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Red,

B r a s i o v u, 10. lanuariu.
V. Primulu pasu ce l’au facutu Romanii ardeleni 

pe parchetulu lunecosu alu constitutiunalismului 
Schmerlingianu a fost conferinti'a natiunala din 
1/13 lanuariu 1861 tienuta in Sibiiu.

înainte cu câteva dîle se împliniră douedieci de 
ani dela acâst’a memorabila conferintia. In acestu 
lungu intervalu multe esperientie triste amu tre
buita se facemu. Cu ce sperantie frumâse intra- 
ramu la 1861 in aren’a lupteloru constitutiunale! 
T6te pareau că ne suridu. Eramu că si imbetati 
de strălucirea esteriâra a lumei, inca pentru noi 
necunoscuta, in care amu păsitu. Prim’a âra după 
secuii ne vedeamu tractat) intr’unu modu mai demnu 
de omenire, prim’a-âra poporulu nostru potea se 
descopere fara sfiala prin graiulu fruntasi.loru sei 
dorerile si dorintiele sale corânei, domnitoriului seu 
iubita. Cine ar’ fi potutu se resiste cu totulu 
farmecului, celu oferea nou’a situatiune care parea 
atâta de favorabila causei nâstre natiunale?

Curentulu sperantieloru reînviate era nutritu 
inca si prin atitudinea sireata a conlocuitoriloru 
maghiari. Ei incepura ici si colo a fraternisă cu 
Romanii si a linguși pe conducâtorii loru. Pretiulu 
celu cereau dela ei pentru aceste atențiuni era 
mare; Maghiarii voieau că Romanii se dovedâsca 
fratiescile loru semtieminte prin supunerea la dic- 
tatulu legiloru unguresci dela 1848, renuntiandu 
la dorinti’a de a avâ drepturi politice natiunale.

Guvernulu centrata de alta parte avea lipsa de 
valetulu romanu, că se bata cu elu la casu de tre- 
buintia pe celu maghiaru si in consecintia se portă 
cu mare atențiune si crutiare fația de Romani, ne- 
perdiendu nici unu momentu din vedere scopulu ce 
conducea atitudinea s’a.

Schmerling facea curte Romaniloru ardeleni 
pentru că se-i indemne se intre in Reichsrath, Un
gurii le faceau curte pentru că se-i indemne se 
ntarga la Pest’a si acdst’a se intemplâ intr’unu 
timpu pe candu Romanii inca n’aveau asigurata nici 
celu mai micu dreptu natiunalu.

Ajunși astfeliu intre doi poli mai multu său 
mai puținu contrari, Romanii ardeleni spre a ticnii 
ecuilibrulu, trebuiea se se radime in propriele fortie, 
in poterea de resistintia natiunala a poporului, care 
si-a versatu sângele de atâtea ori pentru drepturile 
sale străvechi. Facut’au ei astfeliu ?

Nu. Din nenorocire, dopa cum amu mai ara- 
tatu, fruntașii poporului romanu ardeldnu, căutau 
mai multu unu radiemu in cercurile de susu guver
namentale, decătu josu, in poporu.

Conferintiei natiunale dela 1/13 lanuariu i-au 
premersu doue petitiuni la tronu si câteva pro
grame stabilite in conferentiele parțiale preliminare 
din ttara.

Atătu petitiunile cătu si programele nu erau efluc- 
sulu vointiei generale a poporului, ci avenu mai 
multu unu caracteru privatu. Petitiunile, deși au 
fost așternute tronului in numele natiunei, poteau 
se aiba celu multu importanti’a unei negotiorum 
gestio sub reserv’a aprobarei ulteridre a represen- 
tantiei natiunale.

întrunirea unei asemenea adunari cari se re- 
presente vointi a generala a Romaniloru ardeleni s’a 
cerutu chiaru iu petitiunea principala dela 10 De
cembre 1860 si s’a si dobândita dela guvernulu 
din Vien’a. Acâst’a întrunire era se fia tocmai 
conferenti’a din Sibiu dela 1/13 lanuariu 1861.

Programele cele mai însemnate, menite de a formă 
o basa la discussiunile conferintiei au fosta: pro-

gram’a Brasioveniloru, a Sibiieniloru 'si program’a 
celoru din Orastia-Alb’a-Iulia.

Unu „resunetu" din munții apuseni publicatu 
in „Fâia pentru minte etc,“ Nr. 1 din 1861 arata 
că si Muntenii (Moții) s’au consultata intre densii 
si din consultările loru a resultatu convicțiunea că 
„ori-ce programa de vrea a fi in adeveru natiunala 
nu ’si pâte luă altu punctu de plecare, decătu numai 
si singuru: unitatea libertatea si independinti’a 
natiunala . . . căci Romanii de astadi nu potu se 
desminttasca pe Romanii dela 1848 “

Muntenii mai cereau inca întrunirea unui con- 
gresu in care se fia representati toti Romanii din 
Monarchia „pentru de a avâ dechiararea formala si 
legala a Romaniloru in respectata principiului de 
reconstituirea loru că corpu natiunalu si membru 
integranta alu imperiului."

Muntenii se aflau dâr’ pe bas’a programei na
tiunale dela 1848 ; program a Brasioveniloru diferea 
de a loru in puncte esențiale, ea era oportunista 
si separatista ; program’a sibiiana după cum spune 
acelu „Resunetu" „parea a fi făcută de ârneni ofi
ciali si nu de ârneni liberi" ear’ cea „orastia-alba- 
carolinâna se potea numi semi-oficiala făcută de 
semiliberi."

Muntenii veniseră prea tardiu cu părerile loru, 
căci conferenti’a, care avea se inlocuiesca marele 
congresu natiunalu, era deja conchiamata de cătra 
cei doi Metropoliti ardeleni intr’o forma, care ’i 
convenea mai bine guvernului pentru că se paraliseze 
ori-ce opositiune seri6sa din partea Romaniloru.

Conducătorii, cari se abatura dela cararea ce 
le-o indică program’a cea mare dela 3/15 Maiu 
1848, âstigara o încredere atătu de mare in in- 
tentiunile guvernului, incătu nu numai că nu an 
luata positiune fația de acea conferenția compusa 
pe jumetate din membri numiți, ci au provocata 
inca pe Romani, că „se nu caute multu la formele 
cu cari densii se vedu conchiamati pentru astadata."

Poterea de atractiune a polului nemtiescu în
vinse ; ecuilibrulu natiunalu era deja alteratu; 
caus’a solidarității natiunale devenise fârte strim- 
torata. Conferenti’a dela Sibiiu ce-i dreptu a pro
clamata solidaritatea natiunala, dâr’ acâst’a remase 
numai pe charthia; in realitate, după cum vomu 
vedâ, se tractă mai multu de-o solidaritate cu gu
vernulu.

Cronic’a evenimenteloru politice.
De opta dîle se continua in came r’a u n- 

g a r a discussiunea asnpra proiectului de lege, pri- 
vitoriu laimpositele pe consum u. Celu 
mai însemnata discursu dintre tâte câte s’au tînutu 
până acuma a fost fara indoiâla acel a alu baronului 
S e n n y e y dela 24 lanuariu.

Că acum’a niciodată nu i s’a datu d-lui Sennyey 
ocasiune atătu de buna, de a combate de-o parte 
cu succesu politic’a financiara a guvernului si de 
a-si face de alta parte popularitate — de care are 
mare lipsa. Br. Sennyey a setata se intrebuintieze 
cu multu succesu acâsta ocasiune. Elu s’a facutu 
advocatulu poporului, care geme sub povar’a sar- 
cineloru publice strigandu: Opriti-ve! Nu mai 
urcați dările, lasati pe bietulu poporu se mai 
resufle, căci sistem’a vâstra de a plăti chiaru si 
dobândita noueloru. datorii totu prin incarcarea de 
noue sarcine in spatele poporului va duce tiâr’a la 
ruinulu totalu. Poporulu e obositu, uitati-ve giuru 
impregiuru si ve ve-ti convinge, că elu a ajunsu 
de traiesce din capitalulu seu si acâst’a ilu va duce 
in prapasthia !

Br. Sennyey cunâsce numai unu singuru leacu 
si acest’a este: reductiunea cheltuiele- 
loru statului. Elu crede, că se pâte econo- 
misă inca multu din aceste cheltuieli. Zidirile 
mari proiectate: parlamentu si palate noue pentru 
miniștri, sunt inutile ; nu este neaperatu de lipsa 

a se infiintiă nici a trei’a universitate. Câte chel
tuieli nu se făcu cu diatele ce se dau amploiatiloru 
pe langa salariu; ear’ la catastru s. e. se făcu 
mai multe numiri, că in armata. Si pe terenulu 
comunicatiunei se pâte delatura risip’a. Instituti- 
unea honvediloru pâte se ’si impliitasca chiamarea 
cu onâre si pe langa o economia mai mare. Chel
tuielile pentru cultura se nu se stârga, dâr’ br. 
Sennyey e de părere; căcultur’a nu se pâte 
cumperă cu bani. Si la investitiuni sâ se 
procâda cu buna calculare.

In vieati’a de stătu că si in vieati’a sociala 
— dise Sennyey — ne potemu sustienâ numai 
printr’unu singuru leacu; lucrulu intensivu, eco- 
nomi’a; si se ne ferimu că se nu voimu se aparemu 
mai multu, decătu suntemu si posedemu.

Mai importanta inca decătu aceste argumente, 
cari nu sunt noue, este impregiurarea, că br. 
Sennyey cu acâst’a ocasiune fara nici o gena s’a 
presentatu camerei ungare că viitoriulu ministru. 
Prin urmare elu crede, că i-a sositu timpul u său 
că va se-i sosâsca in curendu. Elu termină adeca 
vorbirea s’a cu asigurarea, că cea mai înalta am
bițiune a s’a este de a nu dîce niciodată nimicu, 
ce nu ar’ potâ realisă că ministru.

Interessantu este, că foita vienese si cu deose
bire „Neue freie Presse" gasescu o cosouantia intre 
atitudinea baronului maghiaru si procederea minis- 
teriului Taaffe. Br. Sennyey, dice numit’a fâia, a traitu 
multu timpu retrasu in vieati’a privata. Abia 
câteva luni după venirea comitelui Taaffe la minis- 
teriu Sennyey spre mirarea generala a candidata 
pentru unu mandata de deputata. Acuma tocmai, 
pe candu cabinetulu Taaffe se declara de unu cabi- 
netu alu dreptei, se redica in Pest’a br. Sennyey 
spre a declară, că este gata a lua frânele guver
nului in mana. „N. fr. Presse" constata, că 
Sennyey. care a fosta Tavernicu, pre candu domniea 
Belcredi, Larisch, Szecsen, George de Mailat in 
Vien’a si cornițele H. Clam-MartiTiitz cu Leo Thun 
comandau maioritatea dietei boeme, stă de multu 
in legătură cu conservativii austriaci; diarulu vie- 
nesu inse nu crede, că unui cabinetu Sennyey i-ar’ 
succede a delaturâ tâte greutățile si a realisă totu, 
ce si-a pusa de scopu deputatulu Sennyey.

Scirile relative laconflictulu turco- 
grecescu sunt astadi ceva mai linistitâre. Din 
Constantinopolu se scrie că mantienerea pacei 
este dorintia cea mai ferbinte a Sultanului. 
Abdulu Hamid s’ar’ fi declarata, că elu este gata 
a aduce orice sacrificiu compatibilu cu onârea si 
demnitatea imperiului Se dîce, că Turci’a n’ar fi 
tocmai ne aplecata de a ceda greciloru in cele din 
urma Lariss’a dimpreună cu o granitia strategica. 
La Janin’a si la Mezzovo inse nu va renuncia cu 
nici unu pretiu.

In Aten’a inca au inceputu a judeca situatiunea 
cu mai multu sânge rece. Dupacum se anuncia 
din Londra Grecii s’ar’ areta astadi mai pu
țina bataiosi, de cătu uainte cu câteva dîle. Astu- 
feliu se astâpta cele mai satisfacâtâre resultate 
dela pertractările diplomatice, ce voru avă locu pe 
la finele acestei luni in Constantinopolu.

Finitulu processului, intentata de guvernulu 
auglesu d-lui Parnell si amiciloru sei, este cea 
mai buna ilustratiune a situatiunei, in care se afla 
astadi I r 1 a n d ' a. Se scie, că in procesele de 
innalta tradare pentru stabilirea culpabilității acu- 
satiloru juriulu trebue sâ se pronunție cu unani
mitate. In procesulu Parnell juriulu după repetite 
consultatiuni n’a pututu stabili unanimitatea, in fine 
presiedintele seu declară, că este impossibilu a-se 
ajunge la unanimitatea ceruta de lege. In urm’a 
acestei declaratiuni t r i b u n a 1 u 1 u a d .i s s o 1- 
v a t u juriulu. D-lu Parnell, care se află de 
fația, la parasirea salei a fostu salutata cu entusi- 
astice ovatiuni din partea poporului, care implea 
tâte stradele din apropiarea tribunalului.



Forster, ministrulu de interne, a propusu ca
merei comuneloru unu proiectu de lege, care are 
de scopu ocrotirea p e r s 6 n e i si a pro- 
prietatiei in Irland’a. Cu acăst’a oca- 
siune ministrulu anglesu n’a lipsitu se descrie cu 
culorile cele mai sinistre situatiunea Irlandei si se 
declare de criminale actele si aspiratiunile d-lui 
Parnell si ale partisaniloru sei, care de altcum 
păna acuma n’au tinsu la altuceva. decătu la eman
ciparea mai multoru miliăne de irlandesi de sub 
jugulu neomenosu a ’lu câtorva mii de proprietari 
anglesi. Se intielege de sine, că, Home-Rulerii ’si 
dau t6te silintiele, că se impedece, său celu puținu 
se amane cătu se va pută mai multu priimirea 
propusa. Cu acăsta ocasiune asupr’a unui’a din ei 
s’a pronunciatu suspensiunea in decursulu siedintiei. 
T6te propunerile făcute pentru amanarea desbateri- 
loru au fostu respinse cu mari majoritati La or
dinea dilei era se vina mai antaiu nou’a lege a- 
graria. E-lu Gladstone inse sub impressiunea sfâr
șitului ce l’a luatu procesulu Parnell, a cerutu prio
ritatea pentru legea d-lui Forster si Camer’a a 
admisu prioritatea ceruta, votandu contra ei numai 
Irlandezii.

In camer’a francesa ajunse in fine 
la ordinea dilei nou’a lege de pressa. 
Pressa este acea institutiune, care a avutu mai 
multu de a suferi din partea guverneloru tuturoru 
timpuriloru. Se fi esistatu dela inceputu in Fran- 
ți’a libertatea absoluta a pressei, poporulu castigâ 
de stguru mai de multu o senatăsa educatiune po
litica si astfeliu păte că, ar’ fi fostu crutiatu de 
multele cataclisme politice, prin care a trecutu in 
cei din urma o suta de ani. Prospectele obtienerei 
unei libertăți absolute pentru pressa sunt si astadi 
fărte mici. In totu casulu inse nou’a lege o va scăpă 
de multe câtuși, cari păn’aci o genau fărte tare...

In diu’a de 13 (25) Iauuariu, D. E. S c h u y- 
1 e r a inmanatu D-lui B. Boerescu, ministru alu 
afaceriloru străine, scrisorile, prin care este acredi
tata de guvernulu Stateloru-Unite in 
calitate de insarcinatu de afaceri pe 
langa guvernulu Romanu.

Aradu, 24 Ianuariu 1881.

Onorate d-le Redactoru ! ’Ti-este cunoscuta si 
d-tale, că erau timpuri, candu tienutulu nostru inca 
apartienea la tiăr’a cea bine cuventata a Ardealului 
numita si Transilvani’a. Atunci dăr’ si după aceea 
de multe ori tiăr’a d-văstre apară interesse comune 
cu tienutulu nostru, esistâ adeca intre noi legătură 
strinsa, se mai interessâ unulu de altulu. De unu 
timpu incăce inse, ce pecate se fia, că, nu ne mai 
intalnimu aparandu interesse comune cu acea 
demnitate, care caracterisâ odata pre romanu. 
D-văstre discutați in veteranulu organu cestiuni, 
cari se referescu mai alesu la Transilvani’a, sî totu 
asemenea se face si prin organele de pe la noi ; 
nu ne intalnimu inse nici in organele Ardealului 
cu cestiuni referitorie la noi cești din „Alfold", 
nici intru ale n6stre cu de cele ce ve interessăza 
pre d-văstre, dăca nu vomu uâ in considerațiune 
câte o polemia condamnabila ce o părta intre sine 
persănele singuratece,

In timpurile grele, ce ne intimpina, ar’ trebui se 
nu trecâ nici unn momentu pe la noi, despre care 
d-văstre se nu aveți scire, si vice-versa, că-ci a- 
tunci contrarii nu ar’ cuteză se fia atătu de aro
ganți fația de noi, fația de venitoriulu nostru.*)  
Atunci ne-amu tredi pre nesimțite, că, formamu 
falang'a in ori si ce direcțiune ; pre terenul u 
politicu amu fi unu factoru, carele io viati’a statului 
n’ar’ potă lipsi; in biserica amu potă servi de 
modelu ori cărei corporatiuni crestinesci, că-ci pre 
charthia avemu lege bis. mai liberala chiaru si de cătu 
constitutiunea cea invidiata a României ; scălele 
n6stre aru progressa pe dî ce merge, de si suntu 
avisate numai la ajutoriulu nostru; de aici apoi 
pentru poporulu romanu in genere ar’ trebui să se 
ivăsca dile senine, si națiune mai alăsa de câta a 
năstra nu ar’ esistâ pe fația pamentului.

*) Vomu reveni iu Nr. venitoriu la acestu articulu.
Red,

Convinsu fiindu intru tăte de adeverulu celoru 
dîse si sciindu, că, „Gazet’a" a manifestata inca 
dela inceputulu esistentiei sale multu spiritu im- 
partialu pre ori si care terenu, avendu apoi in 
vedere laudabil’a resolutiune de a edă pe septemana 
câte trei numeri in locu de doi, fora urcarea 
abonamentului, cu permissiunea d-văstre

*) Atunci amu fi puși si in positiunea plăcută de a satis
face pe deplinu dorintiei de mai susu a dlui Coresp.

Red. 

voiu veni din candu in candu si Ve voiu incunoscintia 
despre câte unu evenementu mai insemnatu, ce se va 
petrece prin tienutulu nostru.*)

Pentru asta data salutandu-ve resolutiuneâ amin
tita si dorindu se fia de bunu auguru, păna se 
ajungemu a vedă din „Gazeta*  organu cuotidianu, 
me marginescu a Ve aduce la cunoscintia, că, in 
romanimea năstra incepe să se misce unu spiritu, 
care promite resultate mari.

Inca din primavăr’a trecuta a resaritu ideea de 
a re’nfiintiâ asociatiunea aradana pentru literatur’a 
si cultura poporului romanu, premergundu P. S. S. 
domnulu episcopu diecesanu. Betranii cei ce păte 
se simtiescu vinovati la caderea de mai anu-tiertiu 
a acelei asociatiuni primiră ideea respectiva ăca 
asiâ, după cumu se dice, cam cu sânge rece si 
resultatulu primirei este, că, acea asociatiune sufere 
de nisce friguri. Junimea inse, modesta câ totu- 
dăun’a, lașa si aici veteraniloru onorulu de a pune 
in peciăre acelu institutu salutam ; dăr’ vediendu 
in fine, că acestu stadiu păte se devină periculosu, 
acea junime incepe se caute medie, prin cari 
asociatiunea s’ar’ potea insanetosiâ. Inceputulu 
laudabilu l’a făcuta d-ln professoru de teologia 
Vasiliu Mangra tienendu eri in 23 in sal’a cea 
mare a institutului pedagogico-teologicu prelegere 
publica despre „continuitatea ne intre- 
rupta si rolulu civilisatoriu, ce a 
avutu elementulu romanu de ambe 
părțile D a n u b i u 1 u i“, lasandu flăcărui ospe 
intrare cu contribuiri voluntarie si destinandu veni- 
tulu spre scopuln asociatiunei. Publiculu nostru 
nedeprinsu cu atari prelegeri publice a aparutu in 
numeru modestu, dăr’ totuși destulu de insemnatu 
pentru câ se dă indemnu si altora la atari prelec- 
tiuni. Resultatulu materialu nu’iu-cunoscu, dăr’ celu 
moralu face onăre d-lui professoru, care a venitu 
cu prelegerea s’a chiaru la timpulu seu, pentru-că 
sci, dle redactoru, că mai deunadile unu anumita 
Dr. Răthi Lajos de aici a publicata o brosiura 
intitulata „AzErdălyiOlâhok", priu care 
s’a incercatu — pre langa denegarea latinității 
limbei romane — se demustre, că romanii arde
leni ar’ fi venitu acolo numai veaculu alu XIII de 
preste Dunăre si că aserțiunile lui Anonymus Belae 
notarius despre romani ar’ fi false.

Latinitatea limbei romane i-a demustratu-o res
pectivului pruncotanu reverendiss. domnu protosin- 
celu Goldisiu, profesorulu de limb’a romana dela 
liceulu de aici, chiaru in dilele trecute prin bro- 
siur’a s’a eminenta: „A român nyelvlatin- 
sâga", carea credu că Vi-s’a si tramisu.

Domnulu Mangra inse a demustratu partea cea 
mai delicata, adeca i-a taiatu d-lui Dr. Rethi tăta 
crenguti’a de sub peciăre, constatandu dela colo- 
niele lui Traianu esistenti’a neîntrerupta a roma
nului in stang’a Danubiului, si tăte aceste nu cu 
sofisme, după cumu a facuta „acestu altor ego a 
lui Hunfalvy", ci cu date scăse din istoria biseri- 
căsca si din istori’a popăreloru contrarie românis
mului, precumu suntu Russii si Maghiarii. Speru. 
că d. Mangra va areta si celulaltu publicu ro
manu oper’a s’a, care inca lu-va aplaudă.

Pre tereuulu acest’a dăr’ s’ar’ vedă cev’a miș
care imbucuratăria ; dăr’ se apropia alegerile die- 
tali si nimene nu se mișca, de nicăiri nu se scăla 
nimene, câ se spună alegatoriloru cevasi despre 
solidaritate. Unde sunteti anteiuptatoriloru, cari 
mai anutiertiu faceati prin dieta, se scie lumea, că 
in Ungari’a pre langa maghiari se afla si unu po- 
poru romanu ? Acumu vine timpulu, veniti si voi 
si aretati poporului, ce e de facutu, că-ci precepeti 
bine situatiunea ! Desbracati-ve inse de intereseele 
particularie si barem acumu in or’a cea din urma 
puneți umerulu si scăteti din imala carulu romr- 
nismului, deca voiti se Ve-dîcemu după mărte vorbe 
nemuritărie 1

Corespundentele.

Scrisori din Romani’a.
Bucuresci 14/22 Ianuariu.

Corpurile legiuităro s’au deschisu. Am scapatu 
dăr’ de sesonulu mortu. Viăti’a bucurescăna in
cepe a fi mai viua. Deputății si Senatorii vinu 
necurmata si se organisăza pentru lupt’a parla
mentara.

A săra dăue nuantie liberale s’au aliat u si au 
tienutu in „Otelulu Steiner" unu mare banchetu. 
Nuantiele aliate se numeau pen’acura partita „sin- 
ceriloru liberali" in frunte cu d. Vernescu si „frac-

*) Primu cu bucuria ofertulu in interessulu causei năstre 
comune. Red. 

tiunea" „libera si independenta", in frunte cu d.
I. Ionescu.

Discursele pronunciate se cunoscu totu atătude 
puținu câ si cele rostite cu ocasiunea inaugurarei 
clubului Conservatoriu. Nefiindu admiși raportori, 
lucrurile s’au petrecuta si au remasu in familia.

Afara de aceste, mai avemu iu Camera si Se- 
natu : partit’a „liberaliloru moderați", capulu e d. 
MărzeScu. „Juna drăpta" in frunte cu d. Catargiu. 
„Centrulu" in frunte cu d. Boerescu. In fine par
tit’a „nationale-liberale" in frunte cu dd. Rosetti 
si Bratianu.

Organele de publicitate ale acestoru partite 
suntu :

„Binele Publicu", in Bucuresci, si 
„Mișcarea Naționale" in Iași, repre- 
sinta pe „liberalii sinceri si independenți".

„S tău’a României" la Iași, represinta 
pe „liberalii moderați".

„Timpulu" e organuiu „dreptei si alu ju
nei drepte".

„P r e s s ’a" represinta „Centrulu".
In fați’a tuturoru acestoru fracțiuni liberale si 

conservatăre, singur’a partita compacta e partit’a 
„Liberale-Natiouale" representăta prin „R o m a- 
n u 1 u", „T e 1 e g r a f u 1 u“, „Liberalulu" 
la Iași si altele.

Alegerile suplimentare peutru Seuatu si Camera 
inca s’au terminata si partit’a „liberale-nationale" 
a căstigatu 12 locuri, ăru opositiunea abia dăue.

In sesonulu mortu celu mai importanta evene
mentu politicu a fostu articululu d-lui T. L. Maio- 
r e s c u, aparutu in „D e u t s c h e R e v u e“.*)  
Credu, ca ’lu cunosceti si de aceea nu ’lu mai re- 
levezu nici ’lu analisezu. Voiu pune in vederea 
cetitoriloru puru si simplu numai argumentele ce 
le-am audiții de la unii barbati politici si amici ai 
d-lui Maiorescu. Acei barbati diceau, că articululu 
in cestiune, asia cum tratăza positi’a interna si es- 
terna a României, nu era nici politicu, nici opor- 
tunu, nici la timpu.

In adeveru d. Maiorescu in momentulu, candu 
se declara pe fagia si fara reserya pentru o alian- 
tia a României cu Austro-Ungari’a, in același timpu 
parea a acusâ pe partid’a astadi la putere, că ar’ fi 
aliata cu Russi’a. in contra Austriei.

Tăta lumea scia, câ acăst’a acusare, pe câta e 
de nedrăpta, pe atătu e si de neintemeiata. Gu
vernulu actualu nu e nici cu Russia, nici cu Aus- 
tri’a. D. Bratianu a sciutu se’si păstreze in totu- 
dăauna libertatea de acțiune neagajandu tiăr’a cu 
nimenea a priori.

Cari cunoscu lucrurile mai de aprăpe sciu fărte 
bine câ atătu Russia cătu si Austria multu 
au amblatu si arnbla, si cu duhulu blandetiei si cu 
terorisari si inspaimentari, câ se faca pe d. Bra
tianu se angajeze tiăr’a d e m a i ’n a i n t e in- 
tr’o parte său intr'alta.

Nici dragostile, nici amenintiarile n’au folosita. 
— Tier’a e libera de ori-ce angajemente cu Rusii 
său cu Austriac». Nu reclama ajutorulu nici alu 
altora, ci numai pe alu fiiiloru ei pentru a’si pastrâ 
libertatea si independenti’a, in care se gasesce.

Pe la noi se vorbiea, câ Brasiovenii voru se tra- 
mita o deputatiune la d. Bratianu spre a-i gratulâ 
pentru fericit’a scapare de man’a ucigasiului. A- 
cestu sgomotu, fiindu înregistrata intre scirile dia- 
rului francesu d’aci, „L’Indăpendance 
R o u m a i n e“, Nemții dela „Bukarester 
T a g b 1 a t t“ numai de cătu au declarata pe 
Brasioveni câ criminali.

La denunciarile Nemtiloru a respunsu apoi 
Telegrafulu dela 13 Ianuariu, cu multa 
dibacia politica si intr’unu inodu fărte demnu. A- 
cestu respunsu la durutu amaru pe vestitulu A. 
Worell. Dovada că in numerulu foiei sale de la 
13 Ianuariu replica, intr’unu tonu mai blandu si 
mai cuviinciosu de cătu la inceputu. Meritulu 
„Telegrafului" e dăr’ de-a fi aparatu pe 
de-o parte onărea Romaniloru de peste Carpati, ăr’ 
pe de alta de-a fi adusu la resonu pe d. A. Wo
rell, care din directorii moflusu de banca a deve
nita gazetaru fara cititori.

Adunarea generala a Reuniunei fe meilor u romane 
din Brasiovu.

Joi in 15/27 Ianuariu si-a tienutu „Reuniunea 
femeiloru romane" adunarea s’a generala ordinaria. 
In sensulu statuteloru ar’ fi trebuita să se tiena 
inca in 7/19 Novembre 1880, in diu’a onomastica 



a Maj. Sale Imperatesei si Reginei, care este 
Patrăn’a acestei Reuniuni — inse in caus’a epi
demiei de versatu fă amanata până acum. Mo
mentele mai insemnate din acăst’a adunare au fostu 
urmatărele :

a)

b)

d)

.c)

Din Raportulu Comitetului se vede, câ Reuni
unea acăst’a subventionăza:

Scăl’a de fetitie din Brasiovu cu
sum’a anuala de . . . 800 fl. v. a.

Scăl’a de fetitie din Blasiu cu
sum’a anuala de . . . • 400 „ „

Scăl’a de fetitie din Sibiiu cu
sum’a anuala de . . . • 300 „ „

Scăl’a de fetitie din Câmpeni cu
sum’a anuala de . . . 60 „ „

Peste totu dăra s’a datu câ subventiuni pentru
sum’a de 1560 fl. V. a.scăle romane de fetitie

Fatia de aceste sacrificiu aduse din partea Re
uniunei se aduce la cunoscinti’a adunarei generale, 
câ după raportele primite dela direcțiunile, sub 
care stau scâlele subvenționate, aceste se afla intr’o 
stare de prosperare corespundietăre, si contribue 
a aduce invetiamăntulu si crescerea fetitieloru ro
mane, celu puținu in locurile, in care se afla 
aceste scoli, totu mai aprăpe de trăpt’a, la care 
trebue se ajunga, pentru câ cultur’a naționala a- 
deverata se fia asigurata.

Conspectul u despre starea cassei ne arata, câ averea 
intrăga a Reuniunei este astadi de fl. 37533.77 
care suma comparandu-se cu cea

din anulu precedentu . . . . „ 37115.87 
ne da unu escedentu de .... fi. 417.90

După aceea se pertractăza mai multe obiecte 
puse la ordine de Comitetulu Reuniunei, intre care 
amintimu:

1. Apelulu adresatu de comitetulu Associatiuuei 
transilvane, prin care se invita damele romane a 
concurge cu productele loru la espositiunea națio
nala romana, ce se va arangia in Sibiiu cu oca- 
siunea adunării generale a Associatiuuei, la 15/27 
Augustu a. c. a fostu discutatu cu multu interesu; 
s’a vediufu din aceste discussiuni, câ membrele 
Reuniunei suntu fărte însuflețite pentru acăst’a 
afacere inițiata de „Associatiuuea transilvana". 
Pentru câ femeile romane din Brasiovu si din giuru 
să se impartasiăsca intr’unu numeru câtu se păte 
mai considerabilu : — s’a instituitu uuu comitete 
in persănele d-eloru : Mari’a Secareanu, 
Victori’a Jug a, Veturi’a Neagoe- 
Romanu, Agnes Dusioiu, Mari’a 
Priscu, Mari’a Popea, Ecate- 
rin’aPuscariu, Mari’a Gframa si 
Mari’a B e 1 u. Mai departe s’a decisu^ câ 
comitetulu se văda, câ scălele de fetitie subvenționate 
de Reuniune iuca se fia representate la expositiune 
cu lucruri de mâua; si pentru elevele fara rnijl.ă- 
cele necessarie s’a votatu unu ajutoriu de 80 fl. v. a. 
cu acea conditiune, câ obiectele lucrate in soco- 
tăl’a acestui ajutoriu să se evalueze după espo- 
sitiune intr’unu modu ăre care atâta in favorulu 
Reuniunei câtu si in favorulu eleveloru respective.

2. O discussiune de totu interessanta s’a in- 
cinsu asupr’a întrebării, câ ăre in anulu acest’a 
să se faca balulu indatinatu din partea Reuniunei 
său ba? Discussiunea trebui se devină interessaute, 
câci se tractâ de unu obiectu, care in cronic’a pe- 
treceriloru din Brasiovu de 30 de ani incăce figu- 
răza sub dragalasi’a numire de „celu mai elegantu 
baiu". Cu unu profundu suspinu isi luara de asta 
data „adio“de balulu Reuniunei mai cu săma acele 
membre, cari in anii de mai inainte candu balurile 
Reun. erau la culmea stralucirei loru începea „Cotil- 
lonulu". Caus’a câ nu se tiene este temerea, de âltcum 
fundata, câ epidemi’a de versatu va face proble- 
maticu resultatulu pecuniaru alu acestui baiu. Dâra 
viulu interesu pentru Reuniune si spiritulu inven- 
tiosu alu femeei a iscoditu alta modalitate, câ se 
nu cada cu totulu din anulu acesta petrecerea pro- 
vediuta in statute, si se nu lipsăsca in protocolulu 
cassei la titlulu „Intrariloru" venitulu estraordinariu. 
Adunarea adeca a decișii, câ să se arangeze in 
favorulu Reuniunei o petrecere cu unu programu 
declamatoricu-musicalu, cu tombola de obiecte dâ- 
ruite de membrele Reuniunei si in fine cu jocu.*)

*) Ne pormitomu a observă aci că d-lu corespondenții 
se afla intr’o contradicția, candu dîce, că balulu Reuniunei 
nu se păte tiene din caus’a epidemiei. Deca ar’ fi asia, a- 
tunci totu acestu argumentu s’ar’ pote aduce in contra petre- 
cerei declamatorice-musicale cu jocu. Noue ni se pare, că 
caus’a a fost alta ; dămnele membre cu dreptu cuventu s’au 
spariatu de lucsulu ce incepuse a se desvolta in anii din 
urma la aceste baluri. Der’ după părerea năstra nici acăst’a 
nu era o causa destulu de fundata de a nu se mai arangiă 
balulu, câci stă in poterea si in vointi’a dameloru câ se faca

Aceste au fostu obiectele mai insemnate din 
acăst’a adunare. Cautându la modulu, cum s’au 
resolvitu specialu cele doue obiecte din urma — 
apoi potemu dice, câ femeile, care aducu astfeliu 
de concluse făcu onăre romaniloru brasioveni si Reuni
unea, care posede astfeliu de membre, are cele mai 
frumăse prospecte de prosperare, spre binele na- 
tiunei năstre. P.

Vien’a 25/13 Ianuariu 1881.

Junimea romana din Vien'a va trebui să se 
supună câtu mai curăndu unei probe in viăti’a so
ciala de aici. Acăst’a proba va constata gradulu, 
la care tinerimea năstra a ajunsu până astadi in 
respectulu socialu. Resultatulu are se privăsca nu 
numai tinerimea, ci si națiunea, cărei representantu 
ea este. Onărea tinerimei va fi si a natiunei. In 
fati’a acestoru consideratiuni nu păte incâpă nici 
cea mai mica umbra de indiferentismu dintr’o parte 
său dintr’alta. Toți in proportiunea puteriloru 
loru trebuie se contribuia pentru același scopu carele 
este comunu.

Este vorb’a de balulu romanu, celu va arangiâ 
tinerimea romana de aici in 15 Februariu st. n. 
in favărea societății academice „Romania Juna".

Acestu baiu se dâ de mai multi ani, si păna 
acum a contribuitu in modu treptatu la ridicarea 
prestigiului moralu si la sporirea fondului numitei 
societăți, dovăda despre acăst’a diuaristic’a natiu- 
nala si străină, carea totdăuna a luatu actu despre 
reusit’a balului romanu. Nu potu a nu aminti la 
acestu locu cuvintele eroului dela Custozza, a Al- 
tetiei sale imperiale Albrecht, care onorandu cu pre- 
senti’a s’a balulu romanu din an. 1879 si la do- 
rinti’a espresa de a se infatiosiâ mai multi membri 
diu comitetu, in audiulu publicului a disu : „păna 
acum scieamu, câ Romanii suntu bravi pe campulu 
de resbelu, acum suntu pe deplinu convinsu, câ ei 
’si făcu datorinti’a si pe terenulu socialu, ei si aci 
suntu bravi, ceea ce le servesce spre onăre."

Astfeliu avendu balulu romanu o insemuatate 
generala pentru intrăg’a națiune si totu-odata fiindu 
si uuu sucursu materialu pentru societatea „Rorna- 
ni’a Juna", junimea de aici spriginita prin contri- 
buirile publicului romanu si prin concursulu dăm- 
neloru patronesse, si-a datu tăta silinti’a, pentru câ 
se ajunga ceea ce se tîntesce printr’o întreprindere 
sociala atâtu de momentăsa. Multiumita acestoru 
factori resultatulu a fostu in ambele direcțiuni 
favorabilu.

Basata pe spriginulu publicului romanu si pe 
marele ajutoriu oferitu intot-dăuna de dămnele pa- 
tronese tinerimea, după ce sal’a „Grand Hotel", 
unde se tienea păna acum balulu romanu si carea 
este cea mai acomodata, in anulu acest’a nu se mai 
dâ spre atari scopuri; de altcum in anii din urma 
a devenitu si prea mica pentru primirea publicului, 
— a decisu câ balulu să se tiena in anulu acest’a 
in salănele cele d’antaia din Vien’a, in șalele reu
niunei de musica. (Musikverein.) Ansa la acăst’a 
a datu si esperiinti’a aniloru trecuti, fiindu balulu 
cercetatu fărte bine si inca de câtra publiculu celu 
mai distinsu din capitala.

Spesele la totu casulu voru fi mai multe câ 
păna aci. Cu tăte aceste suntemu de firma spe- 
rantia, câ publiculu romanu, convinsu despre valărea 
balului din Vien’a. nu va pregetâ a contribui si in 
anulu acest’a la reusit’a lui, atâtu in ce privesce 
scopulu materialu câtu si moralu.

Scimu, câ puterile publicului nostru suntu forte 
impartite. Suntu pretutindenea interese locale si 
generale, cari tăte ascăpta esclusivu numai ajutoriu 
romanescu.

Iuse impregiurarea acăst’a, care inaltia numele 
Romanului avisatu la propriele sale puteri si care 
datăza de mai ’nainte, n'a stersu din evidenti’a pu
blicului nostru trebuintiele de păna acum ale tine
rimei romane din Vien’a; putemu fi dăr’ convinși 
câ nici de aci inainte nu ’si va subtrage sucursulu 
seu possibilu.

Păna acum au avutu bunavointia de a primi 
patronatulu balului romanu: Angelina de Bala- 
c e a n u, Matild’a Dumba n. Germani, Baro- 
năs’a M. Hye de G Iun eck n. Filisiano, 
Coelestina de Opolzer n. Mautner Markhof, 
Teresi’a Eduard K a n i t z, Clarisse de L i n d- 
h e i m. d.

se dispara ori-ce lucsu esageratu la acest’a petrecere cu 
scopu filantropicu. De alta parte nu se păte negă că petre
cerea declamatorica-musicala p6te inlocui in modu demnu 
balulu si intr’o privintia este a se consideră de unu pro
gresau, Red.

Retipărirea cartiloru bisericesc! 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 tămna a 

anului 1880.
(Urmare.)

Subscrisulu si-a pusu deci intrebarea: bine este a 
ne grăbi, câ se introducemu in cărțile bisericesci acest’a 
desbinare a literatiloru noștri, acest’a confusie ortografica, 
acest’a anarchia destructăre a unitatii limbei năstre na
ționale ?

Nu este 6re mai bine a temporisâ, asteptandu stabilirea 
unui sistemu unitaru de ortografia a limbei romane, chiaru 
deca acest’a ar’ fi reservata generatiuniloru viităre de a o 
vedea ; era pena atunci biseric’a cu literatura ei divina, se 
continue a merge pe calea bătută si stabilita de strămoșii 
noștri, cale sigura si scutita de tăte pericolele retacirei î 
Subscrisulu crede că: respundiendu negativu la antai'a În
trebare si afirmativu la a dou'a, face celu mai mare ser- 
vitiu bisericei si limbei năstre naționale, propuindu comis
siunei sfântului sinodu mantieuerea alfabetului vechiu pentru 
cărțile bisericesci romane si pe viitoriu.

Pe lenga confusi’a ortografica ce a resultatu in lite
ratura năstra dela adoptarea alfabetului latinu, mai sunt 
si alte consideratiuni, pentru cari biseric’a trebue se pas- 
tredie pe celu anterioru.

Tăte productiunile nostre literarie, fia traduecri, fia ori
ginale, in curgere de 300 de ani, de candu a inceputu a se 
cultivă limb’a năstra naționala, sunt scrise cu alfabetulu ci- 
rilicu. Totu ce au cugetatu si au lucratu predecesorii noș
tri pe terenulu intelectualu, moralu si nationalu, este expusu 
in acele cârti, cari compunu o biblioteca de mii de volu- 
muri, parte tipărite, parte manuscrise. Inteligenti’a năstra 
nu trebue se ignoredie acele opere. Ele trebue se le fia 
calauza intru tăte, mai alesu in studiulu si cultur’a limbei 
si a istoriei naționale. Că-ci cu acelu alfabătu sunt scrise 
documentele, cari implu arcbivele năstre publice si particu
lare, precum si tăte iuscriptiunile năstre monumentale. De 
la introducerea alfabetului latinu, trebue se marturisimu cu 
durere, că cetirea acelora cârti si scrierea s’a negligiatu cu 
totulu, si se gasescu o mulțime de tineri din scăl’a noua, 
cari nu sciu se citesca pe cărțile scrise si tipărite cu cirilice ; 
ba unii credu chiaru, că ar’ fi o lauda pentru densii decla
rarea, că nu sciu ceti cu litere cirilice, ceea ce insemnădia, 
că cum cineva s’ar’ declară singuru pe sine strainu de tiăr’a 
si de națiunea s’a. Acest’a greșita cale este cu atâtu mai 
pagubităre si mai primejdiăsa pentru biserica si pentru ser
vitorii ei presenti si viitori.

Tăta literatura bisericesca, cu care ei trebue se se o- 
cupe cu deosebire, precum : sant'a scriptura (Biblia), scrie
rile santiloru părinți si dăscăli ai bisericei, despre dogmele 
si moral’a creștina, scrieri, din cari o mare parte sunt tra
duse in limb’a romana ; diferitele editiuni ale cartiloru cul
tului divinu, vietele santiloru, cârti de predica, despre asce
tica, unele tipărite, altele manuscrise, tăte fărte necesarie 
pentru cultur’a teologica si bisericesca a clerului, sunt scrise 
si tipărite cn litere cirilice. Deca s’ar’ tipări cu litere la
tine numai cărțile trebuităre la cultu, cetirea cu cirilice s’ar’ 
parași si uită in curendu, si clerulu nostru ar’ fi lipgitu de 
o mulțime de isvăre, din cari trebue se se inbogatiăsca cu- 
noscintiele sale teologice, morale si istorice.

Chiaru astadi, elevii din seminarie, cei mai multi, in- 
vatia a ceti cărțile bisericesci după ce esu din seminariu, 
fiindu-că nu li se acorda chirotoni’a, pena ce mai antaiu nu 
voru invetia a ceti bine pe cărțile bisericesci. Este dăr’ 
neaperatu, câ cărțile bisericesci se continue a se tipări si pe 
viitoriu cn alfabetulu cirilicu, pentru-câ macaru clerulu se 
nu fia nevoitu a parași cartea diu trecutu, a o continua si 
a o predă generatiuniloru viităre. Altmentrenea se va in- 
templâ cu cărțile nostre anteriore, ceea ce s’a intemplatu ăre 
candu cu cărțile slavone, manuscrise si tipărite, ne mai in- 
tielegendu-le nimeni, le-au nimicitu, ori le-au daruitu pe la 
străinii iubitori de anticifati. Voimu der’, câ biseric’a năstra 
se fia in acest’a privire o archiva via a monumenteloru năstra 
literarie din trecutu.

Alta considerație in favărea mantinerei alfabetului ciri
licu este, că cărțile năstre bisericesci si pe viitoriu trebue 
se fia mijloculu pentru pastrarea unitatiei nostre naționale 
prin limba. Cărțile acestea trebue se păta fi intrebuintate 
de toti romanii de pretutindenea, că si in trecutu, ori-unde 
s’ar’ cere. Sunt o mulțime de romani in Russi’a, in Serbi’a, 
in Bulgari’a, in Turci’a etc., cari isi procura cărțile biseri
cesci diu Romani'a. Câtu de mare lipsa de cârti bisericesci 
au romanii de pe acolo, se constata din urmatoriulu faptu 
recentu. Pe la anulu 1873, romanii din câteva comune ro
mane din Bulgari’a, avendu biseric’a si preoți romanesci, nn 
avea cârti bisericesci romane. Ei sau adressatu la consu- 
lulu russescu din Rusciuk, rogandu’lu, că se le procure ase
menea cârti, de unde scio elu. Consululu s’a adressatu cu 
cererea la consulatulu generalu din Bucuresci. Acest’a, la 
rendulu seu, s’a adressatu la miuistrulu de esterne din Bu
curesci, carele atunci eră repausatiilu G. Costaforu, corendu 
a’i procură asemenea cârti din Romani’a. Ministrulu, nega- 



sindu asemenea cârti, n’a potutu îndeplini cererea, si con- 
sululu generalu a raportatu casulu guvernului russescu cu 
propunerea câ : cărțile bisericesci pentru romani se se tipa- 
răsca iu Russi’a, de unde se se tramita la trebuintiele rorna- 
niloru cârti romanesci, precum se tramitu si bulgariloru cârti 
slavone. Romanii din tierile slave se servescu in scriere cu 
alfabetulu cirilicu si nu cunoscu pe celu latinu. Deca noi 
amu tipări cărțile bisericesci cu acestu alfabetu din urma, 
ele u’ar' mai pote servi la trebuintiele loru religiâse, si 
biserica romana de acolo va fi silita se se slavonisedie, ori 
grecisedie. Ba inca cărțile cu litere latine in acele locuri 
ar’ dâ unu poternicu motivu reu voitoriloru de a le infîerâ: 
câ contrarie orthodoxiei si eonducatorie la unitatea religiăsa, 
adeca la papismu. Si astfeliu de reu-voitori nemulu nostru 
are multi in tbta vecinătatea.

(Va urmă.)

Diverse.
[Junimea romana din Aradu] va 

arangiâ in Aradu in sal’a din hotelulu „Crucea 
alba44 Joi la 5/17 Februariu 1881 unu baiu 
r o m a n u, a caruia veuitu este meuitu pentru 
„Associatiunea natiunala din Aradu pentru cultur’a 
poporului romanii44. — Ofertele generâse se potu 
tramite la adres’a cassarului Dn. Lazaru Petroviciu, 
professoru in Aradu (Strad'a Deak Ferencz Nr. 21).

[Societăți geografice]. După o sta
tistica a diarului „Tirnes44 esistu astadi in tbta 
lumea 65 de societăți geografice. Cea mai vechia 
din aceste societăți este cea din Paris, intemeiata 
la anulu 1821. In Paris mai esiste si o socie
tate pentru geografi’a comerciale intemeiata la auulu 
1873 ; societatea geografica din Berlinu a fostu in
temeiata la an. 1828; afara de achst’a Germani’a mai 
are asemenea institute in FrancfurL langa Menii, in 
Darmstadt, Lipsc’a, Dresd’a, Mlinchen, Bremen, 
Halle, Hamburg, Freiburg, Metz si Hanover’a. In 
Halberstadt, MagdSburg. si in Ien’a se afla in for- 
matiuna asemenea societăți geografice. Societatea 
geografica din Loudon, singur’a care esiste in 
Angli’a, a fostu intemeiata la anulu 1830, Socie
tatea din Rio de Janeiro a fost fundata la 1838 ; 
cea din Mexico in 1839; cea din Petersburg in 
1845. In Rusi’a se mai afla societăți geografice 
iu Tiflis, Ircutse Vilna, Orenburg si Omsc. Socie
tăți geografice mai esistu pe urma in Hag’a fun
data la 1851 ; in New-York fundata in 1852 ; in 
Vien’a la 1856 ; in Genev’a 1858 ; in Rom’a 
1867 ; in Pest’a 1872 ; in Amsterdam 1873 ; in 
Bucuresci 1875; in Lissabon’a 1875; in Madrid, 
Anvers, Bruxelles, Kopenhag’a si iu Lim’a 1876 ; 
in Stockholm si iu Qudbec 1877 ; in St. Gallen, 
Bern’a, Orau 1878 ; Tokio (Iaponi’a) 1879 ; 
Buenos-Ayres (republic’a argentina), Algeri’a si in 
Oporto 1880.

[Cum stau financele francese] 
se p6te vedb din proiectulu de bugetu asternutu 
camerei pentru 1882. Bugetulu cheltueleloru pentru 
1882 se cifrbza cu 2.828,662.933 de franci bra 
alu venituriloru cu 2.836,503.223 de franci ; ast
feliu bugetulu anului 1882 se incheia cu unu es- 
cedentu de 17,840,290 de franci. Cheltuielele 
sunt cu 55,262.510 franci mai mari decătu ale 
anului 1881 ; bra veniturile s’au pretiuitu cu 
72,535.234 de franci mai susu. In capitululu 
pentru interesele datoriei publice sunt prevediute 
161/2 miliâne de franci pentru rent’a amorți- 
s a b i 1 a, ce se va emite in decursulu anului cu- 
rentu. Bugetulu estraordinariu, care va fi aco- 
peritu din acbsta emissiune, se urca la 559 de 
milibne de franci, din cari 55 de miliâne pentru 
materialulu de resbelu, 35 de milibne pentru ma- 
terialulu flotei, 463 de mili6ne pentru lucrări 
publice si 10 mili6ne pentru continuarea subterana 
a retielei telegrafice, pentru care s’au cheltuitu 
deja 9 milibne.

[Nou’a casatoria aTiarului.] Din 
Petersburg se scrie diarului „Standard/ cu dat’a 
de 12 Ianuariu urmatbrele: Tiarulu a facutu 
cunoscutu Senatului printr’nnu ukas căsatori’a s’a 
cu principesa Jourieff. Acestu ukas, care nu este 
destinatu publicitatiei, incepe cu aceste cuvinte : 
„Contractandu o a dou’a casatoria legala cu d-r’a 
principes’a Dolgoruki44 si sfbrsiesce otarîndu positi- 
unea principeseloru si a copiiloru sei. Acești din 
urmâ, după legea rusbsca, se gasescu legitimați 
prin casatori a parintiloru loru, dbr’ n’au nici unu 
draptu la tronu, conformu unui ukas alu impera- 
tulrd Paulu, care nu admite recunbscerea mumei 
loru câ imperathsa a Rusiei. Imperatorele se duce 
in fiacare di la „Jardin d’Etb44 insoțitu de princi
pesa si incungiuratu de o escorta obicinuita de 
Circassieni călări.

(Populatiunea pamentului) este 
după geografii Belim si Wagner astadi de 1456 de 
milibne. Acbst’a populatiune se iinparte in modulu 
urmatoriu : E u r o p’a — 176,349 mile qua- 
drate — are 315,929,000 de locuitori (afara de 
Islandâ si Novaja Semlja), adeca 1791 pe 1 mii. 
cuadrate; Asi’a — 809,478 mile quadr., — 
834,707,000 de locuitori, adeca 1031 pe 1 m. q.; 
Africa — 543,187 m. q. — 205,679,000 de 
locuitori: 378 pe 1 m. q. ; A m e r i c’a — 
697,188,5 mile q. — 95,495,500 de locuitori, 
137 pe 1 m. q. ; A u s t r a 1 i’a si P o 1 i n e- 
s i’a — 162,609 m. q., 4031000 de locuitori: 
24 pe 1 m. q. ; Regiunile polari 82091 
m. q., 82000 de locuitori. Deci preste totu: 
2,470,903’4 m. q., 1,455,923,500 de locuitori. 
598 pe 1 m. q. — Imperiulu germanu după cei 
mai noi calculi are întindere de 9815*6  m. q. 
Populatiunea s’a in anulu 1878 a fostu de 44,210,948 
de suflete.

(Missionari mormoni in E u - 
r o p ’a.) In Parisu se astbpta se sosbsca in cu- 
rându o missiune de apostoli mormoni, cari au de 
gandu se faca propaganda in Europ a pentru poly- 
gamia. Capulu missiunei va tienh prelegeri publice 
spre acestu scopu in principalele capitale ale Eu
ropei : in Paris, Bruxelles, Berlin, Vien’a, St. 
Petersburg etc.

(Consumulu de opiu in Ame- 
r i c ’a.) După cum se scrie din New-York, con
sumulu de opiu a crescutu in statele unite — cu 
deosebire inse in asia disele „states of temperance**)  
in timpillu din urma intr’unu modu ingrozitoriu. 
„Albany Evening Journal". a cautatu se afle date 
sigure despre debitulu opiului in orasiulu Albany. 
Cercetările sale ’lu conduseră la nisce resultate 
fbrte surprindietbre. înainte de 25 ani s’au ven- 
dutu intr’unu anu in Albany, care atunci avea 
57000 de locuitori, 350 punți de opiu si 375 uncii 
de morphinu, ceea ce face cam 43 de grani de 
capu. Astadi, candu Albany numera 91000 de lo
cuitori, sb consuma iu acestu orasiu 3500 de punți 
de opiu, 5500 uucii de morphinu. De aci se potb 
vedh fbrte usioru, că pe candu populatiunea a cres
cută numai cu 59°/0, consumulu opiului a crescutu 
cu 900% si acela alu morphinului cu 4OO°/o ; a- 
cbst’a face 206 de grani de opiu si 43 de grani 
de morphinu de capu. Pe lenga acbst’a se mai 
vendu 400 pbna la 500 de mii de pilule de mor
phinu pe anu. Opiulu vine in comerciulu de de
taliu in starea s’a naturala, ceea ce face a-se crede, 
că elu nu este intrebuintiatu câ medicina, ci ’lu 
consuma asia numitii „mâncători de opiu44. 
Preste 4 parti din 5 a mancatoriloru de opiu sunt 
femei. Omenii injura si condamna berea si ra- 
chiulu (vinarsulu), acbst’a inse nu-i impedeca de a 
manca si fuma opiu, . .

(Partidele i n F r a n ți ’a.) Vorbiudu in Nr. 
trecutu despre partidele republicane din Franți’a la carac- 
terisarea Revolutiunariloru anarchisti s’au omisu din 
erdre câteva cuvinte, cari conturba sensulu. Pasagiulu acel'a 
suna corectu asia; „Acesti’a (adeca Anarchistii) nu sciu 
tocmai bine, ce voiescu, ei sciu numai ce uu voi- 
e s c u, si acest’a este totu ce esiste astadi."—

*) Statele, in care esistu dispositiuni legislatorice contra 
beuturiloru spirtudse. Red.

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

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

Administratiunea.

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

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

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru cuveni, se voru schimbă cu altele. 9—12

Editoru: Iacobu Muresianu. Redactoru responsabilu : Dr< Aurel Muresianu,
Tipografi’»: Ioanu Gott si fiiu Henriou.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni preuumeranti ai fbiei 

nbstre, 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. 
KT „Gazet’a Transilvaniei44 apare dela 1 lanu- 

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

silvaniei44 este :
pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 

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

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

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

C-u.rsu.lvi la 'burs’a d.e 'Vien’a
din 26 Ianuariu st. n. 1881.

Rent’a de auru un- | Imprumutulu cu pre-
gara .... 108.50 miu ung. . 107.25

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 125 — Tisei si a Segedin. 107.—

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 72.55
cailoru ferate de ostu „ do argintu „ . 73.70
ung. (l-a emissiune) 82.70 „ de auru 88.30

dto. (Il-a emissiune) 99.25 Losurile din 1860 . 131.10
dto. (IlI-a emissiune) 86.39 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 96 50 ungare 822 —
dto. cu cl. de sortare 95.50 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 258 —

Timiș. 96.- „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 94.50 austriace . 282.20
Bonuri rurale trausil- Argintulu in mărfuri —.—

vane .... 94.70 Galbini imperatesci . 5.53
„ croato-slav. . 97.— Napoleond'ori 9.38

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 iiup. germ.. 58.05
de vinu ung. . 94.50 Londr'a. . 118.65

Cursulu Bursei de Bucuresci
dela 15/27 Ianuariu 1881.

Valori D
o

bâ
nd

a Scadenti’a C'u- 
pdueloru Cerute Oferite

Oblig, rurale convertite 6°/o 23 Apr. 23 Oct. 87 A 87 3/b
Imprum. Oppenheim . . . 8°/o 1 Iau. 1 Iul. 106.— 108.—
Oblig, domeniale . . . . 8°/o idem 102 3/4 103.—

„ Cred. fonc. rurale 7°/o 1 Iul. 1 Ian. 98 ’/b 99 >/8
„ Cred. fonc. urban 7°/o idem 93 3/8 93 7s

Imprumutulu comunei Bu-
curesci........................ 8°/o 1 Iul. 1 Ian. 100.1/, 101 —

Act. căilor fer. romane 5°/o 1 Iuliu 55.45
Oblig. n<5ue ale statului 6°/o 92 60 92-78
Actiele Bancei Romauii 1 Iau. 1 Iul. 290 — 295.-
Dacia, cump. de asig.

Act. (fr. 500) . . . . 8°/o 1 Ianuariu 200.— 205.—
Losuri municipale (lei 20) 27 >/2 28 72
Renta romana................. 5°/n 77 3I1 78 —
Argintu contra auru . .

/ 0 • ' il
101 7*

De astadi incepbndu oferu :

Fetroleum 
prima raffinatu, fără mirosu 

ă fl. 20 — 100 Kilo netto;
ear’ en detail

â, 20 ciuceii
Justinian M. Grama

2—2 Speu'itoru si Comissiunariu in Brasiovu.

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


