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Cu 1 Ianuariu st. v. 1881 s’a inceputu unu uou 
abonamentu la

„GAZETA TRANSILVANIE!"
Rogamu pe On. Domni prennmeranti ai f6iei 

ndstre, 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.

„Gazet’a Transilvaniei1* apare dela 1 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

SS" Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran- 
silvaniei11 este:

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl,, pe siese luni 
4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

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

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

„Gazet’a Transilvaniei**  va apară de 
aci incolo Marti’a, Joui’a si Sambat a si se va 
imparii in Brasiovu la 5 ore ser’a.

Solid.ari.tat e.*)  
1860-1865.

Brasiovu, 9. Ianuariu.

III. Iu continuarea espuneriloru n6stre amu 
ajunsu la capitlulu delicatu alu actiunei naționale 
din anii 1860. Cei mai multi d’intre barbatii, 
cari au jocatu unu drecare rolu in acei ani, traiescu 
iaca si pare că ii vedemu dicdndu-ne: Ve este 
lesne voue acuma a critică, se ve fi vediutu inse 
atunci, ce a-ti fi facutu in loculu nostru!

Nu ar’ potd dîce nimenea, că obiectiunea a- 
cdst’a ar fi lipsita de ori-ce basa. Fiacine, care 
a lucratu ceva cu intentiune curata si după sciiu- 
ti’a s’a cea mai buna, este in dreptu a dîce cătra 
eelalaltu: „Se te fi vediutu, cum a-i fi lucratu 
mai bine in loculu meu." Ddr’ acdst’a obiectiune 
pdte servi numai spre aperarea buneloru intentiuni 
ale celui ce a lucratu, niciodată inse si spre justi
ficarea seu infrumsetiarea a fapteloru lui 
greșite. Ddca cineva comite o erdre iu buna in
tentiune, elu pdte fi pentru persdn’a lui absolvatn, 
erdrea inse remane erdre si ’si are urmările ei 
rele, cu deosebire atunci, candu acela, pe care ’lu 
privesce, nu recundsce, că, a gresitu, ci inaintdza 
orbisiu pe fals’a cărare, pe care a pucatu.

Nicairi o erdre nu este mai puținu scusabila 
câ in politica, pentru că nicairi nu pdte ave ur
mări mai funeste. Popdrele traiescu după acele-si 
legi câ si individii: unu singuru pasu gresitu pdte 
aduce după sine unu veacu de suferintie, o mare 
de lacrami. De aceea istoria judeca aspru faptele 
barbatiloru acelora, cari au luatu asup.a-si grav’a 
respundere de a conduce unu poporu in timpuri 
grele.

Cu tdte astea missiunea politica a conducbtori- 
loru unui poporu nu pdte pretinde dela ei nimicu, 
ce ar’ stâ afara de sfer’a putintiei lorii. Ultra 
posse nemo obligatur; acdsta acsioma străbună isi 
are valdrea ei si pe terâmulu politicu, ba, ce e mai 
semnificativu, in politica se considera de cea mai 
mare erdre ddca cineva voiesce se faca mai multu 
decătu pdte. Eseinplu viiu pentru acdst’a ni sunt 
relatiunile actuale ale vietiei publice din tierile in 
care traimu. Aci vedemu cum ocărmuitorii statului 
se incdrda din resputeri de a ne face pe toti Ma
ghiari si noi nu numai că scimu fdrte bine, ddr’ 
suntemu si convinși, că le e peste putintia a do
bândi acestu resultatu, de aceea tinemu, că politic’a

*) A se vedd Nrii 84, 100, 101, 102, 103 si 104 
ai „Gaz. Trans." din anulu 1880. Red. 

loru suprematistica este fdrte greșita si pdte avd 
urmările cele mai funeste pentru ei.

Ddca dela cei ce făcu polîtic’a unui poporu se 
cere câ se nu lucreze cu factori închipuiți, ci cu 
factori reali, ddca se pretinde dela ei sd 'si acomo
deze faptele impregiurariloru reale urmdza de sine, 
că acțiunea loru trebue se fia judecata după impre- 
giurarile in cari s’au aflatu. După cum sunt fac
torii asia e si productulu. De doue ori doui va 
face întotdeauna iu ori-ce situatiune numai patru, 
si niciodată cinci. Astfeliu si critic’a ddca voiesce 
se fia drdpta va avd in vedere impregiurarile reale 
ale timpului despre care tractdza ; nu atătu aceea 
ce ar’ fi trebnitu sd se faca si nu s’a facutu, cătu 
mai multu aceea ce potea sd se faca si s’a intre- 
lasatu va formâ obiectulu esaminarei ndstre.

A mesurâ spre esemplu faptele sevdrsite in 
sinulu poporului nostru cu aceea-si mesura, care se 
aplica la unu poporu inaintatu câ Germanii, seu 
chiaru si câ Cehii Boemiei, ar’ insemnâ a nu 
cundsce situatiunea reala a poporului romanu din 
aceste tieri. Atitudinea corecta a altoru popdre 
ne pdte servi de esemplu, după care se ne intoc- 
mimu si noi faptele ndstre, ddr’ niciodată nu ni 
se pdte impută, că de ce nu amn lucratu tocmai 
asia câ si aceia, cari au dispusu de medildce cu 
totulu diferite de cele ce ne-au stătu noa la 
dispositiune.

Acuma inse se nasce întrebarea, că dre înainte 
cu douedieci de ani si de atunci incdce facut’au 
Romanii din Transilvani’a si Ungari’a celu puținu 
aceea, ce le-ar’ fi concesu impregiurarile precum si 
medildcele reale, de cari au dispusu ? Făcut’amu 
noi dre totu ce ne-a stătu in putintia, spre elup- 
tarea unei esistentie mai demne natiunale ?

Asupra acestei întrebări trebuie se ne gandimu 
adi cu totii cu cea mai mare seriositate, trebue se 
ne supunemu faptele de până acuma tribunalului 
judecății ndstre desbracate de ori-ce preocupare per
sonala de ori-ce parțialitate. De doue ori doui e 
patru, — si ddca amu stâ pe banc’a de esaminare 
si ar’ veni la noi chiaru si celu mai intieleptu si 
respectatu magistru sdu celu mai iubitu si respec- 
tatu părinte si ne-ar’ dîce, că de doue ori doui face 
cinci, amu trebui se repetimu de diece ori si de o 
suta de ori, că face numai patru ; căci la din- 
contra amu merită unu calculu nu de „secunda" ci 
de — „tertia".

Este neincungiurabilu de lipsa de a ne trage 
sdm’a despre faptele trecutului, căci numai ddca 
vomu ajunge a cundsce erorile politice ce le-amu 
comisii, vomu fi in stare a ne feri in viitoriu, câ 
se nu recadeinu earasi in ele.

Suum cuique. Se dămu fiacaruia ceea ce i se 
cuvine, ddr’ înainte de tdte se depunemu tributulu 
nostru de desinteressare si de abnegare personala 
pe altariulu natiunei!

Cromc’a evenimenteloru politice.
Foile Kossuthiane cu „Egyetdrtds" in frunte se 

ocupa fdrte multu cu atitudinea ce voru observă-o 
Romanii la viitdrele alegeri. Coresponden- 
tulu fdiei numite afla, nu scimu de unde, că co- 
mitetulu centralii din Sibiiu voiesce a conchiamâ o 
conferintia electorala in Juu’a lui Martiu.

Din V i e n ’a vine știrea, că se va institui unu 
ministeriu deosebitu pentru guvernarea provincieloru 
ocupate (Bosni’a si Herzegovin’a). Se crede că 
consiliarulu K r a u s va fi numita ministru bos- 
niacu.

Unu prosaicu proverbiu romanescu dice : „La 
malu s’a innecătu tîganulu" Asia se vede, că se 
intempla si cu faimosulu tribunalu de arbitrii in 
cestiunea orientale. Tocmai, căndu tdte puterile se 
declaraseră gata a-’lu primi, atunci veni o nota 
turcdsca din Stambulu, care spulbera deodata 
tdte ingenidsele combinatiuni ale marei diplomații 

europene. In adeveru guvernulu turcescu in o nota 
adresata puteriloru europene respinge tribu
na 1 u 1 u de arbitri, propusu de d-lu B a r- 
thdlemy, St. - Hilaire. După cum anuncia 
„Agenția Havas", acdst’a nota turcdsca ar’ fi unu 
semnu, că in Constantinopolu ar’ fi ajunsu drasi 
de asupra partid'a păcii. Not’a accentudza, câ 
mantienerea pretensiuniloru grecești constitue unu 
periculu de resbelu pentru Orientu si pentru in- 
trdg’a Europa. Acdst’a a recunoscut’o si circu- 
larea ministrului de esterne francesu. Pdrt’a 
promite in not’a s’a de a-se tiend, pre cătu ’i va 
fi numai cu potintia, cu totulu in defensiva. Pdrt’a 
se arăta dispusa spre o arangiare pacinica a con
flictului, ce este aprope a isbucni intr’unu resbelu, 
ale caruia urinari nu se potu prevedd. Pentru a- 
cestu scopu ea propune întrunirea unei ndue con- 
feriutie in Constantinopolu. Acdst’a propunere a 
Porției otomane lumea diplomatica o interpretdza, 
câ o cerere de o noua mediatiune a puteriloru pe 
bas’a hotaririloru congresului din Berlin. O noua 
mediatiune n’ar insemnâ nici mai multu nici mai 
puținu decătu o anulare directa a decisiuniloru 
conferintiei din Berlin — unu ce, la care de siguru 
se voru decide poterile numai cu greu, ne voindu 
nici de cătu a-’si dă desmintire atătu de eclatanta. 
De altcum o ndua conferintia — după cum crede 
„Nat.-Ztg.“, nu ofere mai multe sianse de reușita, 
decătu „tribunalulu de arbitrii", care astadi trebue 
consideratu câ delaturatu cu totulu. „Le Temps" 
din 18 1. c. scrie, că Franci a si-a r e- 
trasu definitivu propunerea de ar
bitra g i u, declinandu dela sine ori-ce respon
sabilitate mai departe. Rernăne acum la poterile 
europene, se afle modalitatea, cum se dsa din im- 
pasulu, in care le a adusu nou’a trăsătură de siacu 
turcdsca. Cumcă acdst’a modalitate nu este tocmai 
usidra de aflatu, se pdte vedd din cele ce se 
scriu din Berlin „Corespondintiei polit.“ : In fapta 
acestui diuariu i-se scrie, că cercurile oficiale din 
Berlinu departe de a crede in reusit’a unei noue 
mediatiuni, sunt mai convinse, că în cele din urma 
nu va remand nimicu alfa de facutu, de cătu sd 
se lase cele d6ue state învrăjbite se-’si aplaneze 
conflictulu intre ele cum voru sci mai bine. Totulu 
ce aru remand puteriloru de facutu ar’ fi se iâ in 
de aprdpe consideratiune urmările, ce le ar’ putd 
avd unu resbelu, care in casnlu acest’a aru isbucni 
inevitabilu. Pretutindenea afara de Aten’a domesce 
credinti’a, că grecii nu potu de cătu se pdrda in 
unu asemend rosbelu. Ce se atinge de Turci, se 
crede, că ei iu casulu unei victorie mai multu câ 
siguru voru fi asia de resonabili, câ se nu pretindă 
anecsarea de teritorii grecesci, tii sd-se multiamdscaj 
cu nesce conditiuni de pace ce s’aru 'mapgini la a 
constringe pe greci, se renuntio la orice revindica- 
tiuni teritoriali, se platdsca o despăgubiră de res
belu si sd desarmeze. . . . Omenii de stătu din 
Berlinu nu perdu din vedere, că la o asemeneâ in- 
templare ar’ fi fdrte possibilu, câ Russi’a se profite 
de impregiurari pentru a reclama unirea Rumeliei 
orientale cu Bulgaria. Ei credo, că in casulu a- 
cest’a Turci’a ar’ lucra fdrte intieleptiesce, dandu-’si 
invoial’a la acdst’a unire, pe care mai curendu sdu 
mai tardiu totu va trebui s’o admita.

Diarulu italianu „Diritto" dice, că Port’a a 
datu iu 17 1. c. ambasadoriloru străini din Con- 
stautinopolu esplicari verbali îu privinti’a moti- 
veloru, cari au silit’o se nu primdsca arbi
tra g i u 1 u propusu. Aceste motive se basdza pe 
independenti’a suverana a Turciei, care este gafa, 
se consemtia la o intielegere amicale, inse nici 
decătu la o supunere înaintea unui tribunalu de 
arbitri: mai departe aceste motive se basdza pe 
referintiele strategice ale tienuturiloru, ce le reclama 
Grecii si in fine pe referintiele etnografice ale 
populatiuniloru din aceste tienuturi. — Cătu despre 
Greci, apoi se mai dîce, că ei ar afneniutiâ,' că 
ddca ’i va parași Europ’a se voru aruncă incaltiati 



imbracati in brațiele panslavismului. Afa
cerea incepe se devină interessanta.

Resultatulu alegeriloru suplementari pentru 
c o n s i 1 i u 1 u m u n i c i p a 1 u din Pa
riau, cari au avutu locu in Duminec’a trecuta, 
este fdrte instructivu si interessantu in detaliile 
sale. Din 22 de candidați, presentati de „La 
Republique franțaise*,  organuln d-lui Gambetta, au 
fostu aleși 17; din contra din cei 8 candidați 
patronați de „LTutrausigeant", diarulu d-lui Roche- 
fort, au fostu aleși numai 2; din 6 caudidati pa
tronată de „Justîce", organuln d-lui Clemenceau, 
siefulu stângei estreme din camera fura aleși numai 3, 
aceia, cari se aflau si pe list’a patronata de „Re
publique Franțaise*  Dintre candidați! celoralalte 
diare radicale si intrasigente n'au fostu alesu nici 
unulu. Cordonieriulu Trinquet, unulu din corifeii 
intrasigentiloru, a capetatu duminec’a trecuta in 
carthierulu „Păire-Lachaise cu 160 de voturi mai 
puține de cătu la 9 Ianuariu. Concurentulu seu 
gambetistulu Rabagny, a fostu alesu cu o majori
tate de preste 1000 de voturi. „La Republique 
frauțaise*  are dreptate, căndu observa, că popo- 
ratiurBa Parisului a doveditu atătu la alegerile din 
16 cătu si la cele din 9 Ianuariu, că nu vrea se 
scie nimicu de politic’a „avcnturiloru“.

*) Damu locu acestui articulu pentru câ se veda cetitorii 
noștri cum cugeta chiaru si aceia dintre noi, cari făcu iu 
impregiurarile de fația pretensiunile cele mai modeste. Ne 
reservamu inse de a espune la sfersitu si observările năstre 
cu doosebire in privinti’a direcțiunii de idei centralista, ce 
conduce firulu acestui articulu. Red.

In Itali’a au avutu locu in dilele trecute 
mai multe alegeri suplementari pentru camer’a 
deputatiioru. Neapole si Roma aiesera doi mode
rați pe principele Belmonte, si pe principele Rus- 
poli. In celelalte cercuri s’au alesu pretutindeni 
liberali de diverse nuantie. Maj bine de doue parti 
din trei a noiloru deputati apartienu fracțiunii 
liberale, care sustiene ministerulu Cairoli-Depretis. 
Gratia noului sucursu, ce capetara, este probabilu, 
că ’i va succede se ducă la finitu reformele finan
ciari si cu deosebire reform’a electorale proiectata 
de atătea ori si de atătea ori amanata. Acăst’a 
este un’a din reformele, pe care le reclama cu mai 
mare insistentia opiniunea publica in Itali’a. Ra- 
portorulu comissiunei insarcinate cu esaminarea 
proiectului nouei legi electorale propuse de guvernu 
fiindu d-lu Zanardelli unulu din siefii dissidentiloru 
si fostu ministru de interne in mai multe rânduri, 
nu păte fi indoiăla, că nou’a lege electorale va 
trece prin camera cu o mare majoritate.

Guvernulu, care se afla in momentulu de fația 
in cea mai mare incurcatura parlamentara, este de 
siguru guvernulu G1 a d s t o n e. După cum se 
scie in regulamentulu parlamentnlui anglesu nu e- 
siste de locu dispositiunea de a pută pune capetu 
la unu momentu datu unei discussiuui ăre care. 
Sunt acum mai bine de d6ue septemani, de candu 
s’a deschisu parlamentulu si inca nu s’a pututu 
termină desbaterea proiectului de adresa la discur- 
sulu tronului. In acestu discursu se spusese a- 
priatu, că guvernulu avea se vina, să căra dela par
lamenta autorisarea a luă mesuri coercitive pentru 
a pune odata capetu agitatiunei agrarie din Irland’a. 
D-lu P a r n e 11 si colegii lui irlandezi, peutru a 
zadarnici său celu puținu a amanâ cătu se va pută 
mai multa timpu autorisarea acestoru mesuri, se ho- 
tarira se pună in lucrare manoper’a numita in a- 
nalele parlamentare anglese „O b s t r u c t i u n e.“ 
Acăst’a manopera consta in aceea, că neesistendu 
posibilitatea închiderii discussiunii 
(Cioture) ori-care deputatu păte vorbi la orce ces- 
tiune, ori de căte ori va voi fara se-’lu păta impe- 
deca cineva. Ppofitandu de asta impregiurare, in 
data ce -s'a pusu la ordinea dilii o cestiune ori 
cătu de neînsemnata, numai de cătu cerura cuven- 
tulu tați home-rule-rii (deputății irlandezi). 
Se infielege de sine, că in chipulu acesta cele mai 
neînsemnate discussiuui ieau nesce dimensiuni fara 
sfârsitu si acăst’a cu atătu mai vertosu, cu cătu 
domnii deputati nu sunt constrinsi să se mantiena 
stricta la obiectulu ce se afla in discussiune.

Opiniunea publica obosita incepe a provocă pe 
guvernu, se iă mesuri grabnice, pentru a pune o- 
data capetu perderii de timpu, la care este condam
nata parlamentulu deja de atât’a timpu. „Times“ 
incheiă unulu din articulii sei de fondu din urma 
cu cuvintele : „Tiăr’a va trebui se aduca aminte 
parlamentului, că datori’a lui nu este numai de a 
vorbi, ci a si lucra si că libertatea acțiunii nu tre- 
bue nici decătu sacrificata libertatiei desbateriloru®.... 
Parnell et consortes, fara a tienă săma de asemenea 
agitațiuni continua, a pune tăte pâdecile mersului 
normalu alu afaceriloru parlamentari. Elu in tim- 
pulu din urma a luatu vis-ă-vis de guvernu, care 
până aci a observatu fația de agitațiunile agrarie 
din Irland’a cea mai mare moderatiune poss bila, 
o atitudine cu totulu provocataria ; ăra in parla
menta, renunciand.u la tînut’a si limbagiulu seu mo

derații de mai ’nainte, a declaratu verde, ră scopulu 
lui este se nimicăsca cu totulu „landlordismulu" 
(aristocrația rurala) in Irland’a, care astadi este 
singur’a classa in acăsta tiăra, care mai tiene la 
uniunea Irlandiei cu Angli’a. D. Parnell crede, că 
delatarandu acăsta classa ’i va fi pe urma fărte 
usioru se restaureze independenti’a legislatorica a 
Irlandei, conservandn numai uniunea personale sub 
corăn’a anglesa. . . Home-rule-rii si mem
brii Land-ligei irlandese, pentru a ajunge mai usioru 
la scopulu ce urmarescu, se puseră se provăce in
tre lucratorii anglezi o agitațiune contra politicei 
coercitive in Irland’a. Pentru a căstigâ mai lesne 
concursulu lucratoriloru spre aceste scopuri, ei au 
proclamata că candidatu de deputatu alu unui cercii 
irlandesu, ce se afla vacanta, pe unu tiesatoriu de 
rându.“ —Guvernulu pentru a esi din impassulu, in 
care se afla, a decisu se căra dela parlamenta se 
introducă in regulamentulu seu închiderea 
discussiunei asia, precum esiste in alte state 
guvernate de rogimulu parlamentariu.

Soirile de pe campulu de bataia din A f r i c ’a 
sudica spunu, că lenga orasiulu Pretori a in 
Transvaal a avutu locu o lupta intre Boeri si tru
pele anglese; acestea din urma au fostu învinse, 
pierdiendu 67 de ămeni din 70.

Videant consules!*)
Budapest’a 11 Ianuariu 1880.

Atătu in jurnalistic’a maghiara cătu si in des- 
baterile dietali, anume la bugetu, s’a ventilatu 
si se ventilăza fărte multu întrebarea, 6re cari ar’ 
fi căușele calamitatiloru parlamentari, economice 
prin urmare si financiaii, de cari sufere statulu ?

Unii Maghiari sustienu, că dualismulu si ar- 
mat’a comuna impedeca prosperarea parlamentaris
mului in statulu ungaru, alții că politic’a esterna 
si armata comuna apasa relatiunile economico- 
financiale, in fine alții vedu calamitatile năstre 
economice-sociale basate in administratiunea defec- 
tuăsa a municipeiloru. Fara a apretîâ mai de a- 
prăpe însemnătatea acestoru cause, ba chiar’ fara 
a le inegâ ori-ce influintia asupra relatiuniloru 
parlamentare si politico econonomice ungare trebue 
se observamu, că căușele cele adeverate ale nu- 
miteloru calamitati trebuescu căutate cu multu mai 
afundu, adeca in politic’a interna a statului ungaru, 
care petrunde tate relatiunile năstre politice econo
mice si sociale.

După cum este cunoscutu scopulu statului, prin 
urmare si alu politicei lui interne, nu păte fi altulu, 
decătu bunăstarea materiala si morala precum si 
înaintarea intelectuala a cetatianiloru sei fara deo
sebire de origine si confessiune. Activitatea mediata 
său imediata a statului trebue să se estinda asupra 
ajungerei si a inaintarei acestui scopu. Nu se păte 
abate nici unu stătu dela acestu principiu, fara că 
se nu’lu ajunga pedăps’a mai curăndu său mai tardiu 
că o consecintia naturala a abaterei sale dela 
principiu; acăst’a ne constata mai eclatautu istori’a 
statului turcescu.

Dăca intr’unu stătu, precum este si statulu 
ungaru, locuiescu cetatieni de deosebita origine, 
cari vorb^scu deosebite limbi, dăca intr’unu aseme
nea stătu cetatianii după limb’a loru voru fi trac
tați de politic’a interna iu rnodu neegalu, unii mai 
multu, aleii mai puținu favorabilii, atunci statulu 
respectivu s’a departatu dela principiulu susatinsu si 
si bas’a lui este alterata. Consecintiele acestei 
alteratiuni suntu asia de multe si atătu de diferite, 
incătu pentru ale esauriâ cu statistic’a a mana ar’ 
trebui cineva se scrie tomuri intregi : noi inse ne 
vomu margini de a atrage atențiunea onoratului 
publicu numai asupra aceloru consecintie împreu
nate cu tractarea neegala, respective cu vatamarea 
egalei îndreptățiri din partea politicei interne, cari 
suntu mai batatăre la ochi.

Se ne ocupamu mai aataiu de influintia, ce a 
esercitatu si esercita net-gal’a indreptatîre asupra 
vietiei năstre constituționale. Statulu este, după 
cum se scie, aparinti’a organica a unui poporu (nu 
si a mai multora? Red.) care trebue să ’si aiba 
vointi’a sa. Acăsta vointia statulu din nenorocire 
o păte esprimâ si pune in lucrare numai prin 
individi, cari chiaru in puterea individualității loru 
sunt aplecați a pune vointi’a loru individuala in 
loculu vointiei statului.

Spre a delaturâ acestu reu popărele si barbatii 
de stătu de multu s’au cugetatu de a află corective, 
cari se constringa pe organele statului, câ se pună 
in lucrare vointi’a statului, eara nu pre a loru indi
viduala. In statele cele mici ale Eladei, precum 
si in Roma pe la inceputu eră usioru, fiindu-că 
poporulu intregu se adună din tempu in tempu 
sî ’si manifestă vointi’a sa, dela care organele 
statului nu se poteau abate. După ce inse statele 
prin conglomeratiuue de popăre s’au mărita, acăsta 
manifestare de vointia a devenita impossibila ; s’a 
ivitu necesitatea corpuriloru representative.

Diferite sisteme representative, mai multu său 
mai puținu liberale, au încercata in diferite state 
cu mai puținu succesu de a validita in viati'a si in 
activitatea statului adeverat’a vointia a statului fatia de 
vointi’a individului, respective a organeloru esecutive. 
Acestu succesu atârna, afara de alte impregiuran, cu 
deosebire dela modulu, cum se compunu acele cor
puri representative, va se dica, dela legea de 
alegere.

Cu cătu legea de alegere este mai drăpta, mai 
liberala, cu atătu este data mai multu possibilitatea, 
câ in viati’a, in acțiunea statului să se validiteze 
adeverat’a vointia a poporului, a căruia aparintia 
organica este statulu, — si vice versa.

Voindu a aplică aceste teorii la statulu ungaru, 
trebue se aruncămu o privire in trecuta. înainte 
de anulu 1848, adeca in tâmpulu privilegieloru, a- 
cele corporatiuni cari aveau se manifesteze vointi’a 
statului, representau numai o mica fracțiune a ceta
tianiloru Ungariei si Transilvaniei, adeca castele pri
vilegiate. Asiadăr’ atunci nu potea fi vorba de-o 
adeverata vointia a poporului, ci numai do vointi’a 
stariloru privilegiate, cari substituiea vointi’a sta
tului.

La anulu 1848 s’a facutu încercarea de a se 
pune si in tierele ungare in loculu vointiei unoru 
clase privilegiate vointi’a statului, său cu alte cu
vinte s’a proclamata egal’a îndreptățire politica. 
S’a proclamații in forma, in materia inse nu s’a 
esecutatu niciodată. Nu s’a realisatu egalitatea din 
acea causa că clasele privilegiate, cari represenfau 
vointi’a statului, si cari prin legi aveau se realiseze 
egala indreptatîre, aparțineau său după origine său 
prin assinilare mai eschisivu nationalitatiei maghiare, 
si, deărece semtiulu nationalu la maghiari era des- 
steptatu in gradu mare, n’a fostu nimica mai na- 
turalu, decătu câ acele clase privilegiate de 
naționalitate maghiara se creeze astfeliu de legi, 
prin cari egal a îndreptățire se păta fi esecutata 
mai multu iu favărea cetatianiloru maghiari, astfelu 
câ vointi’a claseloru privilegiate de mai nainte se nu 
fia inlocuita prin adeverat’a vointia a întregului 
poporu, ci prin vointi’a unei părți, adeca prin vointi’a 
elementului maghiarii. Atătu legile din 1848 cătu 
si punerea loru in lucrare constata aceast’a tendintia, 
si resultatulu este, că intr’adeveru in statulu nostru 
nu se esecuta vointi’a întregului, ci numai vointi’a 
elementului maghiaru ce s’a urmata dela 1848 in- 
căce si anume in er’a constitutiunala dela 1867 
incăce, nu este decătu continuarea tendintieloru în
cepute la anulu 1848, nu este decătu tendinti’a, 
de a asigură si intari vointi’a specifica maghiara 
si a face impossibila manifestarea adeveratei vointie 
a întregului. Dovada despre acăst’a ne suntu le
gile municipale, arondarea municipieloru si a cer- 
curiloru de alegere si cu deosebire ’egea de alegere 
esceptionala pentru Transilvani’», îndreptată espresu 
in contra Romaniloru.

Dăca elementulu maghiaru ar’ fi majoritatea pre- 
cumpanitaria a locuitoriloru din Ungarul, precum 
sunt Germanii in Germania, Francesii in Franți’a 
etc. atunci acăst’a procedere ar’ fi nenorocire numai 
pentru respectivele minorități, nu inse pentru stătu. 
Dăr’ din intemplare elementulu maghiaru este iu 
minoritate in statulu nostru si de aci urmăza tate 
acele calamitati, cari se intempla totudăun’a acolo, 
unde minoritatea ’si pune voinn’a s’a peste vointi’a 
majoritatiei.

(Va urmă.)

Atentatulu dela 2 Decembre.
Acentatulu dela 2 Decembre comisu in contra 

persănei d-lui ministru-presiedinte Bratiauu, va veni 
in curându înaintea Curții cu jurați, care se va con
vocă pentru acestu scopu in sessiune estraordinara. 
Persănele cari s’au aflata in arestu preventivu la 
penitentiarulu din Vacaresci s’au pusu in libertate, 
afara de asassinulu Pietrariu, si de prevenitii Patescu 
diaconulu Cărlova si Tanase Ionescu, servitoriu la 
d. Grandea cari sunt deținuți la prefectur’a poli
tiei din capitala. Până ce se va incepe processulu 



înaintea Curții cu jurați, punemu sub ochii cetito
rilor!] unu manifesta alu asianumitului „consiliu se
creții de 50“ care ilu vedemu publicata in „Ro- 
manulu“ dela 6 Ianuariu si care a fosta adresata 
inca iu Novembre mai multoru diare. Elu suna 
asia :

„Domnule redactoru 1 Avemu on6rea a ve inaintâ a- 
pelnlu ce amu adresatu d-loru Bosiauu, Cretiescu, Codrescu, 
Mânu, Marzescu, Gr. Stardza si Vernescu spre a primi mi- 
nistoriulu, caudu seutinti’a consiliului se va esecuta. Spre 
sciinti’a d-v6stre,

Consiliulu secreta de 50.
Domnule!

„Este in genere cunoscuta, că tier’a udstra merge din reu 
in reu, că guvernele in generalu au fost si sunt lipsite de 
patriotismu, de sinceritate, si mai alesu guvernulu actualu."

Ar’ fi de prisosu a mai enumera actele auti-nationale> 
actele degradatdre ce s’au comisu, le cundsceti cu totii, totu 
atătu de bine că si noi.

In fati’a loru consiliulu secretu de 50 a condamnata pe 
primulu-ministru I. C. Bratianu a fi ucisu prin uuulu din 
membrii consiliului secretu, acordandu-i totu-deodata dreptulu 
a pute face recursu la poporu in terminu de 20 dile.

Cundscemu asemenea, că scepticismulu a patrunsu pena 
la 6se pe Romani, in cătu astadi vorbele nu mai sunt cre- 
diute, ci voru numai fapte, cari ar’ putea se-i scape de a- 
cest’a băla periculdsa, care duce siguru o națiune la perire, 
_  si că primulu-ministru I. C. Bratianu credieudu că si 
acest’a sentintia este vre-o fărsa, va lașa se treca termennlu, 
preferindu a fi ucisu de cătu se abandoue puterea, ce imbata 
pe omu după chiaru vorbele dise de densulu in 1868 in 
fost’a sala Slatinenu: „Voi, cetatiani, suuteti vinovati, căci 
după, ce ve vedeți dmenii ajunși la putere, ii lasati a face 
totu fara a’i mai controla.

Totuși in vedere, că se pdte iutempla, de ceea ce nu cre- 
domu capabilu pe primulu-ministru I C. Bratianu, se se 
creda destulu de fdrte, destulu de inocenta, destulu de pa
triota (sic 1) in cătu se parasesca pentru doue luni puterea, 
pena ce alegetorii se voru pronunția din nou pentru densulu 
si contra sentintii Consiliului secretu de 50 ;

Ve rogamu, in numele poporului romanu, in interesutu 
României, in numele viitorului generatiunii romane, se pri
miți sarciu’a de ministru in acesta intervalu, căci sunteti 
singuri, cari ar’ putea se garanteze libertatea alegeriloru.

Convinși că patriotismulu d-v6stre va fi mai presusu 
de ori-ce intriga, de ori-ce passiune, ve rugamu se primiți 
sarciu’a de ministru, si in casulu. candu sentinti’a consiliului 
de 50 secretu va deveni unu fapta implinitu, spre a se 
putea probă inaintea Europei, că consiliulu secretu do 50 a 
avutu dreptate se condamne la mărte pe mistificatorulu, pe 
tradatorulu, pe vendietorulu de patria prim-mlnistru I. C. 
Bratianu precum si pe colu ce a voitu se corrupa națiunea 
spre a o pute domină.

Romani adeverati, ceremu concursulu vostru de patrioti 
sinceri, spre a pute o data tier’a se’si recapete suveranitatea 
si se se pună basele adeveratului si sincerului constitutio- 
nalismu, adeveratei democrații, — Datu in Bucuresci la 
8 Novembre 1S8O.“

Consiliulu secretu de 50.

Retipărirea cartiloru bisericesci romane.
Raportulu

privitoriu la revisuirea si editarea cartiloru bisericesci, pre- 
sentatu comissiunei sântului Sinodu de prea santitulu Mel- 
chisedecu, Episcopulu de Romanu, in sesslunea de tdmna a 

anului 1880.
„Literatur’a năstra bisericesca, in tempu aprăpe de trei 

sute de ani, a facutu cele mai mari servitii uatiunei năstre, 
pe de o parte prin respandirea in poporu a salutareloru idei 
religiăse si morale ale creștinismului, era pe de alt’a prin 
pastrarea unitatii limbei romane la romanii de pretutiudenea. 
In privirea I-a : cărțile năstre bisericesci au avutu si au a- 
cela privilegiu esceptioualu, ca, fiiindu traduse intr’o limba 
intielesa de poporu, fia-carele pdte trage din ele folosulu su- 
fletescu, mai multa seu mai pușinu, după zelulu seu si după 
starea desvoltarii sale intelectuale si morale ; ceea ce nu se 
intempla totu asia si cu alte nemuri crestino, cari pentru 
cărțile bisericesci, intrebuintiedia vre-una din limbele mărte, 
pe care le intielegu uumai acei, ce le iuvetia, că pe nisce 
limbi mai multu seu mai puținu străine. Romanulu are unu 
mare privilegiu — de-a audi si in biserica aceeași limba, 
pe carea o a invetiatu dela muma-s’a si cu care se servesce 
in traiulu seu casnicu si socialu.

Noi suntemu datori cu cea mai mare stima si evlavia 
literatiloru romani din trecuta, atătu clerici cătu si laici, din 
tdte provinciile romane, cari, după ce au lucrata pentru in
troducerea limbei romaue iu biseric’a loru naționala, au sciutu 
se o cultive, se o inbogatiesca după potintia, se o conserve 
in starea, cum o a formata si desvoltatu istori’a natiuuei 
ndstre, si se ni o prede noue celoru de astadi, că pe o moș
tenire nepretiuita, aratandu-ue totu-odata si calea, pe care 
trebue se continuainu si uoi mai departe in cultur’a, desvol- 
tarea si conservarea ei.

In privinti’a unitatiei limbei năstre naționale, literatur’a 
năstra bisericesca a fostu si este unulu din cei mai mari 
factori, cari au contribuita la pastrarea acestei unitati. Este 
multu timpu, de candu romanii s’au despartitu istoricesce si 
polîticesce, formatidu deosebite grupuri, printre deosebite na- 
tionalitati si sub deosebite guvernaminte, cari nu poteau a- 
ve interesse de a conservă unitatea naționala a romaniloru 
nici intr’o privire ; limb’a loru inse, cu tdte tendentielo o- 
puse, a îemasu aceeași, pentru-câ a avutu aceeași carte, a- 
ceeasi literatura bisericesca, prin care isi cultivau inteligeuti’a 
si auim’a. Ori-unde se scieâ ori ‘se tipariea o carte biseri
cesca romana, aducea lumina si invetiatura tuturoru romani
loru, ori in ce tieri s’ar’ fi aliata ei, pentru-că ea eră scrisa 
in limb’a comuna toturoru romaniloru, fia ea esita din tipo- 
grafiele Moldovei, ale tierei muntenesci, ale Ardealului, ba 
chiaru ale Ungariei si ale Basarabiei. Tergovistea, Sucev’a, 
Bucuresci, Iașii, Govor’a, Sf. Sav’a dela Iași, Romniculu, 
Cetatini’a dela Iași, Sueagovulu, Rădăuții, Buzeulu, Monas- 
tirea-Nemtiului, Brasiovulu, Dubasarii, Sibiiulu, Kisineulu, 
Oradea, Belgradulu, Bud’a, — ba chiaru si Blasiulu unitu, 
tote localitati depărtate unele de altele prin mari distantie si 
inprasciate prin diferite tieri si națiuni, produceau cârti ro- 
manesci pentru romanii de pretutiudenea, din Munteui’a, din 
Moldov’a, din Ardealu, din Russi’a, din Ungari’a, din Buco
vina, din Turcia, din Serbia, din Bulgaria. Eta ce mare 
servitiu au facutu cărțile bisericesci romane, cu limb’a loru 
poporala romana unitatii limbistice a nemului romauescu. 
Biseric’a cu cărțile sale a fostu o adeverata scdla de cul
tura si pastrarea limbei si de iubirea naționala intre deose
bitele ramuri ale nemului nostru, inprasciatu prin o mulțime 
de tieri si nemuri deosebite, de multe-ori fărte dusimane nu
melui do romanu. Acest’a binefacetăre inriurire asupra 
limbei romane o a esercitatu biseric’a si literatur’a ei pena 
iu dilele năstre. Noi scimu cu totii, că in Romani’a nostra, 
pena nu de multu, au existatu tipografii pentru cărțile ndstre 
bisericesci la mitropoli’a din Iași, la episcopi’a din Buzeu, 
la mouastirea Nemtiului, la episcopi’a de Romauicu; chiaru 
in Basarabi’a, inca pena nu de multa a existatu in Chisineu 
o tipografia bisericesca, infiiutinta după luarea Basarabiei si 
conservata prin vrednicii de amintire archiepiscopi si opiscopi 
ai Basarabiei : Gavrilu, Dimitrie, Irinarchu si Antonie ; a- 
cum inse ea nu mai exista, si cartea romanesca din biseri- 
ciele Basarabiei pere vediendu cu ochii, inlocumdu-o cea 
slavona. Acest’a inse nu trebue se ne mire prea multu, 
der’ ceea, ce trebue se ne pună pe gandu si se ne intris- 
tedie fdrto multu, este că, de vreo 20 de ani, chiaru in Ro
mani a libera, in Moldov’a si Munteni’a, nu mai exista nici 
o tipografia de cârti bisericesci. — Cele din urma ce au 
existatu, s’au inchisu si sequestratu de gubernulu romanu cu 
ocasi’a secularisarii averiloru bisericesci sub domni’a prin
cipelui Cuza. O singura tipografia de cârti bisericesci ro
mane exista astadi la Sibiiu in Ardealu, iufiintiata de ro- 
pausatulu intru fericire mitropolitulu Andreiu Siaguna, in 
care s’au retiparitu multe cârti bisericesci.

Ce s’a intemplatu in tier’a ndstra in acesta periodu 
de 20 de ani, de candu s’au desfîintiatu tipografiile de cârti 
bisericesci ?

In acesta intervalu tăte spiritele, diu t<5te stările socie
tății ndstre, au fostu copiiuso do o mare aprindere a semti- 
meutului nationalu, de o uesuintia neinvincibila cătra reforme 
si prefaceri in starea năstra politica si sociala. Resultatele 
acestei porniri au fostu mari, nu le potemu tăgădui. Der’ 
că ori-ce aprindere, n'a fostu scutita nici de esagerari si de 
grosieli. Multor’a li s’a parutu, că totu, ce a existatu in 
trecutulu uostru, a fosta reu, trobuesce părăsita, trebuesce 
prefăcuta, trebuesce modernisatu. A strică este usioru, a 
creă esto greu. Ideile cele noue si iustitutiile cele noue s’au 
gasitu gafa si s’au imprumutatu dela alto națiuni, mai civi- 
lisate decătu noi. Biseric’a romanăsca inse noua si litera
tura bisericesca noua nu s’a potutu găsi gafa nicairea si a 
se transportă iu tiera. — Do aceea, ele au remasu in o 
stare înapoiata si putemu dice in negligentia Nu este aci 
loculu a ne intinde asupra starei bisericei u6stre in genere, 
buna seu rea; aci avemu a ue ocupă uumai de cărțile 
bisericesci.

In curgere de 20 de ani, la noi iu Romani’a nu s’au 
mai tiparitu cârti bisericesci, afara de câteva tipărite in 
monastiroa Nemtiului, unu Ceaslovu si o Liturgia, cari se da- 
torescn zelului celoru din urma stareti ai acelei monastiri, 
archimandritulu Gerasimu si Temoteiu, cari au intrebuintiatu 
la acest’a proprielo loru mijlăce. si,apoi lips’a de ele i’a fa
cutu se iucetedie. Iu timpulu acest’a, trebuinti’a, ce se simtiă 
in tiera de cârti bisericesci, s’a îndeplinita prin resturile 
editieloru făcute de repausatulu mitroplolitu Nifonu in Bucu
resci in tipografia ce fusese iufiintiata acolo de densulu, si 
de cele făcute de repausatulu opiscopu alu Romuicului Ca- 
linicu, in tipografi’a iufiintiata acolo de elu si după mărtea 
s’a dăruită de elu, împreuna cu o parte din cărțile remase, 
primăriei din Craiov’a; de asemenea din restulu carti
loru remase de la neuitatulu mitropolitu Andreiu Siaguna la 
Sibiiu.

De si inse acum nu s’a facutu nici unu passu seriosu 
pentru înlăturarea acestui mare reu — lips’a de cârti bise
ricesci, — nu potemu trece cu vederea tendinti’a ce s’a

manifestatu si mantlue de unu timpu in multe spirite din 
societatea ndstra, atătu in membrii clerului, cătu si la multi 
dintre mirenii cărturari; tendinti’a, caro iupinge la reforme 
si in ramulu literaturei propriu dise bisericesci; tendinti’a, 
carea constă a) in introducerea neologisineloru limbei lite- 
rarie moderne, si in cărțile bisericesci, cu alte cuvinte, in 
purismulu exagerata alu limbei, cu care romanii au fostu 
istoricesce in contacta, si înlocuirea loru cu espressiuni 
latine seu francese introduse diu nou; b) in înlocuirea litere- 
loru cirilice cu cele latine, după cum se obicinuesce astadi 
in genere in scrierea si literatur’a romana. Nisuirea ecăsta 
se manifestedia mai cu sema la preoții cei tineri intr’unu 
modu cu totulu nematuru si fâra logica, cari singuri dela 
sine, fără cunoscintie limbistice, modifica după placulu loru 
ospressiunile intrebuintiate in cărțile bisericesci, crediendu 
prin acest’a, că isi dau recomeudatia de dmeni ai progresului. 
Ba inca unii s’au apucata singuri dela sine, d. e. in Craiov’a, 
se tiparesca cărțile bisericesci după ideile loru cele auguste, 
puindu-se sub firma unui evreu tipografu din acelu orasiu, 
carele inca din anulu trecuta a publicata unu anuntiu, că 
s’a hotaritu a corege si a tipări elu tăte cărțile bisericesci 
romane. Mai mare insulta de cătu acesta nu păte fi pentru 
biseric’a năstral Casulu acesta s’a adusu la cunoscinti’a 
sfântului sinodu in sessiunea trecuta de cătra inaltu Prea 
Santitulu mitropolitu alu Moldovei.

(Va urmă.)

TD i "v e x s e.
(Societatea academica J u n i- 

m e a) corporatiune romana a universității Fran- 
cisco-Iosefine din Cernăuți va arangiâ o serata îm
preunată cu dansu in folosulu fondului societății 
Marți in 8 Februariu st. n. iu sal’a otelului „La 
volturulu negru".

[Lucrările conscripției popo
rului] s’au terminatu in multe locuri. Foiloru 
deia Clusiu li se auuntia, câ poporatiunea din Buda
pesta s’ar’ fi urcatu la cifr’a de 365,512, intre 
cari 10,216 sunt soldați. înainte cu 10 ani 
capitala ungurdsca avea uumai 270 mii locuitori, 
a sporitu ddr’ cu a trei a parte, — este întrebare 
numai, ddca acdsta parte pe langa Evrei si Nemți, 
va cuprinde si multi Maghiari de aceia, cari n’au 
avutu lipsa de a plăti tacs’a de 5 fi., pentru câ sb 
se pdta mândri c’unu nume ungurescul

(Comissiune de superarbitriu.) 
Comissiunile mixte si permanente de superarbitriu, 
ce sunt instituite in Brasiovu, Sibiiu, Clusiu si 
Alb’a-Iuli’a se voru întruni in anulu 1881 la 3 
Ianuariu, 1 Februariu, 1 Martiu, 1 si 2 Aprile, 
2 si 3 Maiu, 1 si 2 luliu, 1 si 2 Iuliu, 1 si 2 
Augustu, 1 Septembre, 6 si 7, 20 si 21 Octobre,
2 Novembre si 1 Decembre st. n. Presiedintii 
civili sunt: Brasiovu: Iuliu de Szentivânyi, comite 
supremu alu comitatului Brasiovu si Fagarasiu ; 
Sibiiu: Friedr. Wachter, comite supremu alu •o- 
mitatului Sibiiu; Clusiu: comite Coloman Eszter- 
hâzi, comite supremu alu comit. Clusiu: Alb’a- 
Iuli’a : Mich. Elekes (care locuiesce la Czinfos langa 
Muresiu-Ladosiu). — Municipiele sunt datâre câ 
celu puținu cu 8 dîle inaintea terrninului respectivu 
de supsrarbitriu se faca cunoscutu presiedintiloru 
civili numerulu celoru ce voru a se supune cerce- 
tarei.

(Vasele perdute.) In'.Iun’a \ovembre 
1880 s’au semnalatu câ perdute urmatdrele vase 
cu pânze: 107 anglese, 35 lîorvegiene, 33 ger
mane, 24 olandese, 17 francese^4Fâ^americane, 13 
suedese, 9 danese, 4 austriaco, î’ itâiiâne, 4 ruse,
3 spaniole, 2 portugese, 1 grecu, 8 cu pavilidne 
necunoscute, peste totu: 277. In aceeași luna, 
s’a semnalatu câ perdute urmatârele vapdre: 19 
anglese, 4 germane, 3 norvegiano, 2 francese, 1 
austriacu, 1 olandesa, 1 italianu, 2 cu pavilione 
necunoscute ; peste totu 33.

[Furtuna mare in Angli ;a.] Se 
telegrafdza dela Londra 19 Ianuariu : O furtuna 
violenta cu viscolu de zapada in tdta Angli’a; au 
fost multe naufrage in iungulu tiermuriloru ; mai 
multe trenuri de drumu de feru sunt nomolite in 
zapada; vapdrele de posta d intre Douvres, Calais 
si Ostend a ’si au intreruptu servitiuiu; stricâtiunile 
causate pe Tamis’a sunt pretiuite la 50 miliâne 
franci; vr’o suta de bârci au fost inecate.

(A r m a t ’a germana.) După anuarmlu 
militaru din anulu 1881 —1882, armata germana 
cuprinde pe piciorulu de pace, după nou’a organi- 
sare: 18,128 oficeri, 427,274 dmeni, 81,629 cai; 
adica 109 oficeri, 25,615 omeni, 1,736 cai mai 
multu de câtu in trecutu. Sporirea cuprinde : pen
tru Prussi’a 8 regimente do infanteria ; pentruBa- 
vari’a, 1 regunentu de infanteria ; peste totu 556



oficeri, 19,928 bmeni. Sporirea artileriei de cam
pania cuprinde : pentru Prussi’a, 1 regimentu si 24 
baterii de campania; pentru Saxoni’a 2 baterii de 
artileria de campania ; pentru Wurtemberg 2 ba
terii ; pentru Bavari’a 4 baterii.

(Crearea de observatorii me
teorologice si magnetice la re
giunile polari.) — Societatea de geo
grafia din Roma a primitu comunicatiunea rapor
tului d-lui Cora, representantulu Italiei la confe- 
rinti’a internaționala, tienuta la Berna in lun’a lui 
Augustu. Seopulu acestei conferintie era de a se 
intruni opiuiunile diferiteloru națiuni in privinti’a 
studiarei cestiuniloru meteorologice si magnetice in 
regiunile polare. Austri’a, Russi’a, Suedia, 
vegi’a. Danemarc’a si 
maiu, că sunt dispuse 
inca din anulu 1882 
tele, pe cari savantii 
observatiunile necesarii, 
se urcă pCna la unu milionu si jumetate.
e dispusa a dă 150.000 de franci (!!) Suedi’a 
80,000. Norvegi’a 40,000 ; Danemarc’a 50,000; 
Austri’a 20,000 ; Holand’a 10,000 ; si Germani’a 
445,000. D-nu Cora ar’ dori, că si Itali’a se iea 
parte la acbst’a intreprindere. In casnlu acesta 
ea ar’ trebui se stabilbsca in câmpiile Ainericei- 
meridionale unu observatoriu sciintificu timporariu, 
pentru cară ar’ trebui o cheltuiala de 80,000 de 
franci. In 
cutatu inca

Nor- 
Crermani’a au declarata for- 
atramite missionari sciintifici 
pena laanulu 1883, in punc- 
le voru indică spre 

Cheltuial’a totala

s c a p a r e sbmane in fondu cu cingatdnle de 
innotatu, cari se imfla cu ajutoriulu aerului. Deose
birea este numai, ca la vesta imflarea se face de 
sine, indata ce cade cineva iu apa. Acbst’a este de 
siguru o insusire forte pretibsa.

[Dantele mecanice.] Unu amencanu si 
unu auglesu pretindu a fi inventatu o masîna, care 
spre cea mai mare bucuria a celei inai frumbse 
jumatati a omului nu va intardiâ se producă pe 
campulu industriei danteleloru aceea-si revolutiuue, 
pe care a produs’o 
cesului Iacquart in 
tatorii pretindu, că 
se deosebescu intru 
de Bruxelles. Cu
mișcare 1800—2000 de fuse 
200—300 de ace, este in stare unu singuru omu 
se producă lucrulu mai multoru sute de femei. 
Masîu’a este in stare a produce orice mustre de 
dantele si chiaru a repară pe cele vechi. — Fiindu- 

iucrulu vine din Americ’a, este bine a-’lu primi 
reserv’a cuvenita!
(La Taborszky 

aparutu in timpulu din
drilu Hubert Cooke“ de A. 
cântece poporale arangiate 
unu caietu 3 fi., „Ștefanie" si 
de Răcz Pal cate 1 fi. Arii originale la poesiile lui „Pe-
tofy“ compuse de Eugen Hubay, unu albumu 5 fi. „Fan
tasia" Nr. 5 arar.giata pentru pianu de Abrâny Kornel 
1 fl. 50 cr., „Het eredeti magyar dal“ tecstulu si musica 
de Szende Lajos 1 fl. — „Schweizerhaus Rendez-vous“ polka 
framjaise de Philipp Fahrbach jun. 60 cr.

ingineru de sine stătători — de a ’si așterne pe- 
titiunile astufeliu instruate pbua in 15 Martiu 1881 
subscrisului magistrata urbanu.

Brasiovu 31 Decembre 1880.
3—3 Magistratulii nrbanu.

unu observatoriu sciintificu

privinti’a achst’a cestiunea 
pe deplinu.

a face 
pare a 
Rusi’a

timporariu

resbelulu mecanicu alu fran- 
industri’a matasariiloru. Inven- 
dautelele tiesute cu masîna uu 
nimic’a de cele mai fine dantele 
achsta masîna, care pune in 

si impunge cu

că
cu

au
si P a r s c h) in Budapest’a 

urma urmatorele piese : „Qua- 
A. 1 fi., „Idylle" asupra unoru 
pentru pianu de Szekely Imre 

„Rudolf“ ciardasiu, ambele

nu s’a dis- 
„F. R.“

[Populatiunea Constantiei]. Es- 
tragemu dintr’unu raportu alu prefectului de Con- 
stanti’a uumatărele date statistice, cari dovedescu 
cătu de baltiata este populatiunea unoru locuri din 
Orientu. Populatiunea Constantiei după ultim’a nu- 
meratiune este de 5203 de suflete, dintre cari 1804 1 
sunt tatari; 1543 greci; 510 turci; 348 bulgari; ' 
279 romani; 234 israeliti germani; 97 israeliti! de 
spanioli; 13 israeliti turci; 175 armeni; 127 , fl. 
țigani turcesci ; 66 germani; 32 anglesi; 22
francesi; 18 italiani; 12 nnguri; 8 ruși; 6 arabi ;; 
5 poloni si 3 șerbi. Orasiulu are d6ue biserici : 
1 grecdsca si 1 armenhsca: biserica romanbsca nu 
esista inca; 1 capela catolica, o sinagoga; 4 mosiee 
si o capela bulgarbsca. Sc61e se afla d'6ue: un a 
de baiati si un’a de fete, cari capeta amendbne sub- 
ventiune de la magistratulu orasiului. Dintre 74 
baiati de scbla: 17 sunt romani, 13 greci, 14 mu
sulmani, 21 israeliti, 4 bulgari, 3 armeni si 2 
germani. Mortalitatea populatinuii faijia de nascere 
este mare. Acbst’a pare a resultâ din impregiu- 
rarea, că partea cea mai mare a populatiunii traiesce 
in casatorii nelegitime.

[V e s t ’a d e s c a p a r e.] Numerbsele si
nistre, ce obvinu pe mare, au facutu pe anglesi să 
se ocupe deja de multu cu aflarea de mijlâce de a 
imputinâ, pe cătu se p6te, numerulu victimeloru 
acestora sinistre. Cea mai n6ua inventiune ce 
urmaresce acestu scopu este asia numit a V e s t ’a 
de scapare despre care mai facuramu o scurta 
amintire. Ea e in t6te asemenea unei veste de 
tote dilele, ce o p6te portă omulu sub hain’a sa, 
are placut’a insusire de a scapă pe purtatoriulu 
seu de inecare, candu cade in ana. Acestu rninu- 
natu vestmentu este facutu din o stofa, care este 
impermeabile atătu fașia de gazu cătu si faci a de i 
apa. Este duplu : spatiulu dintre captusidla si 
stof’a de 'deăsupra se imple cu doue săruri fbrte 
solubile inj apa, a cărora acțiune un’a asupr’a 
celeialalte. este astfeliu, că potu desvoltă iute ol 
mare cantitate de gazu. Vest’a este astfelu făcută! 
că se p6ta după voie lașa apa se petrunda la 
aceste doue săruri. Venindu in contactu cu ap’a nu
mai decătu se desvblta gazulu, care in căteva mo
mente imfla vest’a. Qazulu mantienutu intre apa 
si stofa vestei tinde a respinge ap’a cu atăta mai 
tare, cu cătu pressiunea devine mai mare. Totulu 
este calculatu astfeliu, că gazulu se nu capete o 
espansiune atăta de mare, incătn se faca stof’a 
vestei se plesndsca. — Esperimentele făcute in 
Sheffield cu acestu folositoriu vesmentu au fostu 
fbrte satisfacâtărie. Iutr’unu stabilimente de băi 
unulu dintre amploiati a fostu imbracatu cu vest’a 
si supusu la unu dusiu puternicii. Vest’a a devenitu 
cu totulu uda fara inse sb se simtia. Ap’a ne- 
puteudu se pătrundă prin stofa nu s’a pututu desvoltă 
nici gazulu, care se imfle vest ă. Achst’a probhza, 
că purtarea vestei in pldie nu ofere nici unu 
inconveniente. Dup’achst’a aruncara pe omulu cu 
vest’a iutr’unu bassenu. După cufundare indata 
aparii la suprafaci’a apei. Vestmentulu seu se 
imflase si ’lu tienea cu atăta energia deasupr’a apei 
incătu elu pe langa tbte opintirile ce le facil sb se 
cufunde nu pute reuși. Acdst’a Vesta de

Nr. 12321/880.

Corxcvirsu..
Pentru ocuparea postului vacantu de assistentu 
ingineru urbanu 
si 200 fl bani

23 chst’a concursu.
Voitorii de a 

langa asternerea documenteloru, cumcă respectivii 
nu au trecutu peste etatea de 40 de ani si că 
suntu indreptatiti de a ’si exercb specialitatea de

cu uuu salariu auualu de 800 
de quartiru se escrie prin a-

ocupă acestu postu au — pe

Rogainu pe toti domnii, câți voiescu a ave 
numerile acestei foi dela inceputulu anului, a 

1 grăbi cu prenumeratiunea.
4 dministra ti unea.

Fretiurile cerealeloru 
in piati’a Brasiovului din Ianuariu 1881.

Granu

Hectolitre. 
fruntea . .
midiulocu . 
de diosu . .

Mestecatu
Secara ■

Graiul u f

Ovesulu 1

fiombsa .
de midiulocu 
frumosu , .
de midiulocu 
frumosu . .
de midiulocu

Porumbulu . . . .
Meiu .......................
Hrișcă......................

li. cr.
8.—
7.20
6.50
6.10
5.50
5.20
3.90
3.50
2.10
1.90
3.10
5.30

Mazerea . 
Lintea 
Fasolea . 
Cartofi 
Sementia de

Carne
n

n

Seb

de 
de 
de

Hectolitre. H. cr.
6 90

10.—
4.30

11 30
4.20
1.15 
fl. cr.

—.44
—.44
—.20

fl. cr.
de vita prospotu . 35 — 
„ „ topitu . 48.—

inu . .
cânepa .

1 Chilo. 
vita . 
rimatoriu 
berbece

100 Chilo.

do

O-m.rsvi.lvL la burs’a de ■XTierx’a
din 21 Ianuariu st. n. 1881.

Rent’a de auru uu-
gara .... 108.91 

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . . 125 —

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

dto. (Il-a emissiune) 
dto. (IlI-a emissiune) 
Bonuri rurale 
dto. cu cl. de 
Bouuri rurale

Timiș, 
dto. cu cl. de
Bouuri rurale transil

vane ....
„ croato-slav. .

Despăgubirea p. dijm’a 
de vinu ung. .

ungare 
sortare 
Banat-

sortare

82.80
99.30
86.40
97.—
95.50

97.—
94.50

95 25
97.—

94 50

73.75
88.15

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 107.25

Losurile p. regularea
Tisei si a, Segedin. 107.25 

Rent’a de harthia aust. 72.65
„ de argiutu „
„ de auru „

Losurile diu 1860 . 130.80 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . . 820.—
,, bancei de credita
ungare . . . 260 —

„ baucei de creditu
austriace . . . 283.75

Argintulu in mărfuri 
Galbiui imperatesct . 
Napoleond’ori 
Mărci 100 imp. germ.. 
Londr’a, .

5 56
9.39

58.10 
. 118.70

Zazno/beucli si Gavora
recuisite bisericești de ritu latinu si

strad’a

Fabrica de vestminte si
in Budapest’a

I

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

Vadului (Vaczi utcza) Nr. 17.
grecu

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

Pacifl-
al taru,

voru schimbă cu altele.
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