
Redactiunea si Adminlstratiunea:
Brasiovu, piati’a mare Nr. 22. — nGazot’a“ eee: 
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retramitu.
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Nr. 5. Marți, 12 25 lanuariu 1881.

Cu 1 lanuariu st. v. 1881 s’a inceputu unu nou 
abonamentu Ia

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fdiei 

năstre, 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 Transilvaniei44 apare dela 1 lanu
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

3Kg*  Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran
silvaniei" este :

*) A se vede Nrii 84, 100, 101, 102, 103 si 104 
ai „Gaz. Trans.“ din anulu 1880 si Nr. 4 din 1881.

Red,

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 
4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu iu 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 Eomani’a si alte tieri esterne : pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

gS” „Gazet’a Transilvaniei44 va apară de 
aci incolo Marti’a, Joui’a si Sambat’a si se va 
imparii in Brasiovu la 5 ore ser’a.

Solidaritat e.*)  
1860-1865.

Brasiovu, 8. lanuariu.
IV. După resbelulu austro-italianu dela 1859 s’a 

schimbatu sistemulu de guvernare in Austri’a cu-o 
raoedîciune atătu de mare, incătu bucuri’a popâre- 
loru, că au scapatu dejugulu absolutismului, se în
trecea cu surprinderea loru asupra schimbariloru 
neașteptate.

Romanii nu au fost intre popărele Austriei cei 
din urma, cari se bucurau si cari erau surprinși 
totodată. Ei semtiea, că se aflau la inceputulu 
unei noue Ere de grele lupte si cercări; ei se deș
teptară că dintr’unu visu, in care li se infacisiă o 
icdna pretinăsa a viitoriului loru, aci zimbindu-le, 
aci capetandu o fația mai posomorita, de cate ori 
cădea pe ea umbr’a tristeloru figuri a celoru ce unel
teau in contra vietiei si desvoltarei romanesci.

Iu acăst'a stare psihica neliniștita Romanii aș
teptau cu doru si sete se văda iualtiandu-se susu 
stăgulu mantuitoriu alu priucipieloru lupteloru loru 
seculare, ei voieau se văda,’ călauzulu, care avea 
se-i conducă in unire fratiăsca pe cărarea spin6sa 
cătra egala îndreptățire natiunala, ei cereau cu 
voce tare o conducere bnna si forte, care se le 
lumine calea, că se nu apuce pe alta poteca.

Ungurii si Sașii se grupau in giurulu stindar- 
tului politicei loru din prima văr’a annlui 1848, ei 
incepura a-si organisă falang’a spre aperarea privi- 
legieloru loru. Ce faceau Romanii? Unde era 
partid’a natiunala romana dela 1848, unde siefulu 
ei visibilu ? Nu avea ea asemenea lipsa de a se 
reculege, de a se organisă si de a se preparâ pen
tru assaltu ?

Partid’a natiunala inaugurata prin memorabilulu 
discursu alu lui Simeone Bărnutiu in presăra dilei 
de 3/15 Maiu esistă, pulsulu eiincepuse a bate mai 
viiu si mai cu putere, dăr’ ea era compusa mai 
numai din gregari, ’i lipseau conducătorii, lipseau 
si cadrele, din cari să se formeze. Aceste erau 
resipite in tăte părțile si nimenea nu s’a găsitu că 
se le fi adunatu in giurulu stindartului. Pre candu 
in primavăr’a anului 1848 s’au fost pusu tăte in 
mișcare spre a face că la adunarea cea mare se 
nu lipsească nici unu singurii romanu inteligentu 
si cu anima, acuma la 1860, in timpulu natiuna- 
lismului patentatu, conducătorii poporului priveau 

cu jalusia si cu neîncredere unii la alții, se separau 
si erau totu mai reservati in portarea loru.

Ce schimbare după 11 ani de absolutismu nem- 
tiescu! Dela 1848 remasera mai numai reminis- 
cintiele. Spiritulu natiunalu de sine statatoriu, 
care s’a manifestatu in acelu anu, ajunse a fi si 
elu o frumăsa reminiscintia

Prin tiăra se formara ce-i dreptu o mulțime de 
grupuri, care cum apucă si cum nemerea; vedea-i 
o mulțime de conducători cu steguletie, care de 
care mai pestritie, erau si de aceia cari portan 
numai tricolorulu natiunalu, dăr’ acest’a in cele mai 
multe cașuri eră pălitu de arsiti'a sărelui Erei 
birocratice. Se faceau si programe si programiăre 
de tăta categori’a, un’a mai încurcata de cătu cea
laltă, se tieneau si conferintie parțiale, unde fia- 
care voiea se reăsa cu program’a s’a. Căte capete 
atătea păreri!

Program’a cea mare naționala dela 3/15 Maiu 
1848 devenise inse mai de totu uitata, stăgulu 
celu mare, care trebuiea se intrunăsca pe toti Ro
manii din aceste tieri la lupt’a decisiva pentru 
revindicarea drepturiloru stramosiesci nu se vedea 
nicairi.

3/15 Maiu ajunse a fi numai o eticheta fru- 
m6sa ce se punea pe sticl’a cu leacuri, o osthia 
in care ocărmuitorii bagău pilulele amare că se le 
putemu inghitî mai usioru.

Mai tăte vorbirile ce se tieneau in anii 1860 
fia in favărea politicei guvernului nemtiescu, fia in 
aceea a celui ungurescu se începeau cu repriviri 
asupra fapteloru măreției adunari dela 1848. 
Puțini erau inse aceia d intre conducetori, cari se 
inspirau sinceru si statornicu de acele fapte.

In acăst’a situatiune încurcata si nesigura candu 
poporulu impatientu voiea se văda o fapta, dorea 
se aiba o conducere generala, candu fruntașii lui 
de prin tăte unghiurile se vedeau tribulati si im- 
pintenati la o acțiune comuna, ei, ne mai zarindu 
marele stăgu alu partidei natiunale de sine stata- 
tăre, nu aviira altu refugiu, de cătu de a se aruncă 
earasi cu totulu in brațiele Archiereiloru, cari pas- 
torean poporulu romanu ardelănu.

Admonițiunea fericitului Bărnutiu, că Romanii 
se nu ’si mai incrăda caus’a Episcopiloru singuri, 
a remasu tara ascultare. Archiereii deveuira earasi 
domni absoluti ai situatiunei politice a poporului, 
numai cu acea diferenția, că acuma li s’au datu 
„barbati permanenti langa densii.44

Erau mari si unici acești neutati Archierei in 
faptele loru pentru binele poporului, dăr’ erau Ar
chierei si că Archierei nu poteau lucră in contra 
vointiei guvernului, ei poteau innotă cu torentele 
guvernamentalu, silindu-se a se tină la suprafați’a 
apei, nu le era inse possibilu, său numai tărte greu 
le era possibilu a innotă in contra lui.

Archierii representau prin urmare in anii siăse- 
dieci, candu guvernulu centralu era mai favorabilu 
Romaniloru, partid’a romana guvernamentala, cu 
doue capete; ei representau numai doue flancuri 
ale sîrului de bataie ; centrulu lipsea, elu nu se 
raliase si nu se organisase — partid’a naționala 
independenta nu se presentă pe campulu de lupta.

Astfeliu s’a inceputu acțiunea politica parțiala 
a Romaniloru ardeleni din anii 1860.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Duminec’a trecuta (23 Ian.) a avutu p a r- 

tid’a Independintiloru maghiari o 
couferăntia generala in Budapest’a. Cu-o dî mai 
înainte se tienu in localitățile clubului partidei o 
conferenția preliminară sub presiediuti’a lui Lud. 
Mocsâry, luandu parte vreo 200 de inși si stabi- 
lindu pentru adunarea cea mare de Dumineca ur- 
matărele puncte ale ordinei de dî: 1. Mesuri in
privinti’a organisatiunei centrale a partidei. 2. 
Raportu asupra situatiunei partidei prin dife

ritele cercuri din tiăra. 3. Tienerea de adu
nari de partida in localitățile centrale din provincia. 
4. Mandate. 5. Deslușiri si informări in afaceri 
speciale ale cercuriloru.

Betranulu Garibaldi, deși sufere in mare 
gradu de podagra, este neobositu in propagarea 
ideiloru sale republicane si de revindecare. Membrii 
„Italiei irridente44 se uita la elu că la unu Messia. 
Se parea, că agitațiunile pentru revindecarea teri
toriului triestinu si trieutinu dela Austri’a s’ar’ fi 
mai domolitu pe candu relatiunile din Vien’a si 
Rom’a au devenitu mai cordiale. Acumu inse stă 
se isbucnăsca cu noua si îndoita potere agitațiunea 
Irridentiloru. Pentru diu’a de 30 lanuariu este 
convocatu in Rom’a unu meeting alu Irri- 
d e n t i 1 o r u, si betranulu Garibaldi a pri- 
mitu presidiulu acestui meeting.

Coraitetulu de acțiune triestinu s’a adresam catra 
fiiulu generalului, Menotti Garibaldi, cu 
rogarea, că se primăsea presiedinti’a acestui comi- 
tetu. Menotti a respunsu prin urmatări’a scrisăre: 
„Onorați domni! Este datori’a flăcărui italianu de 
a consacră vieati’a s’a causei sânte a Triestului si 
Trientului si ve multiamescu cu anima emotiunata 
pentru ide’a amicabila, de a me chiamâ pe mine 
se fiu presiedinte alu ligei văstre. Asteptandu cu 
doru acelu momentu. candu împreuna cu voi ’mi 
va fi cu putintia a luptă in ultimele bătălii pentru 
unitatea Italiei si pentru libertate, ve salutu fra- 
tiesce. Intotdăuna alu vostru — M. G.44

Fația de acăsta mișcare guvernulu italianu nu 
mai scie, cum se liniștească pe br. H a y m e r 1 e. 
Ambasadorulu italianu dela Vien’a, comite R o b i- 
1 an t, să fi declaratu ministrului de esterne austro- 
ungaru, că guvernulu italianu nu se păte consideră 
de solidariu cu Garibaldi si că regimulu italianu 
ar’ fi decisu a urmări pe calea legei pe acei Irri- 
denti, cari in discursurile loru, la meetingulu din 
Rom’a, voru provocă si vatamâ Austri’a. Cu tăte 
astea meetingulu memoratu va potă lesne se tur
bure din nou bunele relatiuni dintre cabinetulu 
austriacu si italianu.

„Agenti’a Havas44 impartasiesce tecstulu n o- 
tei circulare a Porții cătra repre- 
sentantii sei in străinătate, dela 14 lanuariu a. c., 
despre care amu facutu amintire in numerulu tre- 
cutu. Pentru importanti’a ei estragemu din ea 
urmatărele pasage principale:

„Fara a voi se me intindu mai multu asupra 
acestei situatiuni, pline de pericule, me marginescu 
a semnală atentiunei dv. redeșteptarea passiuniloru in 
tăte părțile regatului elenicu si activitatea din ce 
in ce mai mare, ce se desfasiura : in -preparativele 
militari. ’Mi pare reu, că trebuie să făcu a se 
observă aici, că ambițiunile si veleitățile acestei 
tieri intrecu limitele cele mai estreme ale pruden- 
tiei si ale moderatiunei. Momentulu invasiunei in 
Tesali’a si in Epiru pare a fi fărte apropiatu, si 
in fati’a dorintiei generale de pace a Europei, 
starea actuala de lucruri in Greci’a constituie, 
pentru a dice asi’a, unu dispretiu aruucatu senti- 
menteloru de conciliatiune si de ecuitate ale mari
lor u puteri. .

Donnti’a formulata de protocolulu XIII alu 
tractatului dela Berlin, dorintia, pe care inalt’a 
Porta a cătatu s’o preintempine priu sacrificiulu 
unui teritoriu de o întindere însemnata, de căndu 
Greci’a continua a se da după pretinsulu caracteru 
obligatoriu alu acestei dorintie si a’si arogă 
drepturi de anexare, pe care Puterile ele insesi in 
justa-le apretiatiune, refusa a’i recunăsce.44

„. . . Solicitudinea înaltei Porii pentru man- 
t.ienerea pacei, încrederea s’a in justiti’a imparțiala 
a cabineteloru semnatare suntu asia de mari, ca 
este posibilitate de a se ajunge la o arangiare 
pacifica a afacerii. Dăr’, pentru a obtienă unu 
resultatu practicu si satisfacătoru pentru toti, cre- 
demu, că celu mai bunu modu de solutiune



de aplicatu in cestiunea rectificării frun- 
tarieloru grecesci consiste in negociatiunea acestei 
cestiuni, intre inalt’a P6rta si d-uii representanti 
ai celoru 7 guverne la Constantinopolu. Prin a- 
cestu midiulocu s’ar’ ajunge, suntemu convinși, la 
unu arangiamentu promptu, moderatu si in armonia 
cu sentimentele leale si desiuteresate ale Puteri- 
loru semnatare . . .“ (semnatu) Assym.

Mai tdte puterile au primitu in prin
cipiu propunerea Turciei, cuprinsa in 
circularea ei de la 14 Ianuariu, adeca intrunirea in 
conferenția a representantiloru celoru sidse mari 
pnteri la Constantinopolu, pentru a regulă in intie- 
legere cu P6rt’a cestiunea grecdsca. După ce t6te 
puterile voru aderă la acdsta, ele voru caută sâ se 
intieldga asupra procedurei, ce trebue se urmeze. 
Este probabilu, că ele voru cere mai antaiu de la 
Pdrta, că ea se arate cele din urma concessiuni, ce 
este dispusa se faca Greciei.

După informatiunile lui „Standard„ Germani’a 
si Franți’a ar’ fi de acordu in privinti’a cestiunei 
grecesci.

Videant consules!
Budapesta 11 Ianuariu 1880.

(Urmare.)

Mai antaiu de tdte este lucrulu naturalu, că 
vointi’a unei minorități nu este destulu de eficace 
pentru a controla si constringe pe individii, cari 
conducu destinele statului, pentru că acesti’a se 
nu ’si esecute vointi’a loru individuala, deărace acei 
iudividi, că organe ale statului, adeca că regimu, 
dispunu de-o putere însemnata. Majoritatea locui- 
toriloru tierei, constatatdria din nemaghiari, nea- 
vendu posibilitate de a coutrolă si margini vointi’a 
individuala a organeloru esecutivee de sine supusa 
acestei vointie. Ori-ce neindreptatire si scurtare 
in drepturile sale constituționale din partea organe
loru esecutive cetatianulu nemaghiaru trebue se le 
sufere, elu nu afla remediu in contra acelora nicăiri, 
nici chiar’ la corpurile legiuităre, fiindcă uu esista 
vointia in stătu, care se-i apere drepturile si inte
resele lui. Asia dâra majoritatea nemaghiara este 
pusa la dispositiunea organeloru esecutive, de la 
ea se cere sâ servească vointiei acestora.

Astfeliu standu lucrurile de sine se iutielege, 
că deputății aleși in cercuri de alegere nemaghiare 
nu voru representâ vointi’a alegatoriloru, ci vointi’a 
acelora, cari domnescu preste vointi’a alega
toriloru, dîcu, acei deputati voru representă 
puru si simplu vointi’a organeloru esecutive. De 
aci urmdza, că prin aceast’a organele esecutive, 
respective regimulu, oăstiga o preponderantia, care 
in state constituționale cu relatiuni normale nu-i 
compete.

Unu corpu representativu, constatatoriu din unu 
mare numeru de deputati, cari representâ a priori 
vointi’a regimului, nu numai că nu va fi in stare 
de a controla si a margini vointi’a individuala a 
regimului, ci din contra va face, că se triumfeze 
aceasta vointia peste vointi’a pusa in loculu voin
tiei statului, care si asia este vointi’a unei mino
rități.

Numai asia se p6te esplică, că in cestiunea ori
entala vointi’a regimului a potutu triumfa preste 
vointi’a natiou^litatiei maghiare, de -si aceast’a 
s’a esprimatu f6rte precisu sî eclatantu in contra 
acelei politice'.^

Acdst’a se intempla căte odata si ’n alte state 
constituționale, ddr’ urmarea acestei procederi este 
totudhuna, că regimulu respectivii in representatiunea 
tierei perde majoritatea si trebue se ’si paraseasca 
loculu si se predă frăneie altoru persâne, cari 
posedu increderea majoritatiei respectivei corpora- 
tiuni representative. Intemplatu-s'a la noi aceast’a? 
Nu si nici nu se va potd intempla, fiindu-că majo
ritatea cetatianiloru, fiindu nemaghiara, este, asia 
dîcăndu, eschisa dintre marginile consiitutiunei si 
fiindu-că astfelu deputății aleși in cercurile de alegere 
nemaghiare nu au alta vointia decătu vointi’a re
gimului actualu, că Orecandu regalistii din Transil
vania. Prin urmare acești deputati nu numai că 
nu controldza vointi’a regimului, ci din contra a- 
juta, că aceasta vointia se triumfeze peste vointi’a 
majoritatiei.

Resultatulu lipsei do egala indreptatire in 
politic’a interna pe terenulu vietiei constituționale 
este asia ddr’, că iu statulu ungaru unu anumitu 
regimu actualu, fia acel’a ori cătu de nepopularu, 
nu se pdte delatura de tibra, ci numai prin 
vointi’a monarchului. Amu ajunsu la falsificarea 
principiului de parlamentarismu, cu unu cuventu 
amu ajunsu la regimulu personalu. Unde vomu 

ajunge pe acdsta cale mai departe, nu este necesi
tate de a proroci, fiacare cetatianu, pe bas’a espe- 
riintieloru de până aci, ’si p6te trage consecintiele, 
si aceste consecintie le recomendâmu cu t6ta 
seriositatea atentiunei concetatiauiloru noștri ma
ghiari, cari mai au semtiu pentru drepturile con
stituționale ale patriei.

DeOrace, după cum am aratatu, in Ungari’a 
vointi’a statului este substituita prin vointi’a rassei 
maghiare, de sine se intielege că, aceeași procedere 
unilaterala se observa si in activitatea national- 
economica a statului.

Candu este vorb’a de a se infiintiâ vre-o insti- 
tutiune pentru inaintarea agriculturei, industriei si 
a arteloru in acdsta tidra, totuddun’a se intrdba, 
ddca in orasiulu său in tienutulu cutare, uude este de 
a se infiintiâ aceea institutiune, cetatianii vorbescu 
unguresce său nu. Dela afirmarea său negarea 
acestei intrebari depinde in cele mai multe cașuri 
infiintiarea său neinfiintiarea respectivei institutiuni.

De aceea vedemu, că scăle de apronomia, industria 
si comerciu, economii si atelieuri de mustra, in- 
fiintiate sâu subvenționate de stătu, se afla mai 
eschisivu numai in tienuturi locuite de maghiari. 
Noue celu puținu nu ne este cunoscuta atare sc61a 
său institutu, de care să se pOta folosi si Romanii. 
Ba chiaru si regularea de posessiune se face mai 
cu sănia cu consideratiune la interesele elementului 
maghiaru, după cum se constata prin trecutulu 
recenta.

Atare favorisare a intereseloru maghiare si 
desconsiderare pentru interesele nemaghiari pe 
terâmulu nationalu-economicu aduce cu sine o în
florire momentana a starei materiale pentru ceta
tianii maghiari Red.) Dăr’ aceasta înflorire nu 
pOte dură multu, fiindu că relatiunile economice 
in stătu, in sensulu sciintief nationalu-economice, 
stau intr’o continua acțiune si reactiune reciproca. 
Aceste regule scdse din uatur’a lucrului nu se potu 
modifică prin nici o fortia. Urmările triste ale 
procederei neegale pe terenulu economicu din 
partea statului, după natur’a lucrului, se voru reflectă 
asupra intregei vietie economice in tidr’a n6stra 
prin urmare si asupra maghiariloru.

Negligerea intereseloru cetatianiloru nemaghiari 
pe terenulu economicu va aduce cu sine pauperis- 
mulu, si inca mai antaiu pentru nemaghiari, Ora 
mai tardiu chiar’ si pentru maghiari. Nemaghiarii 
neglesi si părăsiți din partea statului iucetu cu in- 
cetulu voru sărăci si voru deveni necapabili de a 
suporta sarcinele publice. Dăr’ aceste sarcine trebuie 
totuși sâ le supârte cineva si adeca, după seracirea 
nemaghiarilorîl t6te sarcinile loru voru cadă pe 
capulu cetatianiloru maghiari. Inse acesti’a nu 
voru fi in stare a suportă acele sarcini, fara că in 
scurtu timpu se ajunga in urm’a nemaghiariloru, 
fiindcă este imposibilu că 5—6 milidne de maghiari 
se p6ta duce acele sarcini, cari corespuudu fortieloru 
celoru 16 miliOne de cetatiani ai Ungariei.

Aceasta disproportiune intre sarcini si fortie 
va aduce cu sine nesmintitu, abstragându dela ori- 
cari alte impregiurâri stricatiOse, pauperismulu gene- 
ralu si in ultim’a rațiune ruinulu statului. Astfeliu 
se va resbună vatemarea egalei indreptatiri pe 
terenulu nationalu-economicu. Acăst’a este cu atătu 
mai multu de temutu, fiind-că aceeași direcțiune 
funesta se observa din partea statului si in privintia 
culturei poporului.

(Va urma.)

Retipărirea cartiloru bisericesci romane.
Raportulu

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

anului 1880.
(Urmare.)

Dupace subscrisulu si-a datu sema de trecutulu litera- 
turei bisericei romane, de marea ei insemnatate pentru uni
tatea limbei nfistre naționale si de influenti'a ei asupra cul
turei intelectuale si morale a poporului romanu, mi-amu pusn 
iutrebarea : bine este firo, câ noi in literatur’a bisericesca se 
rumpemu cu traditiunilo bisericei nfistre, cele atătu de bine- 
facetfirie in trecutu, si se damu poporului nostru prin bise
rici cârti cu o limba noua, in care scriu si vorbescu inve- 
tiatii moderni, cari au petrecutu prin scoli in străină
tate si in tiera o mare parte a vieții, si au invetiatu
mai multe limbi, si cari s’au obicinuitu a’si esprima
cugetările loru in acele limbi, si dintre cari multi 
nici si-au datu ostenfil’a a’si invetiâ bine limb’a
loru natala? Folosi-va, ori mai multu va păgubi pe po- 
poru, candu biseric'a ii va vorbi cu o mulțime de cuvinte 
neintielese pentru elu ? Pricepe-va romanulu ardeleana, bu- 

covinenu, basarabianu etc., candu va audi iu biserica fran- 
tiusismele limbii moderne din Bucuresci seu din Jasi. Eu 
amu respunsu la aceste intrebari negativu, si m’am decisu a 
propune de a se păstră câ o comfira nepretiuita limb’a uni
tara romana din cărțile bisericesci esistente.

Dicendu acestea, nu intielegu a face din limb’a carti
loru bisericesci o limba staționara, nemișcata, o limba ne
schimbata pentru vecinicia : acest’a este sfirtea numai a lim- 
beloru mfirte, cari traiescu numai in cârti. Limb’a bisericei 
nfistre este o limba via, că si poporulu ce o vorbesce ; limb’a 
poporului cu timpulu se preface, se inbogatiesce, se cultiva, 
Biseric’a, tienendu sema de acest’a, totuși nu trebue a se grăbi 
cu inovările, dandu timpu poporului a se obicinui cu for
mele cele noue, ale primi seu a le respinge, si le 
va primi si ea candu ele voru deveni pro
prietate a poporului. In privinti’a purismului limbei, bise
ric’a are traditiunile ei, după care purificarea, de si se face, 
inse fara grăbire si treptatu, era nu pripitu si radicalu.

Nu este nici o ediția de cârti bisericesci, in carea se 
nu se fi facutu fire care curățire a limbei de elemente ete
rogene ; inse aceasta s’a facutu cu economia si fara a se 
produce vre-o schimbare isbitfire. Candu deschidemu cărțile 
romanesci cele mai vechi ale Bisericei nfistre, le gasimu pline 
de frase si cuvinte slavone, resturi din obicinuinti’a seculara 
cu acea limba ; ele dispăru cu incetulu si in loculu loru 
intra frase si espressiuni curatu romane. Asia trebue a se 
urma si pe viitoriu cu purificarea limbei: treptatu si pe ne
simțite. Pe de alta parte, vechii cărturari ai Bisericei 
nfistre, candu in limb’a romana nu gaseau espressiuni din 
limbile, din cari traduceau, din cea greca ori din cea sla
vona. De aici a urmatu, că in cărțile nfistre bisericesci 
s’au primitu o mulțime de termini grecesci, precum ; tro
pare, c o n d a c u, i c o s u, i r m o s u, c a n o n u, 
stichira, acatist u, paraclis u, etc. seu sla
vone precum : vecernie, paveceruitia, po- 
lunosnitia, obednitia, peasna, sedelna 
s v e t i 1 n a, s. a. Limb’a romana lainceputu era neculta, 
neflecsibila. Cu timpu ea s’a cultivatu, s’a subtiatu, s’aim- 
bogatitu, treptatu, s’au pututu formă si in ea termini după 
acei grecesc! si slavonesci. Asia a inceputu a se dice : 
mediunoptica in locu de p o 1 u n o s n i t i a, 
s i e d e a 1 a in locu de s i e d e a 1 n a, in locu de 
b 1 a j e n i, fericiri, in locu de u t r e n e, m a n e- 
c a r e s. a. Totu asemenea trebue să se proceda si pe 
viitoru. Termiuii noi, cari se voru pute formă după cei ori
ginali, să se introducă ; unde nu, sb se păstreze acei esis- 
tenti, ori din ce limba ar’ fi ei primiți, seu celu puținu a- 
cei slavoni să se inlocuesca cu termini greci, cari 6unt ade- 
veratii originali, si după cari s’au formatu si cei slavoni. 
Aceasta direcție a dat-o repoBatulu intru fericire Metropoli- 
tulu Veniamin, carele a inlocuitu multi termini slavoni din 
cărțile bisericesci cu cei corespundietori diu cărțile grecesci, 
candu nu putea a’i găsi seu a’i face romanesci. Asia d. e. 
in locu de voscresna si svetilna elu dicea: 
Eathina si ecsapostilarion, in locu de 
Tripesnetiu — Triodu, in locu de s 1 a v a fi
lo v i e — Docsologie s. a.

Asia der’ istori’a desvoltarei literaturei nfistre bisericesci 
ne arata, că modificări progresiste se făcu iu limb’a biseri
cesca ; inse ele se făcu treptatu si cu multa chibzuintia, 
carea cere si sciintia si devotamentu cătra nație si cătra 
Biserica.

Vine acuma a dou’a Întrebare de o insemnatate capi
tala pentru cărțile Bisericei nfistre : Cu ce litere sb se 
tiparesca de acum cărțile bisericesci : cu cele cirilice, pre
cum s’au tiparitu ele pena acum, ori cu cele latine, cari se 
intrebuintifiza acum de vre-o douedieci de ani in scrisfirea si 
in literatur’a nfistra moderna ? Constatamu, că dorinti’a 
multora din cărturarii noștri moderni este de a se adoptă si 
in cărțile bisericesci alfabetulu latinii si ortografi’a moderna. 
Judecandu superfîcialu s’ar’ parfi, că nimica nu este mai lo- 
gicu si mai usioru, decătu realisarea acestei dorintie; in 
realitate inse ne stau împotriva o mulțime de greutati prac
tice si anomalii, cari trebue se ne pună pe gânduri si se 
nu alunecamu usioru pe acestu povernisiu, pe carele ne im- 
pinge nerăbdarea nfistra de a modifică totulu cu repediciunea 
aburelui. Se ne damu deci mai antaiu socotola de alfabe
tele in cestiune, de celu latiuu si de celu cirilicu. Si unulu 
si altulu se deriva din celu elinu, carele si acest’a la rbn- 
dulu seu se deriva din celu ebraicu ori fenicianu. Deose
birea loru consista numai in deosebit’a loru desvoltare isto
rica. Celu latinu, devenitu proprietate a Romaniloru, s’a for
matu si desvoltatu la apusu, si dela Romani a trecutu la 
națiunile, ce sau formatu pe ruinele imperiului romanu. La 
aceste națiuni alfabetulu acest’a a dobbnditu formele, pe cari 
noi le vedemu astadi in tierile de origine romana. Alfabe
tulu cirilicu este o copia esacta a alfabetului elinu in form’a 
cum elu esista in imperiulu bizantiuu seu romano-grecescu 
din Orientu. In veaculu alu IX-lea predicatorii slavoni, Ci- 
rilu si Metodie, au adoptatu acestu alfabetu pontru limb’a 
si literatur a Slaviloru dela sudu, printre cari ei au predicatu 
creștinătatea, ei fiindu-că semnele alfabetului greco-bizantinu 
nu ajungeau pentru tfite sunetele limbei slavice, acești primi 
cărturari Blavoni au imprumutatu restulu parte din limba 
ebraica, anume literile y, m, h, jj; eara altele dintr’unu



alfabetu anticu cunoscntu sub numirea de glagolisticn, a- 
numo : w, i, i> Romanii, după ce in curgere de mai 
multe secule s’au servitu si densii de cartea si de scrisdrea 
slavona din caus’a contactului religiosu si politicu cu pop6- 
rele slavone dela sudu, — cu vre-o trei sute de ani in ur
ma au venitu la ide’a, câ se-’si creeze carte romanesca, se 
scrie si se tiparesca cârti romanesci, pentru-că, cum dice 
Metropolitulu Varlaamu in prefati’a celei d’antaiu cârti ro
manesci tipărite iu Iași: „Se intielega fiacine, se se in- 
vetie pe limb’a s’a, si se marturisdsca minunate lucrurile lui 
Dumnedieu . . . câ cu nevoie este a intielege cartea altei 
limbi."

(Va urma.)

„D6r’ anulu 1880 a trecuta. Anulu 1881 se 
prestata sub auspiciile unei independinti îndeplinite 
si a unei succesiuni la tronu regulate. Câ sarcina, 
elu n’are dâr’, după regularea cestiunei Arab- 
Tabiei si a navigatiunei Dunărei, decâta acelea, care 
trebue se desfunde t6te avuțiile naturale si intelec
tuale ale României. Reusi-va ? Se speramu, câ 
da, de 6ra-ce esistenti’a nâstra politica, fiindu acum 
asigurata, avemu si timpulu si vointi’a d’a ne ocupâ 
seriosu si in modu permanentu cu desvoltarea 
economica si financiara, atâtu de multa negligeata 
până acumu !“

(Situatiunea economica si financiara a României.) 
„Curierulu Financiaru scrie intr’o revista asupra 
anului. 1880 intre altele:

. .Romani’a a intr’odusu in 1880 totu felulu 
de ameliorări privitâre la starea s’a economica si 
financiara. Ea a infiintiatu Comiții Agri
cole prin t6te judetiele pentru incuragiarea si 
perfecționarea agriculturei. Ea ’si a creatu o 
C a s s a de Economii, care va funcționa sub 
direct’a administratiune a Casei de depuneri. A 
infiiutiatu o Banca de scomptu si circu
la t i u n e, care a si inceputu se funcționeze cu 
unu capitala de 12 miliâne franci versati antici
pativii. A esecutatu cu unu raru succesu conven- 
tiuuea pentru rescumpararea Cailoru 
ferate, tatrandu in stapanirea acestoru câi fara 
a mai ingreuna sarcinele Statului. A aplicata 
pentru prim’a 6ra principiulu pentru scăderea 
tarifeloru de cereale si de mărfuri pe 
aceste cai, dându si la noi râdele cele mai fruntașe 
si facâudu se spordsca traficulu si odata cu acesta 
si R e c e t e 1 e, care au intrecutu in 1880 cu peste 
o jumetate milionu pe acele din 1879. A profi- 
tatu de abondanti’a si efttaatatea baniloru si a 
esecutatu in aplausele detentoriloru si in avanta- 
giulu thesaurului romanu conversiunea datoriei Ru
rale, reducâudu dobândite de la 10 la 6°/0. . . .“

. . . Anulu 1880 a preparatu României totu 
terenulu pentru a ajunge si pe calea financiara la 
mare triumfu. Acum anului 1881 remane sarcin’a d’a 
face restulu si a culege fructulu. La activulu 
anului 1880 trebue se inregistramu si solutiunea 
gravei cestiuni monetare, provocate de inundatiunea 
Rubleloru de argint u. Asta solutfune s’a 
datu conformu cu solutiunea propusa de „Curierulu 
Financiariu®; si suntemu fericiți a constata aci, câ 
ea ’si a avutu efectulu seu practicu: rublele asta- 
di au disparata din Romani’a si ne mai avendu 
cursu legata, nimicu nu le mai tentează de a re
veni. Monet’a naționala Romana a inlocuitu me- 
talulu rusu si agiulu dintre auru si argintu, care 
la 1 Ianuariu 1880 era de 47/8 la suta, asta-di 
4 Ianuariu 1881 este abia de l3/4 la suta.

„Perceperea impositeloru s’a esecutatu 
in limitele posibilului. Impositele indirecte atingu, 
cu f6rte puține esceptiuni, prevederile budgetare; 
impositele directe sunt pe aceeași cale. Budgetulu 
promite a se solda printr’unu perfecta echilibru. Cu 
privire la Agricultura, recoltele au fosta in 
1880 din cele mai bune. Exportatiunea a intre
cutu cu multa pe acea din anii din urma. Din 
punctulu de vedere alu operatiuniloru 
financiare, increderea in 1880 s’a aratatu 
neturburata. Tabloulu de cursulu efecteloru, ce 
publicamu aci imediatu, dâ o idea esacta asupra 
iucrederei ce s’a mantienutu.

1879 1880
3 Decern. 3 Decern.

Rent’a Romana 5°/0...................... 88'/g 761/g

I n d u s t r i’a in 1880 a mersu mâna ’n mâna cu 
spiritulu de asociatiune, care se desvolta f6rte incetu. 
Educatiunea economica si financiara a poporului 
lașa multu de dorita. Nici o fabrica noua nu s’a 
creatu; s’au pusu in mișcare, am puta dice, cu 
mai multa vigâre acelea create in anulu 1879.

Domenialele 8°/n............................ 100 1063/8
Offenheim 8°/fl............................102‘/2 90
Stern 7°/0.......................................101 —
Municipalele 8°/0................................... 100!/2 103
Pensiuni..............................................185 193
Dosuri Municipale........................... 271/2 28
Creditu Fonciaru Ruralu 7°/0. . 95 12O3/8
Creditu Fonciaru Urbanu 7°'o. . 83’/4 97
6°/0 de drurnu de feru Romanu . — 93.75
6% Schuldverschreibungen . . 95.90 99.75
Acțiuni de C. F. Romanu . . 44.30 54.20
6°/o Ruralu................................. — 87.—
Banc’a României............................ 620 640.—
Daciile actiuui vechi .... 200 220
Idem nuoi................................. — 500
Romaniele................................. — 73
Bauc’a Naționala a României . — 580

mai multu de acolo, câ multi barbati din Sacele 
(Siâpte-sate) nu erau acasa la femeile loru in n6p- 
tea de 31 Decembre. Asia spre esemplu au fost 
numerati in Turchesiu 1544 locuitori de secsn bar- 
batescu si 1980 de secsulu femeiescu, la Cernatu 
1250 barbati, 1574 femei, la Satulungu 2945 băr
bați, 3983 femei s. a. Suntemu curioși de a vedb, 
in ce mesura a scadiutu numerulu „cavaleriloru® 
si s’a inmultitu acela alu aspiranteloru la casatoria 
in Brasiovu. —

(Ceva despre ordinuri.) Dilele aceste 
a aparutu in Vien’a o statistica de ordinuri diferite 
si a persâneloru inalte, cari posedu asemeni ordinuri. 
Catalogulu alaturatu cârtii enumera nu mai puținu 
decătu 142 specie diferite de ordinuri: Austri’a con
feri in totalu 21 decorații. Cea mai inalta e „Ve- 
Jerea de auru® (Goldenes Vliess), care numera 21 
de cavaleri si se dă, precum este sciutu, numai la 
catolici. Mai raru este inca ordinulu militariu alu 
Mariei-Teresiei, avendu o mare cruce, 6 comandori 
si 49 de cavaleri. Numerulu celorlalți posessori 
de decorații se inmultiesce in aceeași mesura, in 
care se micsiorbza rangulu decorației. Mare este 
pe lenga acbst’a importata decoratiiloru străine. 
Acumu se nasce întrebarea, că 6re care cetatianu 
austriacu posede cele mai multe decorații ? Acest’a 
e fara indotala cornițele B e u s t, care dispune de 
43 ordinuri. După elu vine archiducele A 1 b r e c h t 
cu 39, principele H o hen lo he cu 39 si inten- 
dantulu generata br. H o f m a n n asemenea cu 
39 decorații. După ei vine printiulu mostenitoriu 
Rudo lf cu33decorații. Surpriudietoriueste, caprin- 
tiulunu posede nici macaru unusinguruordinuitalianu. 
In fine mai sunt a se notâ: siambelauulu Curții 
comite Crenneville cu 29, archiducele Cari L u d- 
w i g cu 28, archiducele R a i n e r cu 23, ge- 
neral-adjutantu br. Beck cu 23, si directorulu ca
binetului imperatescu br. Braun cu 19 ordinuri. 
Archiducele W i 1 h e 1 m in calitatea s’a de mare 
măiestru alu ordinului teutonicu trebuie se renuntie 
la asemeni decorații. Elu posede numai doue de
corații de resbelu si nici Velerea de auru nu-i este 
ertatu a-o portâ. Ce se atinge de diferitele mi- 
nisterii, apoi ministeriulu de esterne e mai bine 
garnisitu cu decorații. Br. H a y m e r 1 e posede 
pentru persbn’a tai numai 10 ordinuri, dbr’ pentru 
aceea dispunu amploiatii tai de 324 decorații. Or- 
dinulu persianu alu Sbrelui si alu Leului este fbrte 
bine representatu in acesta resortu. Banc’a minis- 
trilorn austriaci posede cu totulu 25 ordinuri. — 
Dâca va merge totu crescându, ceea ce nu se pOte 
altfeliu, va ajunge lucrulu acolo, incătu fiacare dem- 
nitariu alu statului£ candu se va presentâ in mare 
tînuta, va trebui se fia urmata de unu servitoriu, 
care se târasca după elu decorațiile; Cornițele 
Beust cu 43 decorații mai câ si acuma va av6 lipsa 
de acâst’a.

(Bancnotele noue de 10 fior.) abia 
s’au pusu in circulația si eata, câ s’au si ivita in 
Budapest’a falsificate. In diu’a de astadi amu a- 
junsu acolo, incătu nimicu nu remane neimitatu, 
nici chiaru bancnotele tipărite pe-o parte unguresce 
pe alta nemtiesce nu au rernasu crutiate de nesa- 
tids’a pofta de imitația a coticariloru.

(Minunați mai sunt domnii a r- 
c h e o 1 o g i.) In apropiam de Marsili’a s’a des
coperita de curându unu mormentu romanu. Intre 
cosciugele aflate celu mai insemnatu' a fostu de si
gur u alu consulului Cajus Septimius. Afara de arme 
si bucăți de bani s’au g-asitu in elu, si o amfora 
fârte mare cu o inscriptiune aprâpe indescifrabile. 
Cam â patr’a parte din acdst’a amfora era plina 
cu unu fluidu grosu de o col6re rosietica. Unu 
insemnatu archeologu, ale cărui opiniuni au o 
mare autoritate inaintea Academiei de inscriptiuni 
se hotâri, se nu se lase până ce nu va descifra inscrip- 
tiunea amforei.ta fine archeologulu nostru ajunse după 
multa bataie, de capu la „hevrica® tai Archimedu! 
Fluiduln rosieticu din amfora nu era nici mai multu 
nici mai puținu de câtu . . . vinu de . . Falernu, 
acelu vestitu vinu, pentru care mosiu Horatiu pare 
a fi avutu o mare slabitiuno. Lucrulu era de alt- 
mintrea cu atâtu mai naturata, cu câtu este con
statata, că consultau Cajus Septiraus era, cum am 
dice, unu mare craidouu, candu era iu vidtia. Ce 
mirare deci, câ la mdrte se-’si iâ pe drurnu o mica 
provisiune din deliciosulu falernu ! . . . Eruditulu 
archeologu, luandu amfora, alergă la Parisu cu ea. 
Sositu aci invită numai de câtu la prandiu pe vre-o 
doisprediece dintre cei mai invetiati colegi ai sei 
din Academia. La desertu turnara cu o mare 
evlavia falernulu in mici pocale, pe care apoi le 
goliră — de sine se intielege — in aducerea a- 
minte a consulului si a tai Horatiu. Abia goliseră

Diverse.
(Ovatiune pentru ministrulu 

B r a t i a n u.) Sub titlulu acest’a câteva foi din 
Bucuresci au colportatu scirea, câ o deputatiune a 
Romamloru brasioveui ar’ voi se ntarga se felicite 
pe ministrulu-presiedinte Bratianu pentru câ a scă
pata din ghiarele assassinului la 2 Decembre an. 
tr. Ddca nu ne insielamu, cu acâst’a scire a de- 
butatu mai antaiu diarulu scrisu in limb’a frân- 
cesa „L’Indâpendance Roumaine", după aceea or- 
ganulu germanu „Bukarester Tagblatt®, care ’i 
face si unu comentariu cu totulu nepotrivitu, in 
fine diarulu romanu „Press’a", care scie se nu- 
ntasca chiaru si persânele, din care S6 va compune 
deputatiuuea.

Nu potemu sci, cine a abusatu de credulitatea nu- 
miteloru diuare, aceea inse, câ au fost mistificate, le-o 
pâte adeveri ori-care Romanu din Brasiovu, unde 
uu a fosta nici cea mai mica vorba de-o deputa
tiune care se ntarga la d. Bratianu.

(Alegatorii romani) din comitatulu 
Albei i n f e r i 6 r e, după cum aflamu, sunt 
convocati de câtra presiedintele clubului romanu 
electoralu alu acestui comitatu, d. I o a n u A n to
ii e 11 i, la o adunare generala, ce se va tieita in 
Blasiu in diu’a de 20 Ianuariu st. n. 1881.

(Reuniunea romana de gim
nastica si de cantari) din Brasiovu 
arangdza Sambata in 17/29 Ianuariu a. c. prim’a 
„convenire colegiala® pe anulu 1881 
in Sal’a hotelului Nr. 1. Inceputulu la 8 bre sbr’a. 
— Domnii membrii, cari nu voru fi primita bile
tele de intrare până la dîu’a susunumita, sunt ro- 
gati a-’si luâ biletulu in primire dela D-lu vice- 
cassariu George Zanescu, in localulu primei bance 
transilvane dela 6rele 9—12 si 3—5 din dî.

]C o n c e r t u.j D-lu George D i m ’a va dâ 
Joi in 15/27 Ianuariu unu concerta cu binevoito- 
riulu concursu alu d-nei L u i s’a A d a m, alu 
d-starei Iren’a Constantinide si alu d-ni- 
loru Geifrig si Neubner. Concertulu se va 
tiend in sal’a „Otelului Nr. 1“ din Brasiovu-vechiu.

(E p i d e m i ’a de v e r s a t u.) In septe- 
man’a dela 16 până la 22 Ianuariu s’au bolnavitu 
de versatu 58 persbne, ear’ 19 persâne au muritu. 
Cașuri de b61a au fost prin urmare cu 23 mai pu
ține, au muritu cu 1 mai puțini, do câta in septe- 
man’a antertara.

(Tâlhari pe strade.) Postovariulu 
H., intorcându-se din orasiu la iocuinti’a s’a in 
„curmetura®, a fost atacata la capetulu ulitiei 
n9gre de nisce tâlhari, cari scotiendu unu cutîtu 
i l’au impunsu in peptu si in spinare. Bietulu 
omu a cadiutu lesinatu in zapada perdiendu multu 
sânge. Abia tardiu au datu peste elu passantii si 
au fostu transportata in spitalu. Doi vizitii sunt 
in prepusu a fi comisu thâlha. Ceasorniculu pos- 
tovarului împreuna cu câteva monete de acuma 
s’au aflata risipite prin zapada. De multu nu s’a 
mai intemplatu, câ cineva se fia atacata de hoți pe 
stradele Brasiovului. Avisu politiei câ se nu 
dârmă!

(Poporatiunea din tibr’aBâr- 
s e i.) Nuinerarea poporului finindu-se in comunele 
din ttar’a Bârsei, afara de Brasiovu, se constata, câ 
numerulu totalu alu locuitoriloru e de 54,272. 
Partea feminina a locuitoriloru este, cum afla „Kr. 
Ztg.“, cu 1453 suflete mai numerbsa. Numit’a 
foia uu scie se ne spnna totodată, cum se imparte 
poporatiunea după limb’a ei materna, de aceea nu 
potemu sci, câta parte avemu noi Romanii la nu
merulu de 1453 femei supernumerare, si câte fete 
nemaritate se vinu pe sâm’a nâstra. Raportorulu 
sasu e fbrte ingrigeatu, câ remanu atâtea fete fara 
de barbati, elu se gandesce inse mai multu la 
Brasiovu si ’si dîce câ, dbca in comunele din giuru 
genulu femeiescu a sporitu atâtu de multu, cum va 
se fia in Brasiovu ? — Câtu pentru comunele din 
giuru, apoi diferenti’a cea mare credemu, câ vine



erudiții noștri paharele, candu capetă stapanulu 
casei o depesia telegrafica. Iute desface depesi’a o 
cetesce si spre cea mai mare uimire a dspetiloru sei 
ingalbinesce si . . . aruncandu depesi’a cătu colo 
ese intre injuraturi afara din odai’a de ospetiu. 
Unulu din incremenitii ăspâti mai avă energi’a sE- 
se plece si se redice depesi’a si s’o cetâsca. Ea con- 
tienea urmatârele: „Paris-Marsili’a, 7 Ere sâr’a. 
SE nu beți contienutulu amforei. N’ui vinu de 
Falernu. In cosciugu aflaramu o inscriptiune mai 
noua. Fluidulu rosieticu este propriulu corpu alu 
consulului Cajus, care a fostu descompusu prin îm
bălsămare." — Sermanii archeologi, ei beusera din 
amfora pe insusi consululu, nu vinulu lui !

[A n u 1 u 1881.] — Anulu 1881 este unu 
anu cabalisticu. Este aceea ce se numesce unu anu 
de nou, Cele doua d’antaiu cifre 1 + 8 = 9, 
cele doue din urmă 8 + 1 = 9: adunandu cele
4 cifre dă 18, adica de 2 ori 9 : 18 + 81 = 99, 
adica de 11 ori 9 ; 81 — 18 = 63, ceea ce 
represinta de 7 ori 9 ; pe lenga aceste, ori-cum 
se va citi, de la stang’a la drEpt’a, sEu dela drEpt’a 
la stânga se gasesce totu 1881. (V. Cov).

(La a m b a s a d ’a romana din A- 
ten’a) a fost in ajunulu anului nou mare se
rata, la care a luatu parte intregu corpulu diplo- 
maticu. După supeu, care a fost stralucitu aran- 
giatu, bspetii părăsiră saldnele ambasadorului in cea 
mai animata dispositia. — Representantulu Româ
niei in Paris d. Cogalniceanu a primitu 
in diu’a de anulu nou, in salEnele sale, in presenti’a 
membriloru legatiunei, felicitările tuturoru Roma
nilor u si a stipendistiloru statului, cari traiescu in 
Paris. D. Cogalniceanu avea la peptu marele cor- 
donu alu „Stelei României".

(Ninsori mari) au fost nu numai pe 
la noi, ci si in Romani’a. In parcea de susu a 
Prahovei zapad’a e gr6sa de trei metri. Direc
țiunea căiloru ferate romane a trebuitu se speseze 
in septcman’a trecuta 50,000 de franci spre a man- 
tienE ccmunicatiunea.

(Unu buchetu pentru princes’a
5 t e f a n i ’ a. Orasiulu Gent de multu e vestitu 
de grădinarii sei de flori; aceștia voiescu se faca 
principesei Stefani’a unu buchetu adeveratu mira- 
culosu. Buchetulu va escelâ nu atătu prin mărime, 
cătu mai alesu prin pretiulu ce va representâ, căci 
va fi compusu numai din orchideie rare, si nici o 
fibre nu va contienE, care se n’aiba vr’unu pretiu 
estraordinaru de mare. Grădinarii începură deja 
se desvoltE cu multa grige si arta florile, pentru 
câ la timpulu trebuintiosu S9 inflorEsca; intre ele 
voru fi si de acele, cari numai inmediatu inainte 
de predare se voru rupe. Buchetulu, pentru a 
cărui conservare s’au luatu dispositiuni particulare 
va fi dusu la Vien’a de cătra deputatiunea corpului 
gradinarescu din Gent, si totodată se va predă 
miresei si unu album, care va contienE fotografi’a 
albumului si descrierea floriloru singuratice.

[Valorile romane.] Rent’a romana o 
gasimu la 10/22 Ianuariu la 77T/4; 6% ruralu la 
8772 ; 6°/0 de drumu de feru la Q31/2. Domenia- 
lele au inchisu eri cu 102^ fara cuponu ; Pensi
unile au variatu intre 192 si 194. Imprumutulu 
comunei Bucuresci 8% coteaza 1015/8, Dosurile 
municipale, devenite rare, se cauta cu 28. Foncia- 
rele rurale se mantienu la 99 ; Fonciare’le urbane 
la 931/2 Acțiunile Bancei Naționale a României se 
cauta cu o prima de lei 75. Actiele Bancei Ro
mâniei făcu invariabilu 640 ; Daciele cotezu 220 ; 
Romaniele 75. — In căi ferate romane, avemu : 
Acțiunile 55.60 ; Obligatiele (Schuldverschreibungen 
6%) 99. — Schimbulu face; Paris 99,20. Berlin 
124. Londra 25,ll1/2.
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Economia.
(„The Gresham11 in London.) Raportulu anualu a- 

supra anului alu 32-lea administrativu alu acestei societăți 
de asigurare pe viati’a, stabilita si in Austro-Ungaria — 
care anu s’a terminatu cu diu’a de 30 Iuniu an. tr. — a 
aparutu dilele acestea in traductiune germana, asia după 
cumu a fostu primitu in adunarea generala ordinara a Ac- 
tionariloru in 18 Novembre an. tr. Scotemu din acestu 
raportu urmatârele momente principale, cari dovedesen starea 
infloritâria a societății. Resultatulu anului espiratu a fostu, 
pe langa tâte greutățile timpului, cu deosebire favorabilu. 
In decursulu acestui anu s’au adresatu la societate 6205 
asiguratiuni cu franci 58,733,650, din cari s’au primitu 4717 
cu sum'a de asiguratiune de 44.008.150 franci, asupra 
carora s’au eliberatu Polise in sum’a corespundietâre. Veni- 
tulu Premieloru, subtragendu sum’a esita pentru asigurările 
reciproce, s’a urcatu la franci 11,174.812:90, in care suma 

suutu cuprinși fianci 1,424.034:45 Premiele primului anu 
de asiguratiune.

Bilantiulu Contului de dobeudi arata su’ma de franci 
2.903.172:20, si adaugendu intrarea Premieloru se urca 
Venitulu anulu alu societăți la franci 14,077.985:10. Preteu- 
siuuile diu Polise de asiguratiune pe viati’a, făcute in decursulu 
anului si incuviintiate de societate spre plata au fostu de 
franci 5,422.437.50, din cari franci 75.000 au fostu asi
gurați reciprocu.

Pretensiunile din contracte de dotatiune si diferite asi
guratiuni s. a., alu cărora sorocu era espiratu, a fostu in 
sum’a de franci 2,666,378.

Pentru rescumpararea de Polise s’a cheltuita sum’a de 
frauci 917.408:35.

Fondulu de asiguratiune, care garanteaza indepliuirea 
contracteloru, s’a urcatu cu franci 4,408.267.

Societatea a cumparatu in anulu espiratu la Vien’a si 
Budapest’a real tati in pretiu de frauci 3,057.000, in cari 
acuma se afla Birourile sale.

Sum’a totala a activeloru realisate a fostu la finea 
anului de franci 70,623.179:50.

La stabilirea acestei sume nu s’a luatu in considerare 
prisosulu Valoriloru de Portefeuilles, notate numai după 
pretiulu de cumparatâria, din caus’a, că suntn inca nerea- 
lisate si prin urmare nu se potu privi că isvorn de unu 
imediatu castigu. Acestu prisosu are inse o mare insem- 
natate; elu consolidează garanțiile, cari se oferii de cătra 
societate.

Acestui raportu i s’a alaturatu o însemnare detailata 
asupra activeloru societății, din care se vedu urmatârele pla-
sari de capitalu :
Franci 3,714.989:80 in harthii ale guvernului Britanicu.

11,616.083:45 n „ „ stateloru străine.
V 1,135.119:70 actii de drum, de fieru si prior.
n 20,889.274:70 obligațiuni de drum, de feru s. a.
» 11,386.837.90 » proprietate de case.
n 8,601.611.65 n hipoteci.
» 13,279.262:30 diferite harthii asigurate.
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Publicatiune.
Observatiunile si experientiele făcute in decur

sulu epidemiei de versatu au doveditu, cumcă câ 
motivu principalu spre estiuderea b61ei se p6te con
sideră posaitulu negligiatu de cătra populatiune in 
decursulu atatoru ani. Negligenti’a aceast’a a adusu 
după sine cele mai mari rele in sinulu comunei 
brasiovene, sute de persdne au cadiutu jertfa a- 
cestei bEle, comerciulu si industri’a au inceputu se 
stagneze, suferindu, din incideutulu acestei băle, ce- 
tatienimea pierderi necomputabile.

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

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

Magistratulu astEpta din partea populatiunbi spre a- 
cestu scopu o imbrațisiare caldurEsa a acestei ten- 
dentie, unu concursu energicu si cu resultatu im- 
bucuratoriu din partea conducatoriloru instituteloru 
de invetiamentu si invetiatoriloru, deErace este oca- 
siune bine venita, spre a se chiarificâ poporului 
urmările avantagiăse, ce le possede posăitulu.

Art. de lege XIV din anula 1876, si anume 
§-ulu 93 dispune, cumcă părinții si tutorii, in ge
nere toti aceia, cărora le este concrediuta îngrijirea 
copiiloru, suntu obligați, câ se ifi dispositiuni spre 
posăirea copiiloru in primii ani ai vietiei, la casu, 
ddca nu au avutu adeveratu]u versatu.

Posăirea are de a se esoperâ de cătra medicii 
brasioveni pro^ediuti cu diplom’a si acei practici in 
urmatoriulu modu :

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

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

3. In scEle si familii, posăirea celor u trecu ti 
peste 15 ani, chiaru si in acelu casu, dEca 
au fostu odata posăiti.

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

Brasiovu, in 8 Ianuariu 1881.
Magistratulu cetatii.

Numai odata
se ofere o ocasiune asia de favo
rabila de a procura unu orologiu 

escelentu cu juiuctate pretiulu.

grandiâsa.
Raporturile politice, care s’au ivitu in intregu 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 fabric’a representata de 
noi, care e cea dintaie si cea mai însemnata fabric’a do 
orologe, a inchisu 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 eleganta gravurate si in- 
frumsetiate si lucrate după sistem’a americana.

Tote orologele sunt repassate (esaminatc) pe secunda 
si garantăm pentru fie-care 5 ani.

Ca dovada a garanției singure si a solidității 
celei mai severe, ne obligamu prin aceast a in publica, 
că suntemu gata a reprimi si chimba 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 dc mai nainte 11. 25, acum numai 
fl. 10.20 de unulu.

1000 ancore esemplare dc lucsu din arginta, pe 15 rubi
nuri cu cadranuri in emailu, aretatoru de secunde, sticla 
lata de cristalu, mai nainte cu 11. 21, acum numai 
11. 12.50 de unul, tote repassate pe secunda.

1000 orologe-cilindre infrumsatiatc in capsulu de nichel 
arginta, cu sticla lata de cristalu pe 8 rubinuri lbrte finu 
repassate, dimpreună cu lantiu medalionu si cutie de ca
tifea, mai ’nainte 11. 15, acum numai fl. 5.60 unulu.

1000 orologe ancore de argintu veritabilu de 13 loti, pro
bata de oficiulu monetariu c. r. pe 13 rubinuri, afara de 
aceasta aurite prin electricitate, forte linu regulate. 
Orologele au costatu mai nainte 11- 27 acum numai 
11. 14.40 unulu.

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilu de 13 loti probata la oficiulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu mechanismu de nicael asia, incâtu orologele 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura. Orologele 
aceste au costatu mai nainte fl. 35 si astadi se capeta 
cu pretiulu fabulosu de eftinu numai cu 11. 16. Afara 
de acestu langa fla-carc orologiu se da gratuita unu 
lantiu medalionu si cutia de catifea.

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

1000 orologe remontoare de auru veritabilu pentru domni 
său domne, mai ’nainte cu fl. 100 acum 11. 40.

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

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

650 pendule cu lucru forte finu de sculptura in casulii 
inalte gotice de leinnu, de intorsu in fiacare a opt’a di, 
regulate finu pe secunda, forte frumose si imposante; 
de dra-ce unu astfeliu de orologiu si in 20 de ani mai 
arc 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 fl. 35, acum numai fabnlosulu 
pretiu esceptionalu de eftinu de fi. 15.75 unulu.

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

Adresa: 2—24
IDesfeioere de ©r©l<5g,e

a

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

C+rsulu la, ’buxs’a de ’XT'ien.’a
din 24 Ianuariu st. n 1881.

Rent’a de auru un
gara .... 107.70

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . . 125 75

Amortisarea datoriei
cailoru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune) 82.50 

dto. (Il-a emissiune) 99.25 
dto. (ill-a emissiune) 86.— 
Bonuri rurale ungare 97.— 
dto. cu ci. de sortare 95.50 
Bonuri rurale Banat-

Timis. . . . 96.—
dto. cu cl. de sortare 94.50 
Bonuri rurale transil

vane . . . . 95 25
„ croato-slav. . . 97.—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . . 94.50

Imprumutulu cu pro-
miu ung. . . . 107.—

Losurile p. regularoa
Tisei si a Segodin. 107.— 

Rent’a de liarthia aust. 72 05
„ de argintu „ . 73.20
„ de auru „ 87.70

Losurile din 1860 . 130.— 
Acțiunile baucei austr.-

ungare . . 823 —
„ bancei de credita
ungare . . . 254 75

„ bancei de credita
austriaco . . . 280.60

Argintulu in mărfuri , —.—
Galbini împărătesc; . 5 55
Napoleond’ori 9.38
Mărci 100 irop. gsim.. 58.10 
Londra, . 118 80

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

Administratiunea.


