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VI. T rei erau curentele ce se manifestau in 
poporu in ajunulu conferentiei natiunale dela 1/13 
lanuariu 1861. Unnlu era curentulu natiunalu de 
sine statatoriu, care din nenorocire remase inse in- 
chisu in Munți si nu potea străbate in Campia ; 
alu doilea si celu mai tare cureutu era celu guver
namentalii, elu representă părerile acelora, cari tie- 
neau, că numai dela guvernu si prin guvernu se 
potu dobândi tăte; alu treilea curentu in fine era 
alu celoru nedecisi, cari balansâu intre doue luntre, 
voindn a tieuă contu si de dorintiele natiunali in
dependente, fara de a se strică inse cu guverna
mentalii, cari erau cei mai cu influintia si cei 
mai tari.

Acești din urma au inaugurata politica nici 
calda nici re e a compromisseloru si trausactiuni- 
loru cu ămonii dela putere. Ei dîceau spre e- 
semplu : de cătu nici o conferiutia, mai bine o con- 
ferintia pe jumetate comandata de susu ; ei calareau 
spre escusarea oportunismului loru neoportunu totu 
numai pe impregiurarea, că noi Romanii cari ina
inte de 1848 n’amu avuta nimicu, trebue se dî- 
cemu „bogd’a proste" dăca ni se va dă fia cătu 
de puțintelu in ori si ce forma, ear’ „niciodată se 
nu incetamu de a cere necurmatu totu cătu ni se 
cuvine."

Partid’a natiunaliloru oportuniști căstigă cu tim- 
pulu o influintia insemnata in tiăra. Atitudinea ei 
neprecisata inse provocă in urm’a acăst’a multe 
conflicte nu atătu cu naționalii independenți, cari 
neavendu conducători de ajunsu remasera mai de 
totu passivi, cătu mai multu cu naționalii guverna
mentali, cari aveau o „marsiu-ruta" bine determi
nata si nu se conduceau intotdăuna de aceleași temeri 
naționale că oportuniștii.

Este fărte caracteristicu pentru atitudiuea natiu- 
naliloru oportuniști, că ei leganandu-se necontenita 
intre doue luntre nu se poteau prouuntiâ niciodată 
claru si limpede pentru o direcțiune, n’aveau cura- 
giulu deplinu alu opiniunei, nu erau in stare că la 
unu momeutu supremu 
locu! Până aci si mai

Se ne inchipuimu 
ariu 1861 memoratele 
destulu de esprese, că 
chaosu de sperantie si temeri si că in fondu tronau 
inca poternicele reminiscintie dela adunarea din 
1848; se ne reamutimu in memoria, că modulu 
conchiamarii acestei conferenția a eschisu a priori 
possibilitatea că elementele independente se fia 
preponderante in adunare si vomu avă o icăna 
generala a primei adunari natiunale romanesci ce 
s’a tienutu după cele din 1848.

Unu distinsu cronicariu descriindu, 
1861, caraterulu conferintiei dela 
voindu a arată insemnatatea ei,

Cronicariulu constata mai departe că la con
ferenția se ivi intrebarea categorica : 
desbateriloru cursulu celu firescu ? si adauge: 
„inse care cursu ? acăst’a nu se prea spunea res- 
picatu." — Acelasiu cronicariu trece apoi iute peste 
tăte scrupulele de soiulu acesta si dice: „După 
o intalnire la inceputu insolita de sfieli, de pre
pusuri si temeri feliurite in cele din urma a ocu
pații loculu mai preste totu o incredere, o cordia
litate insuflatăre de plăcere si vieatia că si aerulu 
de primavera. Au nu vediurarau a patr’a di si mai 
alesu cu ocasiunea mesei diplomatice (!) cum unu 
numeru de feție mai inainte inca totu melancholice 
s’au inseninatu cu totulu ? Numai căte o parechia 
doue de ultramoderati si ultra-pessimisti inai semenă 
că ar’ fi nomultiamiti cu ceea ce decurge irnpre- 
giurulu loru. Asia este, extrema se contingnnt. “

Eata fidel’a caracteristica a politicei natiunali- 
loru oportuniști, eata pessimismulu loru, care facea 
să se nasca in ei la inceputu „feliurite, sfieli, pre
pusuri si temeri" spre a dă locu apoi optimismului 
celui mai „insuflatoriu de viătia" ; eata cum se 
clătinau intre doue luntre, aci fiindu conduși de 
„instinctulu care le sioptea : fă ceea, ferestete de 
cutare", aci supunendu-se cu incredere „logicei 
fapteloru" ; eata ecuilibristii fara ecuilibru, cari 
atăta s’au totu plecatu mai spre o luntre mai spre 
alta, până candu 
amendoue luntrele 
reci ale valuriloru

re se lase

sosindu furtun’a si resturnandu 
cadiura intre ele in bragiele cele 
sgomotăse.

„Vine apoi regularea administrației biaericesci si între
ținerea Bisericeloru de ori-ce ritu. Astufelu s'au descliisu 
in judetiulu Constantiei si alu Tulcei peste 8 moschee, si s’au 
santitu si deschisu peste 10 biserici creștine ortodocse. Ase
menea s’au ajutoratu do catra cass’a particulara a Măriei 
Sale Carolu Principele Regalu alu României mai multe Bi
serici ruse, lipovene si sinagoge.

„Asemenea in cursulu anului 1880 s’a cheltuitu do 
catra statulu romanu numai pentru judetiulu Tulcoa sum’a 
de 100,000 lei noi, pentru facerea de siosele noue si repa- 
rati’a celoru vechi, S’au cheltuitu peste 200,000 lei noi 
do catra comunele urbane ale Dobrogei pentru facerea do 
noui pavage, deschidere de strade si reparatiunoa loru prin 
orasie.

In ce privesce acțiunea politica, in cursulu anului 1880 
s’a intaritu din ce in ce mai multu romanismulu si s’a 
recunoscutu la pesto 400 romani dreptulu de a lud parte 
la votulu cetatianescu dobrogoanu si a (1 iuscrisi in listele 
electorale."

Camer’a francesa a decisu in siedinti’a 
s’a din 29 lanuariu cu 271 contra 233 de voturi 
tramiterea la comissiune a propunerii d-lui F 1 o- 
q u e t, că press’a ș e fia pusa sub 
dreptulu comun u. D-lu Floquet pentru 
a-’si motiva propunerea, declară, că niciodată nu s’a 
presentatu unu momeutu mai favorabilu pentru a 
rumpe cu totulu cu traditiunile imperiului si a-se 
intârce la principiile fundamentali ale revolutiunii 
francese in materia de pressa. „Ce a devenitu 
press’a sub vechi’a asuprire ? Omeni cu parale 
stau ascunsi la spatele scriitoriloru politici; aceia 
nu numai că-i esploatdza pe aceștia, dăr’ ce e mai 
multu i si făcu siesi tributare economiile tierii. A- 
ceste regretabile privilegii voru dispară numai candu 
va avă oricine dreptulu de a-’si esprime opiniunile 
sale in privinti’a afaceriloru publice. Pentru esce- 
sele de pressa, ce ar’ pută obveni, sunt de ajunsu 
legile in vigăre contr’a calumniei si a atentateloru 
la moralitatea publica ; press’a va căstiga o im- 
portantia, că elementu de instrucțiune, discussiune, 
si educatiune publica, si se va emancipă de perso
nalități decadiute si de insulte numai 
prin „libertatea deplina", 
mer’a cătu si guvernulu nu sunt tocmai

datu se dîca : Stati pe 
departe nu !
acuma că la 1/13 Ianu- 
trei curente inca nu erau 
ele formau inca unu micu

si numai 
Atâitu ca- 
departe de 
considera

Cronic’a evenimentelor^ politice.
N’au folositu nimicu frumăsele vorbiri ce s’au 

tienutu din partea opositiunaliloru maghiari spre a 
face se cada proiectulu guvernului, privitoriu la 
introducerea de noue imposite pe con
sum u 1 u zacharului, alu cafelei 
si alu berei; n’au folositu nici argumen
tele neresturnabile aduse de br. S e n n y e y in 
contra unei noue urcări a dăriloru; ministeriulu a 
potutu se resiste tuturora atacuriloru, căci d-lu 
T i s z a isi cunoscea bine mamelucii, ii adună in 
giurulu seu, — chiaru si cei bolnavi si ologi fura
aduși la votare — si numerandu capetele acestora! a-se pune cu totulu pe terenulu acestoru 
adicti si umiliți servi ai politicei lui vediu, că dis-1 tiuni fărte resonabili.
pune de majoritate. C’unu aeru triumfatoriu lua Preclndu 6sto M cu
d-lu Tiszala fimtulu desbaterei eureutulu, nu spre ( ; de ide]e fMtiF6se
a arată durerea pentru nouele sarcini, ce se im-| 
punu poporului, ci spre a luă in risu silintiele j 
zadarnice ale opositiunei de alu resturnă: Tisza e 
tare, nu ’lu veți resturnă asia usioru, elu nu va 
cede loculu elementeloru turbulente, — esclamă in 
fine ministrulu-presiedinte.

Votarea a fost nominala. Din 444 deputati 
verificați au votatu 207 pentru primirea proiectului, 
186 in contra primirei, 50 de deputati au fost 
absenți, presiedintele n’a votatu. Asia dăr’ guver-1 
nulii a invinsu cu-o maioritate de 21 voturi, intre j redactoru alu diacului 
cari 11 aie ministriloru de stătu, ear’ 7 ale Cro- 
atiloru.

Dela 1 Aprile anulu curentu trebue se platimu 
dăr cafeau’a, zaharulu si berea cu vreo 10 per- 
cente mai scumpu. Comerciulu din orasie va suferi 
mai multu in urm’a acestei dări. Cruvernulu se 
bucura de acăst’a victoria. Numai asia 
parte !

Vorbindu despre evoluțiile sevârsite 
vinci’ a romana transdunareana 
culturei in cursulu anului trecuta, „Romani’a Trans
dunareana" dice intre altele :

„In acțiunea, generala civilisatdre a statului romanu a- 
veinu de notatu, po antai’a linia, clădirile scoleloru rurale si 
urbane. Apropo o suta sc61e, in mijloculu unei populatiuni 
dobrogene dc 160,000 locuitori, functioneza regulatu si 
rospandescu lnmin’a loru in sinulu familieloru. Astufeliu câ 
astadî posodemu la 1600 suflete o scol’a, o proportiune 
ce nu se găsesce nici intr’unu stătu alu Europei civilisate.

I

in lanuariu 
Sibiiu si 

dice, că „ămenii 
pe langa filosofi’a ce-o tragu din vieati’a practica, 
se conducu si de instinctu, adeca de unu boldu 
firescu, carele ărecum ie sioptesce pe nesemtîte: 
fa ceea, ferestete de cutare." Densulu constata 
apoi că sunt si de aceia, cari nu dau nimicu pe 
instincturi si cari in politica si in cause natiunale 
sunt prea aplecați a se supune mai orbesce „logi
cei fapteloru adeca a luă lucrurile asia cum vinu 
asia cum le făcu alții." — „Pentru acesti’a" a- 
dauge elu „era de cea mai neaperata trebuintia că 
Romanulu inca se faca apelu la mintea s’a, la 
rațiunea generala a poporului la inteliginti’a s’a, | 
pentru că lumea se vtida dăca din silogisme si I 
dileme iese totu aceea ce spune instinctulu popo
rului, său pâte si mai altu ceva."

*) A se vede Nrii 84, 100, 101, 102, 103 si 104 
ai „Gaz. Trans." din anulu 1880 si Nr. 4, 5 si 7 din 
1881. Red.

mai de-

de pro- 
pe calea

desbaterea 
iau dispositiuni 

1 pentru a pregăti terenulu pentru viitărele alegeri. 
! Contele de Chambord (Henricu V) va avă 
la Jersey o intalnire cu principalii matadori ai par
tidului legitiinistu pentru a-se intielege cu ei iu 
privinti’a procedurei politice la proximele alegeri 
pentru camera. De asemenea principele N a p o- 
1 e o n u bucina in lume prin organele adjutanti- 
loru sei Mitchell si Lengle, că densulu ar’ potă fi 
unu escelentu presiedinte de Republica. Principele 
Plon-Plon — dupacum declarara adjutanții sei unui 

i „Le Voltaire" — n’are 
alta ambițiune de cătu a deveni presiedinte alu 
Republicei .... firesce fara intentiunea de a in- 
cercâ vre-odata se faca lovitura de stătu. Elu este 
pe deplinu mnltiumitu cu aceea, că este ginerele 
lui Victoru Emanuelu ... Se vede, că s’a ince
putu carnevalulu si in Parisu !

O cuventare a jurisconsultului A. M. Sulli
van, in care a aperatu pe unulu din acusatii 
Land-ligei irlandese, a produsu o mare sensatiune 
prin aceea, că ea declara, că in A n g 1 i ’a 
t 6 t e reformele au fostu o b t i o n u t e 
mai multu său mai puținu prin fortia. 
Intre altele 
constitutiune, 
ea la acăst’a 
cuviintiosu si 
lordului John 
moderata si 
ceva, ce ar’ potă semenă ărecum cu agitațiunea dela

d-lu Sullivan dise : „Angli’a are o 
in adeveru libera, dăr’ cum a ajunsu 
constitutiune ? Printr’unu limbagiu 

demnu dăra ? Cugetați la agitațiunea 
Russel si comparati-o cu agitațiunea 
reservata de astadi. Iutemplatu-s’a



1831, candu mii de Anglesi se adunau înaintea 
palateloru si locumtieloru aristocrației si declarau, 
că-’si tienu uscatu prafulu, si ’si voru topi plum- 
bulu pentru tierauii, cari le refusa dreptatea ? După, 
iiter’a legei asupra conspiratiunei Lord. J. Russel, 
care la unu anu său doi dup'aceea a devenitu mi
nistru alu cortinei, ar’ fi fostu de a se pedepsi. 
Urătu cum era de procurorulu genera! (attorney- 
general) de pe atunci, de ce n’a fostu adusu ina- 
intea curtiei cu jurați ? Pentru-că se scieă f6rt,e 
bine, că 12 anglesi cinstiți nu aveau se-’lu afle 
vinovatu !“

Din Monteuegru se scrie, că in 19 1. c. a 
avutu locu in Baitze, unu satu lenga Cetiuje, cu 
mare pompa o serbattire dintre cele mai curitise. 
S’a serbatu „aniversarea m a c e i a r i e i 
renegatiloru munte ne gri ni®, cari 
in secuiulu alu 16-lea năvăliseră in Montenegru si 
in legătură cu musulmanii din Bosni’a si din 
Hertiegovin’a amenintiau se nimictisca independeuti’a 
naționale a principatului. La banchetulu datu cu 
actista ocasiune au luatu parte principele Niculae 
in perstina, toti miniștrii si ceialalti inaiti demni
tari ai statului. Dintre represeutantii puteriloru 
străine a fostu de facia numai celu grecescu cu 
secretariulu seu. Sau tienutu multe toaste pa
triotice. Principele Niculae a beutu in senatatea 
regelui „G e o r g i o s“ si in prosperarea Greciei. 
Pe urma principele oferi d-lui Logothetis nnu 
magnificii handjaru, cu urmattirele cuvinte: „A-
cestu handjaru a versate multu sânge musulmane, 
pentru aceea Vi-lu dărnescu, că unu simbolu alu 
învingerii asupra turciloru, pe care popornlu meu 
si eu o dorimn din adtinculu animei ntistre vitea
zului poporu grecescu.® Aceste cuvinte au fostu 
insoițte de aclamatiuui entusiastice. la adres'a rege
lui Georgios alu Greciei.

Resbelulu ce durtiza deja de doui ani de dile 
intre republicele din Americ’a de sudu : Chile 
de o parte si Peru si Bolivia de alta 
parte, se ptite consideră că terminata prin luarea 
capitalei Peru-lui, Lima, de cătra armat’a chi- 
ltina.

Earasi se acatia de „Gazeta® unu altu cores- 
pondentu alu lui „Kelet®, care judecandu după 
stilu abia a trecutu prin norme (classele primare). 
Elu vatama cu ocasiunea actista intr’unu modu 
brutalu si pe functiunariulu dela fiuance d. George 
Vasilie, care ne rtiga se publicamu urmattirea ape- 
rara la care se vede constrinsu:

Brasiov u 31,19 Ianuariu.
Onorate D-le Redactorii ! Lui „Kelet® uu-i mai esa 

din capu acea drepta acusare din Nr. 1 alu „Gazetei Tran
silvaniei®, cumcă cu ocasiunea denumirei siefului dela espo- 
situr’a financiara din Brasiovu s’a procesu fașia de mine in 
modu nelealu si neumanu. In furi’a lui de a justifica a- 
celu nepotismu, asupra căruia s’au plânsu deja si deputății 
si diuarele maghiare, dicu in furi’a acest’a de a justifică o 
procedere arbitrara, de cari se intempla iu Ungari a intr’o 
mesura, iucătu so vorbesce pe fația intre funcționari, că la 
câștigarea de posturi decide mai numai protectiuuea, ceea ce 
prin esperieuti’a de ttite dilele se si constata, — unu cores- 
pondentu alu numitului diaru se acatia si de persăn a 
mea, vreudu a ine declară de neaptu, cu tbte, că eu conduc» 
acestu oficiu acum mai de o jnmetate de anu spre deplin’a 
indestulire a derogatoriei mai iualte, macaru că eu iu de- 
curBiilu servitiului meu de 14 ani, deși am suferitu mai 
multe maltratări din caus'a natronalitatii, in urma carora 
si corespondentulu lui „Kelet“ si-ar’ fi perdutu cate odata 
patienti’a, totuși am nisuitu a’mi impleni detori’a de amploiatu 
juratu, de cive si omu onestu cu credintia si diligintia, si 
cumcă ast’a mi-a si succesu in totu-deuna, potu documentă 
prin atestate de lauda dela superiorii mei si deci nn sunt 
avisatu la grati’a lui „Kelet®, care si dealtmintrea se vede 
a fi condusu puru si simplu de ur’a naționala, pentru că 
elu lauda ce nu cunăsce, din caus’a nationalitatii, si defaima 
ceea ce asemenea nu cunăsce, erasi din caus’a nationalitatei. 
Deci desierte sunt opintirile celoru dela „Kelet“, de a 
escusa uuu actu arbitrariu, pentru că nedreptatea nedreptate 
remane in veci. Cu totulu alt’a este după a mea părere 
chiamarea pressei, prin urmare si a lui „Kelet® : nu a es- 
cusâ unu actu de nedreptate, ci alu infieră, pentru că nu
mai asia ptite fi posibilu unu progressu spre mai bine. Der’ 
si din altu punctu de vedere apare procoderea lui coresp. „Kelet“ 
neumana : a batjocuri pe uuulu, căruia i s’a facutu una 
nedreptate, arata nesce simtiemente cu totulu perverse. De
tori’a flăcărui omu cu minte este, a protestă iu contra ar- 
bitriului si a disordinei, pentru că lumea asta este odata 
asia făcută, că ceea ce se intempla astadi unu’a, se intempla 
mane si altuia si ptite că unuia, pentru care ar’ potea se-lu 
fibra chiaru si pe „Kelet®, fora inse de a mai pote ajută. 
Asia intielegu eu principiele, după cari avemu se trairnu in 
actist’a patria cu „Kelet® d’impreuna.

In ceea ce privesce celalaltu argumentu, cumcă in Ro- 
mani’a inca nu s’ar’ află funcționari maghiari, de unde după 
logica lui „Kelet® ar’ si urmă, că nici noi Romanii din Un- 
gari’a nu amu ave dreptu de a pretinde, că se fimu apli
cați in funcțiuni in Ungari’a, despre asta voru binevoi alții 
a lumină pe „Kelet®.

George Vassilie
concipientu fin de cl. I si dirigentu 
prov. alu oficiului pentru tacse si 

timbre.

articolu aparutu in 
lulu: „Dtica 
stricată.® Iu 
tariu declara 
„Spioni, 
fugaci.® 
urmattirtia cununa impletita din cuvinte alese:

„Ba suntemu informați o spunemu chiaru pe fapia, că 
insusi d. Bratianu ar’ susține despre noi opiniunea d-sale 
că intemeiata, că suntemu toti nisce netrebnici de timeni si 
n’ajungemu nici cătu face o cepa degerata.

„De unde si-a trasu d-lui informatiunile d-sale?
„Nu dtira dela esceleutulu seu colegu iu funcțiune dela 

Budapest’a? Ori dtira ne 
fugaciloru noștri seu după 
Sibiiu si Brasiovu etc. ce 
manesci d’aici si ar’ mai 
mani’a.®

Stilulu e omulu, 
scriitoru. — Eaca respunsulu celu mai potrivitu 
dtica d. Rotariu ar fi unu publicistu strainu, dtir’ 
d-s'a fiindu romauu, trebue se stamu puținii de 
vorba si se luminamu „L u m i n a t o r u 1 u“ din 
Timisitira

Apoi bine, Onorabile dornnu Rotariu, nemuri
torii Lazaru, Barnutiu, Maiorescu, Martianu, Papiu 
si alții, erau nisce „fugaci, spioni, trădători, de
fraudatori?® — Dtir’ se lasamu pe acești iluștri 
si savanti propagatori ai românismului se 
odihntisca in pace, dtica suntemu atătu de nemernici, 
in cătu nici astadi se nu fimu petrunsi de roma- 
nescile loru invetiaturi. Se ne int6rcemu la cei 
vii: Au d6ra bine meritatulu si eruditulu barbatu, 
A. T. Laurianu e unu „fugaciu criminalii?® Știu 
d. Vmile Maniu, membru alu camerei legiuit6re, 
alesu in Ialomiti’a mai cu stima de proprietari si 
arendași veniti din Transilvani’a, inca e unu „fu
gaciu, spionu?®

Afara de aceste pers6ne, si de unulu știu doi 
distinși militari, dela d-vdstre alții la noi nu suntu 
cari se ocupe o positiune mai înalta in societate 
si d. Bratianu, ne venindu in atingere de cătu cu 
perstine de-o positiune mai 'nalta, e r g o, după 
argumentați unea d-iui Rotariu, acele perstine „aru 
fi fara caracteru.®

Dtir’ ori-ce omu cu mintea sanat6sa vede in- 
dafa, că tocmai arguraentatiuuea actist’a a d-lui Ro
tariu nu e vrednica „o c ti pa degerata®.

Aici nu suntu „coconasi® dela d-vtistra. — 
Nisce profesori, căti-va medici si ingineri suntu 
la bugetulu statului si toti ceialalti veniti cu carte 
se hranescu cum potu prin servicii particulare.

Dă, in magistratura, financie, administratiune, 
intre advocatii statului, la drumurile de feru etc. 
suntu destui străini chiaru neassimilati, dtir’ romani 
de dincolo ftirte puțini știu mai de locu.

Proba despre actist’a că, pe candu la noi se 
institue unu comitetu macedontinu pentru apararea 
Romaniloru de acolo in contra Greciloru, in ace
lași timpu pitica din Romani’a in Greci a cu sutele 
Voluntari, că sti se bata cu Aibanesii si cu Ro
manii de acolo si se ocupe Epirulu si Tesali’a, 
tienuturi romanesci.

Subscriptiuni pentru Greci’a se facil necurmatu; 
numai in Giurgiu si T. Măgurele, orasiele mici, 
s’au subscrisa intr’o singura di peste 15,000 fr.

Dtir’ Nemții, cari vinii cu gramad'a si suntu cu 
sutele in funcțiune pe la drumurile de feru, in- 
cătu au ajunsu astadi, de au unu organu de publi
citate, sustienendu in Romani’a politic’a suprematista 
a dualismulu Austro-Ungarn si calomniaudu necur
matu pe Romanii din Mouarchi’a Austriaca.

Eaca Onorabile confrate, pentru cine e Ro
mani’a nu unu „burete sugatoru® ci o 1 â m â i a 
de s t o r s u. Nu e vorba că suntu de dincolo 
si inca intr’unu nurneru ftirte considerabilu timeni 
cu dare de mana, proprietari, arendași, comerciaati, 
mestesiugari, farmaciști etc. etc.

Ei, dtir’ aceștia nu ’si bătu capulu cu suferin
dele patriei; o recunoscu si eu, caus’a voiu espune-o I pre venittiriu toti invetiatorii si preoții din acestu

Scrisori din Somania.
Bucur esci 17/29 Ianuariu.

O indignațiune generala a produsu aici uuu 
„L u m i n a t o r u i u“ sub tit-

nu ne ajutati, ve rugamu se nu ne 
acelu articolu on. dornnu, P. Ro- 

pe toti Romanii veniti dela d-v6stra. 
trădători, defraudatori, 
Aceste epitete snntu impodobite cu

de pe la 
titie ro
dia Ro-

judeca pe noi după caracterele 
caracterele liugailoru 
sugu căte doue si trei 
vre si uua de bibolu 

a disu de multu uuu celebru

pe lârgu in scrisorile mele viittire. Actist’a sar
cina o lașa pe stima celoru cari invatia carte. A- 
cestia trebue se faca si atătu de puținu cătu făcu, 
ei trebuie se alerge pe la timenii cu dare de mana, 
compatrioti de ai loru, că se’i indemne se contri- 
butisca pentru unu scopu știu altulu; ei trebue se 
combata prin graiu si scrieri calomniile strainiloru, 
respandite cu intentiune in contra Transilvaniloru 
in fine totu ei suntu calumniati si de străinii 
d’aici si de unii compatrioti ai loru, r e m a s i.. 
cum se lauda d-loru, a casa, timeni de 
omenie.®

La initiativ’a „fugaciloru, coconasiloru® s’a 
infiintiatu intre altele si Societatea „Transilvani a®, 
care numera astadi aprtipe 150 mii franci, capi- 
talu, care cresce si care e destinatu. că după in- 
cetarea societății se trtica in proprietatea „Asoci- 
atiunei Transilvane® din Sibiiu.

In fați’a acestoru impregiurari, rogu pe ono- 
rabilulu si patriotulu publicistu dela Timisitira se 
bine voitisca a nu inaugură lupt’a; „Noi iu contra 
ntistra®, ftirte plăcută dusmaniloru noștri, căci 
numai a loru causa aru servi-o, tir’ nici de cumu 
a Romaniloru ... De cătu se incepemu cu insulte 
la adres'a unoru si altora, mai bine se luminamu 
pe cei mai puținu luminați de cătu „L u in i n a- 
t o r u 1 u® in privinti’a causei Romaniloru de 
peste Carpati.

* *
*

La noi in cercurile politice se obstirva o miș
care f6rte viua.

Dîu’a de 24 Ianuariu, 
loru surori, Romani’a 
propia mai 
mani bătu 
solidarea si

Actista 
fi destinata 
o noua pagina in 
maniloru.

Dti ceriulu, că 
păstră cu scumpetate 
nire betran’a generatiuue, 
si totu ea va si incorona-o cu cortin’a 
României.

aniversarea uuirei tieri- 
si Moldov’a, cu cătu se a- 

multu, cu atâta animele buniloru Ro- 
mai caldu si se framenta pentru con- 
asigurărea viitorului titirii.
di martiti’a, scumpa si iubita, pare a 
de provediatia, a scrie cu litere de auru 

Istori’a contimporana a Ro

uou’a generatiune 
ceea-ce ’i va lașa 

care a creatu

se scie a 
că inoste- 
actist’a dî 
regalității

c.

Indolu. Cându am inceputu cursulu

Indolu 21 Ianuariu 1881.

Că invetiatoru la sctil’a confes. gr. c. din 
Indolu, confirmați! la anulu 1879/80, unde si 
de presiute funcționezi), nu potu se nu făcu amintire 
in câteva șiruri despre starea, in care am aflatu 
sctil’a din 
scolasticu aici potu dice, că am aflatu una ordine 
esemplara, intre altele am aflatu o modesta biblio
teca, care contienea tote cărțile scolastice prescrise 
in planu. cumu si alte cârti de cetitu pentru copii 
si diare, precum: Economulu si ftiia scolastica, 
Amiculu Familiei, Cărțile Săteanului, Pieotulu ro- 
manu, Higien’a si Scol’a; in fine am aflatu t6te 
recvisitele necesare de scrisu. Cu unu cuventu 
totu ce eră neaperatu de lipsa spre a potti unu 
iuventiatoriu bunu face unu progresii îmbucurătorii). 
La ttite acestea merita ttita laud a oficiulu protopo- 
escu, care nu numai in comun’a s’a Indolu a facutu 
astufeliu de dispusitiuui salutarie, dtir’ chiar’ si in 
celelalte comune din tractu, pre unde numai s’a 
potutu, despre ce deplinu ra’am convinsu.

Eu din parte’mi, aflandu o astfufeliu de ordine 
in sctila, inca m’am silitu in totu modulu se cas- 
tigu anirn’a copiiloru si se-i capacitezu, că cu timpu 
din ei se itisa o generatiune, care cu pași spornici 
se ptita inaintă in sciintia, se pota cunăsce f616sele, 
ce le p6te omulu trage din sctila, care Tu 
ferește, că sti nu fia insielatu de totu veneticulu, 
căci disu este ; Amare-sa redecinele invetiaturei inse 
dulci fructele ei. M’am silitu a deșteptă in 
elevi si semtiulu religiosu morale si nationalu prin 
esercitii iu căutările bisericesci si naționale. Aici 
elevii in biserica canta in coru totu ce se tieae 
de S. Litnrgia. Am amblatu si prin alte comuue, 
precumu pe Ttirnave, Muresiu, si Ariesiu, inse cu 
părere de ren 
nici o comuna 
iu Biserica, 
se impliutisca 
metropolitane, 
directori scol., că se visiteze mai desu sctilele si se 
snpravegeze mai cu rig6re împlinirea celoru 
prescrise !

Nu potu trece cu vederea mai departe, că in 
tractulu lădoiului s’au facutu o mulțime de pre- 
nnraeratiuni la diferite diuare si este sperare, ca 

trebue se spunu francu, că mai in 
n am aflatu copii se cânte in corn 
Invetiatorii respectivi ar’ trebui 
mai acuratu inaltele ordinatiuni 
Avisu d-loru inspectori confes. si



tractu voru prenumera la căte unu diaru. Totu 
prin neobosit’a staruintia a M. On. Domnu V. Pro
topopii Petru Ales. Vlass’a cu inceputulu anului 
acestuia s’a infiintiatu iu Iudolu o Reuniune său 
mai bine disu societate constatdria din barbati, femei 
si copii dela 12 ani in susu cu scopu : 1. Spre 
ajutorarea Bisericei Scdlei si altoru scopuri filan
tropice; 2. Pentru infrbnarea poftei de a bd spir- 
tuose ruinatore. 3. Spre latirea gustului de cetitu 
iu poporu prin cetirea de cărți folositdre. 4 Spre 
deșteptarea semtiului natiouaiu in poporu prin ce
tirea si espiicarea diuareloru. Ar’ fi fdrte de doritu, 
că sb se infiintieze în tdte Comunele astufeliu de 
societaii, in cari inteliginti a din comune si in 
prim’a linia On. Domni Preoți si invetiatori prin 
cetirea si espiicarea CArtiloru folositdre si a diuare
loru se deștepte poporulu necultu, căci atunci 
amu stă pre o trdpta cu multu mai inalta că iu 
presinte; am inaiută, si amu potd face progrese mari 
pe tdte terenurile. Se nu lasamu se trdca o sin
gura di fara a face ceva ; se lucramu pdna a nu 
apucă, in braciele gbiatidso ale mortiei, că, se nu 
ne blesteme posteritatea 1

Iudolulu că comuna curatu romandsca gr. c. 
pe bas’a recensementului facutu numera 560 suflete; 
din acestea sciu ceti si scrie 99 ; comun’a possede 
318 vite cornute si 573 oi.

Par teniu Bărlea 
invetiatoriu in Indolu. 

Cernăuți in 24 Ianuariu.

Onorate D-le Redactorul Veți crede, neprimindu 
nici o corespoodintia de pe aici, că Romanii noștri 
nu lucra nemica. Aceast’a inse nu’i asia, ci din 
contra o activitate mai mare, precum se arata in 
estu anu pe aici, nu s’a pomeoitu deja de multu 
tiinpu. Si studintii noștri universitari nu remanu 
inapoi. Din tote puterile nisuiescu si ei inainte. 
Inse si nepasantia (indiferentismulu. Red.) publi
cului romanu din ceilalți ani a peritu cu totulu 
si a facntu locu unei activitati, la care conlucra 
ori care pdrta nume de Romanu. Studintii noștri 
universitari voru araugiâ in 8 Febru: riu st. n. o 
serata impreunata cu dansu, cu care ocasinne se 
va esecuta joculu Calusiariulu si „Roman’a". Spre 
a ne pută arată si mai cu mare siguri tate la se
rata, ni-a oferitu aici prd onorat’a familia P . . . 
unu salonu, in care se aduna adesea studintii si 
amploiati, cari toti esercita joculu „Ronrau’a". 
Că nu se jdea la este esercitii numai „Roman’a" se 
intielege de sine. Joculu „Calusiariulu" se va ese- 
cutâ in costuma natiunalu. Amu intielesu, că la multi 
din domnii Romani de aici nu le-ar placă sb vbda 
„calusiariul" esecutatu in costumu nationalu. Din 
ce causa nu scimu, nici voimu se o scimu. Can- 
teculu si joculu e alu nostru, ne semtimu mândri 
de elu si aceasta voimu s’o aratamu si publicului. 
Care consimtiesce cu noi, ilu va privi cu aceasi 
plăcere, cu care ilu invatia „Junimea" romana, eara 
caruia e rușine de jocurile stramosiloru noștri, acela 
remana compatimitu de toti bine cugetătorii. — La 
ceealalta serata ce a dat’o soc. acad, rom. „Juni
mea" in anulu trecutu a aparutu o Romanca a- 
deverata in costumu nationalu la petrecere. Cele
lalte vediendu-o zimbieau mai antaiu a ride, dicendu 
că ar’ fi o comedianta; — amu Intielesu, că la 
serat’a viitdria voru apară mai multe in costumu 
nationalu. Ore candu voru apară asia si domnii ? 
Păte după cei voru rușina damele ndstre. . . V.

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 tămna a 

anului 1880.

(Urmare.)
Este inca si o consideratiune, pe care o potemu cali

fica de politica bisericesca, că-ci si biseric’a totu-deaun’a a 
avutu si trebue se aiba politica s’a religiăsa, pe care apos- 
tolulu o numesce „iubirea fratiesca cătra cei de o credintia". 
Biseric’a romana a prîmitu dela biseric’a greca orthodoxa 
alfabetulu cirilicu inpreuna cu tote popărale slave orthodoxe, 
si pena acum l’amu pastratu in biserica inpreuna cu toti 
coreligionarii noștri, că pe o reliquia sacra din timpulu apos
tolatului crestinescu, Lâpedarea lui acum din biserica ar’ 
pote deșteptă in coreligionarii noștri greci si slavi o mare 
bauuiala, că noi tindemu a ne apropiă de biseric’a latina si 
voimu a rupe treptata legaturile năstre istorice comune cu 
densii in cele bisericesci. Sentimentalii religiosu, că si celu 
nationalu este forte suscepiibilu.

Acăst’a banuiela cu atâta mai virtosu păte avă ăre- 
care aparentia de adeveru la densii, că-ci, diutre tăte dife

ritele biserice romane ce esistu astadi in diferite tieri, nu
mai biseric’a romaniloru uniți dela Blasiu, in Transilvani’a, 
a tiparitu o parte din cărțile romane bisericesci cu litere la
tine, adoptandu limb’a si ortografia etimologista Cipariana. 
Toti mitropolitii si episcopii romani orthodoxi din Austro- 
Ungari’a, de si in cancelariile loru si in scrierile loru lite- 
rarie se servescu cu alfabetulu latinu, nici unulu n’a intro
dusa iu cărțile servitiului divinu acesta alfabetu. Vomu a- 
minti aici cu deosebire pe fericitulu intru amintire, înalta 
Prea Santitulu mitropolitu alu Ardealului Andreiu Siaguna, 
repausatu acum de câțiva ani, pe acestu barbatu distiusu 
prin eruditiune si zelu pastoralu, si prin urmare, iubirea de 
nemuta seu romanescu, pe restauratorulu bisericei ortodoxe 
a romaniloru din Ungari’a, care de multu eră derimata si 
cadiuta prin intrigele dusimaniloru bisericesci si politici ; pe 
acestu barbatu cunoscutu si stimatu de tăta biseric’a ortho
doxa pentru invetiatur’a si vrednici’a s’a. Acestu mare bar
batu, carele a traitu in Transilvani’a printre literatii romani 
de acolo, unde s’a inceputu mișcarea romanesca de-a adopta 
scrierea latina in loculu celei cirilice, a stătu unu timpu 
privitoriu la acest’a misicare naționala, si cele dintaiu scrieri 
ale sale le-a publicatu cu litere cirilice, apoi a adoptatu si 
olu scrierea latina in operile sale cele diutarma, precum in 
Compendiulu dreptului canonicu, in Enchiridiulu canăneloru 
apostolice si sinodale, in Pastorala etc. Inse in cărțile pro
priu dise bisericesci seu ale cultului, precum : Bibli’a, Mi- 
ueele, Octoichulu, Triodulu, Penticostarulu, s. c., nu a cre- 
diutu, că este bine a adoptă acestu alfabetu, ci a pastratu 
vechiulu alfabetu cirilicu, si acest’a tocmai, candu contimpu- 
ranulu seu Siulutiu, mitropolitulu unita, a introdusu alfa
betulu latinu in cărțile bisericesci romane, cu cari se ser
vescu unitii.

Mitropolitulu Siaguna nu a urmata pe Siulutiu, a luatu 
edițiile cele mai buue si mai noue, cari sunt acelea din mo- 
nastirea Nemtiului, si cu mici înlocuiri ale unor’a din cu
vintele slavone, nepioprii audiului romanescu, precum : po
poru in locu de norodu, binecuventare in locu de blagoslo- 
venie, teologia in locu de bogoslovie s. a., le-a reprodusu 
iu tocmai, si cu acest a ediție a prea sânt. Siagun’a, se 
intimpina peua asiadi trebuinti’a de cârti bisericesci in tăte 
bisericile romane.

Nu trebue se scapamu din vedere si acea inpregiurare, 
că o mare parte din bisericanii noștri, mai cu seina cei de 
pe la sate, preoți si dăscăli, precum si cei din nou’a 
provincia romanesca Dobrogea, nu sciu se citesca scrisărea 
latina.

Prin urmare, cărțile tipărite cu alfabetulu latinu ar’remane 
pentru densii inchise si de nici unu folosu pentru servitiulu reli- 
giosu. — Resulta din acestea, că biseric’a năstra romana 
orthodoxa trebue se conserve si de aci inainte inca pentru 
multu timpu alfabetulu cirilicu pentru cărțile bisericesci, că 
unulu ce este fărte adaptatu la limb’a nostra, usioru de in- 
vetiatu ; carele ne lăga cu totu trccutulu nostru literariu si 
cu istori’a culturei si desvoltarii limbei năstre ; care singuru 
păte conserva unitatea limbei si pronunția nealterata, si in- 
lesnesce intrebuintiarea cartiloru biserieesci romane de cătra 
toti romanii, ori in ce tieri ar’ fi locuindu ei. Pe langa 
densulu, fara nici-o inpedecare, se va iutrebuintiă alfabetulu 
latinu in tote scrierile de ori-ce alta coprindere, afara 
de cărțile bisericesci, cari snnt trebuităre, latinu in tăte 
scrierile de ori-ce alta coprindere, afara de cărțile biseri
cesci, cari sunt trebuităre la seveisirea cultului religiosu.

Pe bas’a acestoru considerante, subscrisulu vine cu totu 
respectata a propune la deliberarea comissiunei Sântului Si
nodu urmatărele conclusiuni :

1. Se declara si pe viitoriu intrebuintiarea alfabetului 
cirilicu pentru cărțile bisericesci necesare la seversirea cul
tului divinu alu bisericiloru romano-ortodocse. Form’a si 
ortografi’a tai moderna pentru cărțile bisericesci se vă de
termină la timpu de cătra Sfanțul Sinod.

2. Se se infiintieze in capital’a României o tipografia 
pentru editarea treptata a cartiloru bisericesci, după cum 
trebuintiele bisericesci voru cere. Tipografi’a se fia inzes- 
trata cu tăte cele trebuităre pentru funcționarea ei. Dreptu 
care se se ceara dela guveruu mijlăcele trebuităre pentru 
acestu sfersitu. înalta Prea Sautitulu Metropolitu primata, 
presiedintele Sântului Sinodu, consultandu ămeni esperti in 
art’a tipografica, va stabili sum’a necesaria pentru tipografia 
bisericeasca, si va mijloci la guveruu, că acea suma se se 
preveda auualu in budgetalu statului.

3. Se va constitui unu comitetu compusu din persăne 
competente, cari se poseada cunoscintiele teologice si limbis- 
tice necesare la traducerea cărtiloru bisericesci din limbile 
in eari afi fosta ele scrise si din cari ele s’au tradusu in 
limb’a năstra, spre a pute verifică acele traduceri ; si a le 
perfecționa, unde trebuinti’a ar’ cere.

Limbele, a caroru cunoscintia se cere la revisuirea car
tiloru bisericesci, sunt: Elen’a, Slavon’a si Ebraica. A- 
ceasta din urma pentru vechiulu testamentu, care se repro
duce in o mare parte iu cărțile serviciului divinu alu bise
ricei, atătu in cetirele numite paremii catu si in stilu si in 
manier’a de a scrie a poetiloru, sutori ai cartiloru cultului 
Bisericei năstre. Membrii comitetului editoru trebue, pre
lunga o deplina cunoscintia a limbei si literaturei romane, 

se cunăsca aceste limbi, seu celu pușiuu una din ele. Ei 
voru fi celu puținu in numeru de trei, si voru fi salariati 
de celu pușinu cu câte 200 lei noi pe luna. Ei yoru fi aleși 
si numiți de cătra Sfantulu Sinodu.

(Va urma.)

Remasu bunu, doiosu si sinceru.
Scumpiloru frați, amici, cunoscuti si discipuli!
Din consideratiuni independente de vointi’a 

mea personala, n’am potutu, pe calea ordinaria, se 
imi implinescu ultima, delicata si legitima dato- 
rintia ce o amu cătra voi: de aceea vinu pe calea 
publicității, se ve dicu unu remasu bunu doiosu 
si sinceru ?

Or’a durerdsa a batutu candu trebue se pare- 
sescu aedsta scumpa, de Dumuedieu binecuvântata, 
ddra politicesce nefericita tiâr’a ; căndu trebuie se 
lasu aedsta tidra mandra si frumdsa, aude am 
vediutu lumin’a dilii, unde am petrecutu 49 de 
ani, unde odihnescu in pace osamintele prunciloru 
mei ale parintiloru, mosiloru si stramosiloru mei, unde 
in decursu de 17 % ani am invetiatu fiii neamului 
nostru carte romandsca in dulcea limba romaudsca ; 
si am cautatu se inspiru in animile loru cele mai 
delicate sentimente de adeveru, dreptate, de religi- 
ositate si de moralitate, si se desteptu si alimentezu 
in pepturile loru iubirea si alipirea cătra natiunali- 
tatea romandsca.

Datorintie sacre de profunda recunoscintia si 
de fiidsca pietate cătra celu mai mare bin6facdtoriu 
alu meu Andreiu Baronii de Siaguna, precumu si 
iubirea cea mare cătra Romanii Macedoneni, din 
sinulu căroru au esitu si părinții soției mele iubite, 
me inddmna, se parasescu aedsta tidra, de care 
am fostu legatu prin atatea legaturi dulci si deli
cate si treedndu peste tdte consideratiunile mele 
familiare si personale, si infruntandu tdte peli
culele, se me ducu la Romanii dela Pindu, că se 
le invetiu fiii carte romandsca in dulcea limba ro
mandsca si se desteptu in generatiunile cele tinere 
consciinti'a naționala si se cultivezu si conservezu 
in betranu si tineru Romauismu'u.

Mare, greâ si delicata este problem’a missiunii 
mele. Neamulu nostru are multi dușmani, atătu 
la Cârpati, cătu si la Pindu si nici odata n’a fostu 
amenintiata esistenti’a ndstra naționala, că astadi; 
de aceea se cere, că niciodată in decursulu secuii 
loru, se ne concentramu tdte fdrtiele materiale, 
intelectuale si morale spre a lucră si luptă umeru 
la umeru peutru cultura ndstra natiunala in ar
monia si concordia. Luptele sunt mari si inversiu- 
nate atătu la Carpati, cătu si la Pindu. Dușmanii 
noștri au in amenddue locurile acelasiu scopu : 
mdrtea n6stra naționala, ștergerea limbei ndstre 
naționale. Carectere firme si devotate causei ndstre 
ne trebuescu mai multu, decătu ori-căndu in 
vieati a ndmului nostru. Dumnedieulu parintiloru 
noștri se apere si se pazdsca neamulu nostru, se-lu 
lumindze si se-lu intardsca iu luptele sale cele 
grele pentru drepturile si tesaurele lui natiunale. 
Totu Romanulu se lupte cu credintia si cu taria 
sufletdsca pentru binele nationalu si se fia convinsu, 
că caus’a năstra cea drdpta si santa va triumfa de 
siguru, numai noi se nu ne descuragiamu, se nu 
ne spariamu de greutățile cele mari, care le vomu 
intimpina in druraulu nost u.

Me ducu betranu dela voi si me voiu in- 
tdree tineru.

Brasiovu 17 Ianuariu 1881.
Dr. Vasiliu Glodariu

Directorii si professoru la Gimnasiulu 
romanu din Bitoli’a in Maceponi’a.

Congresulu Internaționalii (le geologia.
Alu 2-lea Cougresu internaționalii de geologia 

se va tind, după cum sescle, in anulu viitoriu 1881, 
in 14/26 Septembre, la Bolonia (Italia). Subsem- 
natulu delegatu alu Congresului si membru alu co
missiunei internaționale pentru unificarea nomen- 
claturei geologice, peutru Romania, amu ondre, a 
face cunoscutu, că toti acei din Romani’a, cari se 
ocupa cu studiulu sciintieloru naturale, precum si 
ori-care romanu, care cultiva sciintiele, potu deveni 
membri ai acestui Cougresu, platindu o cotisatinne 
de 12 lei. (5 fl. 40 cr.)

Pentru acdst’a suma, membrii voru avă drep- 
tulu, dice circulari’a Comitetului de organisare :

1. La charta de membru alu Congresului, că 
care va putd asista la siediutiele sale.

2. La tdte publicațiunile Congresului.



Basandu-me pre numerulu relativii mare alu 
aderentiloru romani la primulu Cougresu geologicu, 
iienutu la Paris, si pre interessulu celu mare știin
țificii alu chestiuniloru, ce se vom desbate iu a- 
cestu alu 2-lea Congresu, amu crediutia, ca unu mi
nierii si mai mare de romani voru dori se iâ parte 
la dânsulu, ddca nu prin presentia la siediutiele 
sale, celu puținii că. âderenti, candu totuși voru 
priimi tdte publicatiunile Congresului.

Sum’a de 12 lei seva tramite la subsemnatulu, 
strad’a Verde No. 8, pentru care voru primi, peste 
puținu, o recepisa de la presiedintele congresului.

Georgiu Stefanescu.

D i v e x s
[Convenirea colegiala] ce a aran- 

giat’o Reuniunea romana de gimnastica si de cân
tări Sambata sdr’a in sal’a otelului Nr. 1 a fost 
cercetata de unu frumosu si numerosu publicu roina- 
nescu. Inca inainte cu d6ue luni era sâ se 
tiena acdsta convenire, ddr’ a trebuitu se fia ama- 
nata din caus’a epidemiei. Se observă pe fași’a 
fiacaruia multiamirea, că in fine totu a fost possi- 
bilu a se tiend âcâsta convenire multu așteptata. 
Esecutarea programei a corespunsu asteptariloru 
potentiate ale publicului. Program’a a fost urma- 
t.bria : 1. Ddtie cântece de Mendelssohn a) „O ventil 
cu line bori" b) „Vionc’a", coru de dame si băr
bați 2. Pax vobiscum de Mendelssohn, coru de dama 
si barbati. 3. Din opera „Femeile voibse", coru 
de dame si barbati. 4. *Rigoletto* transcriptiune 
de Fr. Liszt, piano. 5. „Biserica risipita" de V. 
Alexandri, declamatiune. 6. Doue cântece de Men
delssohn : a) „Lanulu" b) „Mărgări tarelele," duetu 
1. „Cisl’a," coru comicu-satiricu de Porumbescu, 
coru de barbati 8. Hor’a dela Plevn’a de G. Dim'a, 
coru de dame si barbati.

Corurile mixte au fost esecutate cu multa 
precisiune, de astadata inse a seceratu celu mai 
mare aplausu corulu de barbati cu „Cisl’a." Viva
citatea, cu care poternicele voci barbatesci ne in- 
fațisieau adunarea betraniloru satului a produsu 
multa veselia intre ascultători. O idea fdrte ne- 
merita a fost de a tipări lenga programa si tecs- 
tulu tuturoru cantariloru, ce au fost esecutate. — 
S’au mai distinsa d-si6r’aPersienariu, care a 
declamatu „Biseric’a risipita" de Alexandri, prin 
frumosulu ei talentu declamatoricu si d-sibrele R o- 
manu in duetulu de Mendelssohn prin vocea loru 
melodi6sa. După productiune a urmatu joculu, 
care s’a continuatu cu multa viuoiciune până tardiu 
in n6pte.

(C o n c e r t u 1 u d -1 u i G. D 1 m ’a) de 
Joi sdra a atrașii unu publicu alesu si numerosu. 
D-lu D i m ’a a cantatu că intotdduna cu multa 
arta si virtuositate, secerând u mai cu sdma cu 
Ballad’a „Archibald Douglas" de C. Loewe aplause 
sgomotâse. D6mn’a A d a m a placutu cu deose
bire in duetulu de Haydn : „Creatiunea". D-si6r’a 
Iren’a Constanți nide, care asemenea a 
concursu la acestu concerta, ne-a delectatu prin trei 
piese clasice dela Mendelssohn-Heller (Hebridii) Ru- 
binstein (Valse in Es-dur) si Chopia (Scherzo in 
B-moll) esecutate pe piano cu rara desteritate, 
potemu dîce cu-o precisiune, modnlatiune si c’unu 
tactu adeveratu artisticu.

(E p i d e m i ’a de v e r s a t u.) In sep- 
teman’a dela 23 până la 29 Iânuariu s’au bolna- 
vitu de versatu 53 de persbne, ear' 13 au muritu. 
Cu 5 cașuri de b61a si cu 6 cașuri de mârte au 
fost mai puține că in septeman’a anteridra.. Epi- 
demi’a scade asiaddr’ in continuu.

(In B r a d u) se va arangiă Sambata la 
24 lanu. v. o petrecere cu dausu in sal a ospetariei 
„Transilvani’a", in favorulu fondului bibliotecei sub- 
reuniunii invetiatoriloru rom. gr. or. din proto- 
presbiteratulu Zarandului. Arangerii sunt d-nii P. 
Rimbasiu, N. Margineanu, I. Germanu si St. Albu.

[Copii furați.] Iuainte cu câteva dîle 
intră o câta de bandiți in amddia mare iu satulu 
Pelion de langa Volo in Tessali’a-, si se duse 
directu la scâl’a comunale, de unde luara pe toti 
copii si ’i duseră cu sine in munți. Părinții copii- 
loru nu indrasnira a se opune banditiloru, dedrece 
aceștia erau inarmati până in dinți. A dou’a dî 
bandiții tramisera pe toti copii cei seraci, retie- 
nendu la sine numai pe cei bogati. Pentru acest’a 
pretindu bandiții numai sumuliti’a de 430,000 
franci că pretiu de rescumperare.

[D r u m u de f e r u electric u]. Sistem’a 
de drumu de feru electricii a d-lui W. Siemens, 
espusa pentru antai’a dra la espositiunea industriala 
din Berlin in 1879 ajunse iute la o aplicatiune 
practica. In curendu are sâ se deschidă in Berlin 
cea d’antaiu linia construita după acestu sistemu. 
Exploatatiunea unei asemenea linie este eftina, mai 
sigura si mai comoda, decătu aceea cu vaporu său 
cu cai. Fiindu că atractiunea intre rdte si sîne 
este aci mai mare, sguduitur’a este cu multu mai 
mica si o alunecare (deraliare) de pe sîne este 
aprdpe cu neputintia. Esploatatiunea e mai eftina, 
fiindu-câ pentru intrdg’a linia este de ajunsu o 
masîua do vaporu stabila, care ivi consuma mai 
puținu materialu de focu, de cătu locomotivele de 
astadi. Interesanta e aci conducerea esploatatiunii, 
dedrace unu singuru functionariu este in stare se 
ingrijdsca din stațiunea centrale de plecarea si 
oprirea trenuriloru,

(Sinuciderea D i d i t i e i I o n e s c u.) 
La Liceulu St. Sava in Bucuresci s’au tienutu in 
diu’a de 15 Ianuariu esamene estraordinare. Pro
fesorii fuseseră convocati in comissiune, toti elevii 
din cursulu superioru fura indatorati se asiste. In 
lips’a d-lui Borauescu, profesorulu de matematica, 
fu insarcinatu se esamimze d. Spiru Haretu, pro- 
fesoru la facultatea de sciintie. Intre candidați se 
aflau trei copile: d-rele Paulin’a si Cleopatra 
Tanasescu, fiicele profesorului Tanasescu de la St. 
Sava, si d-r’a Diditi’a louescu, cumuat’a d-lui Tro- 
teanu. D. Sp. Haretu, care începu esamenele, in- 
trebă pe d-rele Tanasescu si, pe la 11 dre, pe 
d-r’a D. Ionescu. După ce sfârsi, d. Sp. Haretu, 
coinuuicâ d-sdreloru ascultate, că e multiamitu. Pă
rinții plecara a casa cu copilele loru, insciintiati î 
că au se se întărea la drele 2. La dra 2, coinis- 
siunea profesdreloru se întruni din nou ; inse un’a 
din candidate lipsiea, d-r’a D. Ionescu. Se procedă I 
la esamiuarea celoru ddue, care erau de fatia, as-; 
teptandu câ se vina cealalta. Așteptară profesorii, 
până la 4. Atuncea sosi scirea, că d-r a Diditi’a 
Ionescu s’a sinucisu. Eaca ce se petrecuse. Ple- 
candu de la liceu cu cumnatulu seu si sor’a s’a 
d-na Troteanu, d-r’a Diditi’a se planșe, că n’a fostu 
întrebata cu destula severitate. Profesorii nu potu 
se aiba o idea esacta de ce sciu, repetă dânsa. A- 
junsi a casa, se puseră la masa. Fat’a era puținu 
agitata si se plangea mereu de nedreptatea ce i se 
făcuse di? a o intreba prea usioru, adaugându că 
de gdba a. muncitu, fiindu-câ, n’a potutu se-’si a- 
rate tdta sciinti’a. După mdsa se retrase in ca
mera s’a. Candu, la d6ue fara unu sfertu, d. 
Troteanu intră la cumuat’a s’a, câ se o duca la li
ceu, o găsi lungită la pamentu intr’unu lacu de 
sânge. Nenorocit’a copila isi taiase gătulu cu unu 
cutitu, pe care-’lu cumpărase cu căte-va dile inainte 
de Craciunu, cu gaudulu de a se omori in casulu, 
candu n’ar’ reuși la cele doue esamene, ce avea de 
datu la liceulu Se. Sava. In diu’a de 14 Ianuariu 
deduse esamenu de cursulu inferioru si reusise iu- 
tr’unu modu stralucitu. D-r’a Diditi’a Ionescu era '■ 
de 21 ani si orfana de tata si de mama. N’a la- 
satu nici o scrisâre, prin care se-’si esplice fatal’a 
ei otarire. Se dîce că, de cătuva timpu, d-r’a d. 
Ionescu se arata prea îngrijită de reusit’a la esa
menele ce pregătea, si ar’ fi declaratu că, ddca nu 
va reuși, se va duce, va dispare, nu va mai audi 
nimme de dâns’a. „Rom."

Convocare.
Afaceri de însemnătate si urgintia au îndem

nata pre Subcomitetulu despartiementului XX alu 
Asociatiunii transilvane pentru literatur a romana 
si cultur’a poporului romana, câ in siodinti’a s’a 
din 16 Ianuariu a. c. se decidă convocarea unei 
adunari generali estraordinarie a despartiementului, 
care conformu acelei decissiuni se va tiend in 
Blasiu la 11 Februariu a. c. st. n., in dîu’a celoru 
trei santi Archierei la 3 6re d. a. La adunarea 
acdst’a suntu invitați a partecipâ toti membrii din 
despartiementulu acest’a. Fiendu-câ cu ocasiunea 
acdst’a se va pune la ordine si formarea mai înnl- 
toru Subcomitete, cari se ajute pre Comitetulu 
centrale de espusetiune din Sabiiu intru realisarea 
problemei sale celei pre cătu de natiunali pre a- 
tat’a si de grele, ar’ fi de doritu, câ tienuturile 
mai depărtate se fia representate la adunarea a- 
cdst’a celu puținu prin câte unu plenipotentiatu.

Blasiu in 26 Ianuariu 1881.

Elia Vlassa, El ia Chirila,
canonicu metrop. actuariu.

Oxire ulu. la, bj.rs’a ăe
din 31 Ianuariu st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pro-
gara .... 109.30 miu ung. . 107.50

Iinprumutulu cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungaro . 125 50 Tisei si a Segedin. 107.—

Amortisarea datoriei Rent’a do harthia aust. 72.75
cailoru ferate deostu „ de argintu „ . 73.85
ung. (l-a emissiune) 82.80 „ de auru „ 88.55

dto. (Il-a emissiune) 99.50 Losurile din 1860 . — t___

dto. (III-a emissiune) 86.30 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 97.— ungare 817.--
dto. cu cl. de sortare 95.50 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 259.75

Timiș. 96.- „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 94.— austriaco . 283.—
Bonuri rurale transil- Argintulu in mărfuri . —,_

vane .... 93 75 Galbini imperatesci . 5.54
„ croato-slav. . 97.— Napoleond’ori 9.38

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ., 57.95
de vinu ung. . 94.50 Londra, . 118.65

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

liflf Rogamu pe toti domnii, câți voiescn a ave 
numerii acestei foi dela incepntulu anului, a 
grăbi cu prenumeratiunea.

A dministratiunea.

Q Numai odata
A’ \ A se ofere o ocasiune asia de favo-
W r ral)ila de a procura unu orologiu 

escelentu cu jumetate pretiulu.

Desfacere
grandiosa.

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

l’ote orologele sunt repassate (csaminate) pe secunda 
si garantam pentru fie-caro 5 ani.

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

torta cu inantela de cristalu, regulate cu acurateti’a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin 
electro-galvanismu nou, dimpreună cu lantiu si ineda- 
lionu etc., pretiulu de mai nainte 11. 25, acum numai 
A. 10.20 de unulu.

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

1000 orologe-cilindre infrumsatiate in capsulu de nickel 
arginta, cu sticla lata de cristalu pe 8 rubinuri forte linu 
repassate, dimpreună cu lantiu medalionu si cutie de ca
tifea, mai 'nainte 11. 15, acum numai 11. 5.(50 unulu.

1000 orologe ancore de argintu veritabilu de 13 loti, pro- 
batu de oliciulu monetariu c. r. pe 18 rubinuri, afara de 
aceasta aurite prin electricitate, forte linu regulate. 
Orologele au costatu mai nainte 11. 27 acum numai 
ii. 14.40 unulu.

1000 orologe reinontoire-Wasliington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilu de 13 loti probatu la oliciulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu mechanismu de nicKel asia, incătu orologele " 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura. Orologele 
aceste au costatu mai nainte li. 35 si astadi se capota 
cu pretiulu fabulosu do eftinu numai cu 11. 16. Afara 
de acestu langa fia-care orologiu se da gratuitu unu 
lantiu medalionu si cutia de catifea.

1000 orologe pentru dâmne, de auru veritabilu cu 10 rubi
nuri, mai nainte cu ii. 40, acum cu 11. 20.

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

650 orologe do părete cu incuadratura de emailulu celu 
mai finu si cu mechanismu de sunatu, mai ’nainte cu 
11. 6, acum cu ti. 3,75 unulu repassatu.

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

650 pendule cu lucru forte finii de sculptura in casulii 
inalte gotice de lemnu, de intorsu in liacare a opt’a dî, 
regulate finu pe secunda, forte fruinose si imposante; 
de âra-ce unu astl'eliu de orologiu si in 20 do ani mai 
are pretiu indoitu, sc nu lipsească astfelu de orologiu din 
nici o familia, mai cu sama pentru ca astfeliu de piesa 
de cabinetu este dccoru in fia-care locuintia. Orologele 
aceste costau mai ’nainte fl. 35, acum numai fabnlosulu 
pretiu esceptionalu de eftinu de 11. 15.75 unulu.

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

Adresa : 2—24
ZDesfeioere d.e oroldg’e

a
Fabricei de orologe Fromm.
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