 
o cdla in tipariu si se fia scrisa intr’unu stilu usioru si 
limbagiu curata. Poesi’a p6te fi de ori-ce soiu, mărime si 
cuprinsu. Novelele si poesiile cari voru tracta vre-o scbitia 
din istoria naționala sunt preferite, — Terminulu concursului 
se defige pe 16/28 Februariu 1881, candu premiele se voru 
adjudeca de-o comissiune de 5 celoru mai buue operate. 
Langa operatulu scrisu cu mana străină si provediutu cu 
drecare devisa, se se alature o epistola sigilatu cu sigilu 
strainu, avendu din afara devis’a operatului scrisa totu cu 
mana străină, er’ din intru numele autorului. A se adressâ 
la Administr. diarului „A in i c n 1 u Familiei" iu 
G h e r 1 ’a.

O-u.rs-u.lia. la ’ojrs'a d.e Vien'a
din 9 Februariu st. n. 1881.

Rent’a de auru un
gara .... 109.20 

împrumutata cailoru
ferate ungare . . 126 25

Amortisarea datoriei
cailoru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune) 82.80

dto. (II-a emissiune) 101.50
dto. (ill-a emissiune) 86.50
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 .... 93 —
„ croato-slav. . 97.—

Despăgubirea p.dijma
de vinu ung. . 94.50

împrumutata cu pre
miu ung. . . . 110.25

Losurile p. regularea
Tisei si a Segedin. 107.50 

Rent’a de harthia aust, 72.85
„ de argintu „ . 74.05 

• „ de auru „ 89.30
Losurile din 1860 . 130.50 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . .814.—
„ bancei de credita

ungare . . . 262 50
„ bancei de credita

austriaco . . . 286.20
Argintulu iu mărfuri . —.—
Galbini imperatesci , 5 55
Napoleond’ori . • . 9.37’/2 
Mărci 100 imp. germ.. 57.45 
Londr a. . . . 118 80

Cursulu Bursei de Bucuresci
dela 27 Ianuariu/8 Februariu 1881.

Valori
. - .  .

câ 
o 
Q câ

Scadenti’a Cu-
pdneloru Cerute Oferite

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

„ Cred. fonc. rurale 7% 1 Iul. 1 Ian. 99?/2 100.—
„ Cred. fonc. urban. 7°/o idem 99.% 99-74

împrumutata comunei Bu-
curesci................... ♦ . 8% 1 Ini 1 Tan 101.u. 101 3/.

Act. căilor fer. romane
J 0

5°/o 1 Iuliu
/4

56.35
Oblig. n6ue ale statului 6°/o 93.- 93%
Actiele Bancei Romanii 1 Ian. 1 Iul. 570.— 575.—
Dacia, cump. de asig.

Act. (fr. 500) . . . . 8°/o 1 Iauuariu 220.— 230.—
Losuri municipale (lei 20) 27.— 28.—
Renta romana................. 5°/n 78.— 78 ’/„
Argintu contra auru . .

" IO
101.’/4

1 V. /2
101%

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 prompta.

Editam: Iacobu Muresianu. Redactam responsabilu: Dr. Aurel Muresianu.
Tipografia: Ioana Gott si fii a Henriou.

Sg" „Gazet’a Transilvaniei44 va apare de 
aci incolo Marti’a, Joui’a si Sambat’a si se va 
imparii in Brasiovu la 6 6re ser’a.

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

A dnimistratiunea.

% Numai o data
/r \ 'X se ofere o ocasiune asia de favo- 
V// rabila de a procura unu orologiu 

escelentu cu jumetate pretiulu.

Desfacere
grandiosa.

Raporturile politice, care s’au ivitu in întregii conti- 
nentulu Europei, n’au lasatu neatinsa si Elveti’a. Conse- 
centi’a a fost emigrarea lucratoriloru in masse care a peri
clitata esistenti’a fabriciloru. Si fabrica representata de 
noi, care e cea dintaie si cea mai insemnata fabric’a de 
orologe, a iucbisu de o cam data fabric’a s'a incredin- 
tiandu-ne pe noi cu vendiarea fabricateloru sale. Aceste 
asia numitele orologe-de-buzunariu-Washington sunt cele 
mai bune de pe lume, sunt forte elegantu gravurate si in- 
frumsetiate si lucrate după sistem’a americana.

l'oto orologele sunt repassate (esaminate) pe secunda 
si garantăm pentru fîe-care 5 ani.

Ca dovada a garanției sigure si a solidității 
celei mai severe, ne obligamu prin aceast’a in publica, 
că suutemu gata a reprimi si schimba fia-care orologiu, 
ce nu convine.
1000 remontoare de buzunariu fare cheia de intorsu la 

torta cu mantela de cristalu, regulate cu acurateti’a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin 
electro-galvanismu nou, dimpreună cu lantiu si meda- 
lionu etc., pretiulu de mai nainte fi. 25, acum numai 
fi. 10.20 de unulu.

1000 ancore esemplare de lucsu din argintu, pe 15 rubi- 
nuri cu cadranuri in emailu, aretatoru de secunde, sticla 
lata de cristalu, mai nainte cu fi. 21, acum numai 
fi. 12.50 de unul, tote repassate pe secunda.

1000 orologe-cilindre infrumsetiato in capsulu de nickel 
argintu, cu sticla lata de cristalu pe 8 rubinuri forte finu 
repassate, dimpreună cu lantiu medalionu si cutie do ca
tifea, mai 'nainte fi. 15, acum numai fi. 5.60 unulu.

1000 orologe ancore de arginta veritabilu de 13 loti, pro
bata de oficiulu monetariu c. r. pe 13 rubinuri, afara de 
aceasta aurite prin electricitate, forte finu regulate. 
Orologele au costatu mai nainte fi. 27 acum numai 
fi. 14.40 uuulu.

1000 orologe remontoire-Wasliington de buzunariiT din ar
gintu greu si veritabilu de 13 loti probi tu la oficiulu 
c. r. de punciaro, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu mechanismu de nicnel asia, incâtu orologele 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura. Orologele 
aceste au costatu mai nainte fi. 35 si astadi se capeta 
cu pretiulu fabulosu de eftinu numai cu fi. 16. Afara 
de acestu langa fia-care orologiu se da gratuita unu 
lantiu medal’onu si cutia de catifea.

1000 orologe pentru domne, de auru veritabilu cu 10 rubi
nuri, mai 'nainte cu fi. 40, acum cu fi. 20.

1000 orologe remontoare de auru veritabilu pentru domni 
seu domne, mai 'nainte cu fi. 100 acum fi. 40.

650 orologe de părete cu incuadratura de emailulu celu 
mai finu si cu mechanismu de sunata, mai 'nainte cu 
fi. 6, acum cu fi. 3.75 unulu repassatu.

650 orologe destcptatore cu aparatu de larma, forte finu 
regulate, aplicabile si că orologe pe masa de scrisu, mai 
’nainte fi. 12, acum numai fi. 4.30.

650 pendule cu lucru forte finu de sculptura in casulii 
inalte gotice de lemnu, de intorsu in liacare a opt’a di, 
regulate finu pe secunda, forte frumose si imposante; 
de ora-ce unu astfeliu de orologiu si in 20 de ani mai 
are pretiu indoitu, se nu lipsească astfelu de orologiu din 
nici o familia, mai cu sama pentru ca astfeliu de piesa 
de cabinetu este decoru in fia-care locuintia. Orologele 
aceste costau mai ’nainte fi. 35, acum numai fabnlosulu 
pretiu esceptionalu de eftinu de fi. 15.75 uuulu.

Comandandu cine-va orologe pendule are se adauga 
si o arvuna.

Adresa: 4—24
Desfacere de oroldg-e

a

Fabricei de orologe Fromm,
Viena, Bothenthurmstrasse Nr, 9, Parterre.

si Gavora.

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

— Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă cu altele. 12—12


