
Redactiunea si Administratiunea:
Braaiovu, piati'a mare Nr. 22. — „Gazet’a* ase: 

Marti’a, Joul’a sl Sainbat’a.
I’xetl-o.ln. a'oor.am.antulia!. : 

pe ana anu 10 fi., pe eiese luni 5 fl-, pe trei luni 
2 fl. 50 cr. — Tieri esterne 12 fl. po unu anu seu 

28 franci.

Se prenumărăz
la poștele o, si r. si pe la dd. corespondenți.

Anunclurllo 5
nn’a serie garmondu 6 cr. si timbru de 30 cr 
▼. a. pentru flacăra publicare. — Scrisori ne- k 
francate nu se primescu. — Manuscripte nu se 

retramitu.

Nr. 14. Marți, 3 15 Februariu 1881.

Solid.arita,t e.*)  
1860-1865.

*) A se vede Nrii 84, 100, 101, 102, 103 si 104 
ai „Gaz. Trans.“ din anulu 1880 si Nr. 4, 5, 7, 8, 10, 12 
si 13 din 1881. Bed,

Brasio tu, 17. lanuariu.

X. „Solidaritatea" inaugurata la 1861 se ra- 
dîmâ, — cumu vediuramu, — in guverau, nu in 
poporu.

Ide’a conducâtâre a programei natiunale dela 
1848 era, câ poporulu romanu se ’si iea caus’a in 
man’a sa propria, „se nu si-o mai increda Epis- 
copiloru singuri, se nu si-o lase nici pe sufletulu 
acelora, pe cari ii punu in deregatorii străinii."

La 1861 sa intemplatu inse to.-mai aceea, ce 
au voitu se incungiure conducătorii poporului dela 
1848. Conducerea causei natiunale au luat’o a-' 
supra-si in modu esclusivu Archierii cu funcționarii 
statului, ear’ poporulu a remasu passivu. „Inteli- 
genti’a", adunata in conferenti’a dela 1/13 lanuariu 
1861 potea se aiba cele mai bune intentiuni pentru 
poporu, dâr’ nu potea se mai represente adeverat’a 
vointia naționala, din simpl’a câusa, că presiedintii 
ei aveau „datorintie oficiâse neplăcute cătra gu
vernu" si maioritatea membriloru ei erau functiu- 
nari, cari, in casulu celu mai bunu, trebuiea se 
respecteze vointi’a guvernului mai multu de cătu 
vointi’a naționala.

Se nu ni se dîca, câ> nu s’a pututu altfeliu, 
cAci ii’arnu fi avutu destui 6meni independenți, cari 
se p6ta luâ parte la lucrările conferentiei. I-amu 
notutu avă la 1848 candu eramu inca iobagi, si 
se nu-i fi avutu la 1861 ?

Dhca fruntașii romani, cari tractau cu guver- 
nulu, nu s’ar’ fi multiamitu numai cu-o conferenția 
pe jumetate comandata de susu, ci ar’ fi cautatu 
mai multu „la formele cu cari erau se fia con- 
chiamati" Ia o adunare unde avea sâ se stabildsca 
viitdrea atitudine politica a Romaniloru; ddca ei ar’ 
fi staruitu câ guvernulu se satisfaca dorinti’a popo
rului si se concdda întrunirea unui congresu na- 
tiunalu, la care se p6ta luâ parte toti Romanii 
din monarchia: in acestu casu ore adunarea natiu- 
nala nu era se capete cu totulu alta fația?

Dâr’ acdst’a nu s’a potutu — va obiectâ unulu 
sdu altulu — pentru că guvernulu ar' fi fost in 
contra unei asemene adunari mari poporale. Dreptu 
este, guvernulu austriacu nu potea se dordsca o 
a doua editiune a adunarei dela 1848, câci elu 
avea si afla destule dificultăți cu Ungurii, nu mai 
voiea se si le mareasca si apoi nu trebue se uitamu, 
că ministrnlu de stătu Schmerling era frate de 
cruce cu conservativii, cari numai de adunari popo
rale nu voieau se auda, in fine nu se potea asteptâ 
dela guvernulu din Vien’a câ se springindscâ sin- 
ceru caus’a natiunala romana, candu elji voiea se 
faca cu Romanii si cu Sașii ardeleni numai unu 
esperimentu in favdrea. centralismului germanu.

Cu t6te astea d. Schmerling, tocmai fiindu-că 
avea lipsa de Romanii din Ardealu pentru esperi- 
mentele lui, a trebui tu se tiena multu pu^inu contu 
de pretensiunile loru.. Cum ar’ fi fost possibilu 
inse, câ elu se satisfaca acestoru pretensiuni, dâca 
nu le cunoscea, ddca din partea acelor’a’ cărora 
mai tardiu li s’a „concrediutu ulteriorminte caus’a 
naționala si confessiunala" nu a intimpinatu nici 
cea mai mica resistintia.

Possibilu că chiaru si pe langa atitudinea 
cea mai hotanta Romanii totu n'ar’ fi dobânditu 
dela guvernu incuviintiarea unei adunari in stilulu 
celei dela 1848 — cum o cereau Munteuii — in 
totu casulu inse ei poteau se constringa pe guvernu 
a le dâ voie se . tiena unu congresu natiunalu, in 
care se fia representati celu puținu Romanii din 
Ardealu cum se cuvenea, prin tramisi aleși liberu 
de cătra poporu. Acdst’a credemu era cu puțin ti a 

a se dobândi cu atătu mai vârtosu, cu cătu minis- 
trulu Schmerling a fost asiguratu pe Metropolitulu 
conducâtoriu alu deputatiunei, care a asternutu tro
nului petitiunea natiunala dela 10 Decembre 1860 
că „nimenea nu sta in contra câ barbatii de capa
citate ai Romaniloru se nu se p6ta adunâ si con
sultă despre sârtea si viitoriulu natiunei loru."

Pe bas’a incuviintiarei ce au primit’o dela mi- 
nistrulu de stătu, ambii Archierei, consultandu-se cu 
câțiva „barbati ai natiunei" ce se aflau in Sibiiu, 
au midilocitu la guvernulu transilvanu tienerea con
ferentiei, pe care iute au si conchiamat’o prin scri
sori circulare.

Poporulu romanu a fost surprinsu asiaddr’ cu 
convocarea grabnica a unei conferentie, iutr’o forma 
care nu potea nicidecum corespunde dorintieloru ge
nerale si scopului ce trebuiea se ’lu aiba.

Erâ prin urmare datori’a acelor’a, cari pretin
deau a fi aperatorii interesseloru poporului, câ se 
protesteze in contra modului arbitrariu alu conchia- 
marei conferentiei si se-’si faca reservele loru in 
privinti’a hotaririloru ce le va luâ acdsta adunare. 
Ei inse nu numai că nu au facutu nimicu spre a 
aperâ ide’a liberei manifestări a vointiei natiunale, 
ddr’ au provocatu iaca pe Romani câ „se nu caute 
multu la formele conchiamarei “ si mergându la 
conferenția au luatu decisiuni „in numele natiunei", 
au proclamatu a dou’a 6ra „independenti’a natiu
nala" si ’si-au „concrediutu" unii altora „ulterior
minte" conducerea afaceriloru natiunale.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Relativu la cestiunea orientale se scrie din 

Coustantinopoiu, câ representantii puteriloru ’si-au 
amanatu pertractările loru pregatitâre până la sosi
rea d-loru G 0 s c h e n ambasadorulu esdraordinariu 
alu Angliei si Hatzfeld representantulu Ger
maniei. Se crede, câ pertractările cu Pârt’a voru 
incepe pe la 20 Februariu. Cu t<5te câ o proce- 
dere colectiva la aceste pertractări pare a fi cu 
totulu eschisa, totuși nu este nici o indoiala, că 
pentru a scurta procedur’a si a păstră drecum o 
unitate meritorica in aceste pertractări, contele 
Hatzfeld ambasadorulu germanu aduce cu sine din 
Berlin iustructiuni, care i voru permite missi- 
unea de toti dorita de a luâ asupra ’si conducerea 
pertractariloru ce le va purta fiecare ambasadoru 
separatu cu P6rt’a otomana. In momentulu de 
fația sunt multe auspicii, că aceste pertractări în
cepute voru duce la resultatulu doritu, cu tdte că 
prin unele cercuri diplomatice începu 6menii a-se 
familiarisa si cu eventualitatea unei nereușite a 
pertractariloru. Acâst’a o făcu cu deosebire ambasa
dorii Angliei si alu Russiei, cari sunt de părere, 
câ in casulu candu pertractările ce se voru incepe, 
nu aru reuși, atunci decisiunile conferintiei din 
Berlinu aru trebui se devină bas’a permanenta 
pentru o viitâre reinuoire a incercariloru de a com- 
plana cestiunile pendente.

D-lu Goschen a avutu același succesu in 
Vien’a ca si in Berlin. D-lu de Bismarck i-a 
declaratu fara nici o reserva, că „Germani’a are 
trebuintia de pace". De asemenea d-lu H a y- 
m e r 1 e i spuse, câ Austro-Ungari’a s’ar bucura 
vediendu pe Greci’a că prosperâza, inse „nu pe soco- 
tâl’a unui resboiu." Punctulu de vedere pe care 
s’a pusu d-lu Gbschen in Berlin si Vien’a se basâ 
pe aceea nota colectiva, ce s’a tramisu in anulu 
trecutu Porției otomane la propunerea Angliei. I 
s'a observatu flresce, câ situatiunea s’a schimbatu cu 
totulu in cele sidse luni din urma si că impregiu- 
rarile, cari au induplecatu pe puteri se tramita 
not’a colectiva, astadi numai esista. Diarulu 
„Daily Telegraph" dîce, că d-lu Goschen ’si-a 
castigatu convicțiunea, că nici Germani’a nici 
Austro-Ungari’a nu sunt aplecate, 
se eserceze vre-o pressiue asu- 
pr’a Porției pentru a primi de

cisiunile conferintiei din Ber- 
linu nici atunci chiaru, candu prosimele pertrac
tări ar’ remand fara resultatu.

Se scrie mai departe din Constantinopolu, că 
contele Hatzfeld va duce Sultanului o epis
tola din partea imperatului Wil- 
h e 1 m. De aci s’a nascutu p6te scirea co
municata de „Agenti'a russa". cumcă un’a din 
puterile cele mai neinteresate va luâ initiativ’a la 
o echitabile solutiune a cestiunei grecesci, deâre- 
ce Pdrt’a din parte-i ar’ fi aplecata se faca conces- 
siuni însemnate, si cabinetulu din Aten’a s’ar fi 
declaratu gata se primdsca o decisiune unanima a 
puteriloru europene. — Diarului „Memorial diplo- 
matique" i-se telegrafdza din Constantinopolu, că 
puterile s’aru fi invoitu se conserve J a n i n a si 
M e t z o v o pentru Turci’a, dra L a r i s s a s’o dâ 
Greciei.

Energicile mesuri ce a votatu parlamentulu anglesu 
pentru I r 1 a n d ’a au inceputu a insufla 6re cari în
grijiri siefiloru Land-Ligei Aceștia temendu-se de o 
secuestrare a cassei loru de bani din partea guver
nului din Londr'a, se grăbiră a face illusoria o 
asemenea secuestrare. D-lu Parnell si 
cassierulu generalu alu Land-Ligei sosiră in Paris 
cu scopulu de a face pregătirile trebuintidse pentru 
strămutarea aci a intregei administratiuni financiare 
a ligei. Cei mai multi dintre siefii acesteia, pentru 
a scapă de inchisdrea ce-i amenintia, sunt deciși a 
parași Irland’a si a merge in Americ’a spre a 
continuă acolo mai departe agitațiunea pentru 
sant’a causa a urgisitului poporu irlandesu. Se 
scie, câ in legea de siluire a d-lui Forster esistâ 
unu paragrafu după care vice-regele Irlandei avea 
dreptulu de a arestâ ori-ce persâna suspecta de înal
ta tradare. Camer’a a modificatu acestu paragrafu 
astfeliu, câ pentru arestarea unei asemenea persdne 
suspecte trebuescu doi martori ... Ori cine scie 
cătu de lesne ’i este unui guvernu asupritoriu de 
a află doi asemenea martori, va pută fârte usioru 
iutielege, pentru ce cauta siefii Land-Ligei irlandeze 
a-’si assigura mai ’nainte de t6te financiele si 
libertatea loru personale. T6te diarele dușmane 
poporului irlandesu astâpta multu efectu dela po- 
menit’a lege de siluire. Unu diaru conservatoru 
din Dublin „St. J a m e s G a z e 11 e“ dîce că, 
de căndu cu arestarea d-lui Davitt si de candu au 
incetatu in Camera tumultubsele scene provocate de 
obstructionisti, agitațiunea agraria in Irlanda a 
scadiutu intr’unu modu simtitoriu. Câ o pipăită 
proba despre acdst'a se p6te consideră grab’e 
multoru arendași de a plăti nu numai arendile 
pentru timpulu de fația, ci si cele restante 
pentru trecutu.

Diarulu „Standard" aduce din Constantinopolu 
o scire f<5rte caracteristica pentru atitudinea Russiei 
in cestiunea orientale. După acestu diaru contele 
Kutusoff, unulu din cei mai activi membri 
ai comitetului din Moscov’a ar’ fi fostu in o mis- 
siune secreta la Belgradu si la Sofi’a, pentru a 
comunica comiteteloru locali, că comitetulu 
cent r alu nu este in stare se acorde 
bani pentru noue întreprinderi, 
si cere, câ sâ nu-se faca nici o mișcare, pentru a nu 
se dâ ansa Turciei se-si pretindă drepturile, ce i 
le da tractatulu din Berlinu.

Noulu guvernu spaniolu a dissolvatu 
parlamentulu d-lui Canovas si a datu o a m n e s- 
t i a generale pentru toti emigrații si essilatii po
litici in fruntea carora se afla d-lu Z o r i 1 1 a 
vechiulu siefu alu liberaliloru radicali. Alegerile 
pentru noulu parlamentu, care voru decide in ultim’a 
instantîa sârtea ministeriului Sagasta se voru tienâ 
in lun’a lui Aprile, după alegerile municipali.

La a dou’a cetire a legei de pressa Came r’a 
francesa a restabilita dispositiunile penali pre- 
vediute in proiectulu primitivu alu comissiunei pentru 
vatamarea presiedintelui republicii. — Diarele re- 

| publicane începură o noua campania in favârea 



divortiului; chiaru si „La Răpublique 
f r a n ț a i s e“ organulu d-lui Gambetta, care a 
pastratu tacerea până in momentulu, candu s'a 
votatu asupr’a divortiului, ’si redica acum glasulu 
seu in favârea lui. „Eri s’a gasitu," dîce ea, „o 
maioritate, compusa din republicani si monarchisti, 
care se mantiena oper'a camerei poreclite „la 
chambre iutrouvable. “ Acăst’a maioritate se va 
descompune brasi de sine si atunci caus’a divor
tiului va fi castigata in adunările parlamentare. 
Ar’ fi fostu unu lucru demnu de camer’a celoru 
363, care in lupt’a sa contr’a clericalismului a 
sustienutu cu norocu atâtea combateri, se fi repur
tata si acestu din urma avantagiu. Ea a siovaitu ; 
succesârea ei inse nu va siovai. Legea 
din 8 Maiu 1816, oper’a unei reactiuni clericale 
si regaliste va fi stdrsa, codulu civil u va fi resta- 
bilitu in tbta deplinătatea s’a; divortiulu va fi 
drasi introdusu si casatori’a, acdsta sublima insti- 
tutiune, pe care nu voiesce s’o atace nimenea, va 
fi mantienuta in intrăg’a ei demnitate si va fi nu
mai provediuta cu mijlbcele de a evită slabitiunile 
si de a impedecâ erorile, ce le prevediusera si le 
corigasera legislatorii revolutiunii. “

S’a fost anuntiatu prin telegrafu, scrie „Aleg.", 
că doi oficeri superiori, unulu francesu, generalulu 
Kleiu si altulu germanu maiorulu v. Gotze au facutu 
dilele aceste o inspecție asupra fortifcati- 
uniloru Luxemburgului spre a vedâ 
dăca sunt cu deseversire rase. Starea lucrului e 
urmatărea, Formidabilele intarituri ale Luxem
burgului aveau se fia dariniate până la 
pamentu in urm’a unei invoieli încheiate la 
1867 intre Franci’a si Prusia. Guvernulu Luxem
burgului se grăbi se indeplineasca aceasta dispo- 
sitiune, dăr’ intr’unu modu incompletu, de vreme ce 
fortificațiile orasiului erau taiate cea mai mare 
parte in stanei naturale, a caroru spargere reclamă, 
cheltuieli cu multu mai mari de cătu se le fi pu- 
tutu suporta rniculu ducatu. Resbelulu dela 1870, 
successele Germaniei si slăbiciunea Franciei, făcu
seră câ contraheutii dela 1867 se nu mai caute a 
se convinge ddca a fost esecutata dispositi’a loru, 
Dilele acestea in sfârsitu, s’ar’ fi ridicatu obiectiuni 
si de-o parte si de alta, guvernului din Luxemburg, 
cum că nu si-a facutu datoria. (Se vede că Luxem- 
burgulu p6te juca unu rolu in viitoriulu resbelu.) 
Guvernulu ducatului din parte-i a respunsu prin 
cererea unei comissiuni franceso-germane, care să 
se incredintieze, că elu din parte-i a facutu totu 
ce-i stă in puțintia.

Cestiunile, cari pe lănga Gestiunea irlandesa, 
agita mai multu spiritele din Londr’a in timpulu 
de fația suntu: inf rangurile suferite de 
anglesi in Afric’a sudica sidestainu- 
i r i 1 e făcute in privinti’a intrigiloru gu
vernului rusescu la curtea emirului Scbir 
Aii din A f g a n i s t a n u, cari in fine incurcara 
in 1880 pe cei doi vecini din Asi’a intr’unu res
belu, care a costatu Angliei atătu de simtitâre jertfe 
fara ca se fi ispravitu nici astadi chiaru. O 
corespondintia secreta aflata iu Kabul de Anglesi 
si publicata acum dovedesce până la evidenția, că 
Rusii, că iutotudâuu’a, au avutu si fația de emi- 
rulu Schir Aii totu o politica cu doue feție. O 
neresturnabila dovada despre aedsta politic’a perfida 
este o epistola tramisa de generalulu Stoljeteff din 
Livadia emirului Schir Aii, In aceea epistola 
generalulu rusescu spune emirului intre altele ur- 
matdrele:

„Imperatulu Ve considera că pe. unu frate si 
D-v., de vreme ce Ve aflati de cealalta parte a 
apei (Oxus) inca trebuc se aratati aceleași senti
mente de amiciția si de fratietate. Guvernulu 
anglesescu cauta să se impace cu D-v. prin inter- 
ventiunea Sultanului si doresce că se primiți 
consiliile sale; dorinti’a imperiului inse este, că 
D-v. se nu primiți pe Anglesi in tiăr’a; trebue 
se-i insielati in tote chipurile, până ce va trece 
anu-timpulu celu aspru, candu Ve va veni intr’a- 
jutoru. C’unu cuventu trebue se fiți convinși, că 
afacerea va luă unu sfârsitu bunu. Dâca va vrea 
Dumnedieu vorou convocă iu Petersburg unu con- 
gresu alu puteriloru. In acest’a apoi vomu des
chide o desbatere oficiale cu guvernulu anglesu si 
fia prin puterea cuventului, fia prin acțiunea diplo
matica vomu pune capetu pentru totudâaun’a la 
ori ce legătură si la orice amestecu alu Augliei in 
Afghanistan, la din contra vomu duce evenimentele 
la unu puternicu si considerabilu 
resbelu. Cu ajutoriulu Lui D-dieu la prirna- 
văra nu va mai remană nici cea mai mica urma 
despre vre-o nelinisce său nemultiumire in 
Afghanistan."

Este de prisosn a mai spune că press’a anglesa, 
fara deosebire de culbre politica, condamna cu es- 
pressiunile cele mai aspre asemenea duplicitate de 
limbagiu.

Intr’unulu din numerii premergători amu publi- 
catu scrisbrea maresialului Moltke 
in care a proclamații necesitatea resbe
lu 1 u i. „Wiener Weltblatt" face cu privire la 
ideile aperate de Moltke urmatbrele reflecsîuni :

„Rivalitatea intre Franți’a si Germani’a a ajunsu la 
unu punctu in cătu Germani’a abia mai pote suporta mai 
multu timpu o atare situatiune. Deși budgetulu francesu va 
dă unu excedentu de 200 miliăne franci, ministrulu de fî- 
nauco totu va vinde renta pentru unu miliardu de franci, 
suma enorma, din care o buna parte va fi cunsacrata bud
getului resbelului. De 10 ani sau votatu sume colosale peutru chel
tuielile resbelului, si peutru a da o idea, va ajuugeaspune că actual
mente armat’a francesa pdte pune in linia 1000 tunuri 
mai multu de cătu armat’a germana. 
Principele de Bismarck petrundo fărte bine acest’a tactica 
care consista in a ruina pe serac’a Germania, silind’o la a- 
ceeasi desvoltare de fortie. Astfelu elu se gandesce di si 
nopte la creare de noui imposite, fara a putea opune nimicu 
alt ceva miliardeloru Frânciei de câtu câte-va nenorocite mi- 
lidne, ce trebue scose din suddrea coutribuabililoru. Deca 
va dură acest’a inca multu va urma inevitabilu o catastrofa 
financiara, care nu pdte fi ovitata de cătu prin unu nou reB- 
belu. Acest’a coustitue marele periculu alu momentului si ex
plica scrisdrea D-lui de Moltke asupra „uecesitatii unui 
resbelu."

Scrisori din ZSomani’a.
Bucu resci 31 Ianuariu.

La noi e la ordinea dilei proiectulu de bugetu 
pe esercitiulu anului 1881 —1882.

Bugetulu anului 1880—1881 era echilibratu 
cu unu deficitu de 6,862.432 lei, care s’a acope- 
ritu priutr’o resursa estra-ordinara, prin biletele 
ipotecare disponibile.

Anulu nostru bugetaru se incepe cu 1 Aprile, 
si deja din incasarile celoru trei trimestre trecute 
resulta unu prisosu realu de peste 8,000.000 lei, 
de aceea afirmatiunea „Romanului" in privinti’a 
acoperitei deficitului ne pare a fi f6rte întemeiata.

„Se admitemu", dice “R o m a n u 1 u“ că in ul- 
timulu trimestru, 1 Ianuariu — 1 Aprile 1881 
incasarile voru merge multu mai reu de cătu in 
cele-l’alte trei trimestre. Ei bine, chiar’ in acestu 
casu totu va remană unu escedentu indestulitoriu 
spre a acoperi deficitulu de 6,862.432 lei. . . . 
Astfeliu resurs’a estra-ordinara, re- 
presentata printr’unu escedentu celu puținu echiva- 
lentu va remanâ disponibila la incheiarea eserci- 
tiului" (1 Aprile 1881).

Proiectulu de budgetu pe 1881—1882 se sta- 
bilesce in modulu urmatoriu : 

I. Venituri
Lei

Centri butiuni directe...................... 27,037.000
„ indirecte .... 44,900.000

Domeniele....................................... 19,222.590
Incasarile ministeriului de interne . 4,015.500

„ „de finance . 3,913.000
„ „ Lucrariloru pu-

blice . . . 7,900 980
„ „ Instructiunei

publice . . 55.000
„ „ de Iustitie . 250
„ „ de Esterne. 125.000
„ „de resbelu . 784.000

Venituri diverse ....... 11,617.894
Totalii . 119,671.214

II. C h e 1 t u e 1 i
Datoriile publice............................ 48,046.230
Ministr. de Interne...................... 9,192.260

„ „ esterne ....................... 1,487.893
„ „ justiție...................... 4,213.652
„ „ culte............................ 10,846,S75
„ „ resbelu . • . . . 26.835,843
„ „ lucrări publice . 8,599.826
„ „ finaucie...................... 10,043.089

Cousiliulu de miniștrii .... 30,248
Cheltueli estraordinare .... 385,298

Totalu . 119,671,214

Eaca dbr’ după atătia ani de munca vedemu
pentru prim’a bra bugetulu României echilibratu :

„Acestu faptu", dice „Roman u 1 u“ de la 30
Ianuariu, „s’aru produce pentru prim’a-6ra de la 
suirea pe tronu a principelui Cuza până astadi."

*

In fine, „BukaresterTagblatt" a ince- 
putu a da inderătu. Se vede că d. Worell, si pe 
carier’a diaristica său e la inceputulu începutului, său

la inceputulu sfârșitului. Mie mi se pare câ a- 
cdsta din urma e cu multu mai probabila. La in- 
ceputu diarulu amintitu esia in 2 editiuni deose
bite : editiune de săra si editiune de diminătia. 
Editiunea de săra inse, acum patru dile, a repau- 
satu pentru totu-dea-una.

Blasiu 11 Februariu st. n.
înainte de ast’a numai cu siăse ani, pâua căndu 

guvernulu tierei inca nu si-a fostu propusu seriosu 
asuprirea elementului romanu până la estremu, se 
faceau in Blasiu dese petreceri, întruniri modeste 
si fara sgomotu, dăr’ ce se vedi? in anulu 1876, 
căndn pentru ultim’a 6ra s’a oficiatu serbatdrea 
naționala 3/15 Maia — more majorum — a venitu 
unu erdinu ministerialu, iu care studentiloru li se 
interdîcu ori-ce întruniri si petreceri cu clausul’a 
amenintiatbre, că dăca s’ar’ calcă poruuc’a se va 
închide giînnasiulu. Prin acestu ordinu a incetatu 
nu numai serbatârea naționala din 3/15 Maiu ci si 
serbatdrea din 11 Februariu st. n. dela cei trei 
s. s. Archierei, cari sunt patronii gimuasiului, se 
intielege incătu era si serbatdre naționala, la care, 
după celebrarea cultului divinu in catedrala, t6ta 
inteieginti’a din locu si aceea ce venea in Blasiu 
din provincia se întrunea in sal’a gimuasiului 
peutru că se auda istoriculu scăleloru din Blasiu 
întemeiate la an. 1754. Discursulu acest’a de regula 
ilu tieuea unu studentu octavanu, după aceea se 
tieneau oratiuni iu tdte limbele căte se propuuu in 
gimnasiu. Inse „Tempora mutantur!"

Cu ocasiunea acestei serbări era impreunatu si 
balulu filantropicu pentru ajutorarea studeutiloru 
seraci in casu de b61a. La baiu participau câ 
dansatori mai numai studenti, cu puțina esceptiune, 
dăr’ in urm’a ordinului amintitu si dela baiu au 
fostu opriți. Nimenea n’a interpelatu pe ministru 
in respectulu acesta (! ? Red.) acumu inse nu de 
multu s’au intrunitu mai multi studenti si au 
adresatu o petitiuue ia ministeriu, rogandu’lu că se le 
dă rațiuni pentru oprirea dela baluri. Ministrulu 
(care ? Presiedintele consiliului ? — Red.) a depesi- 
atu numai decătu la direcțiunea gimuasiala iutre- 
bandu-o „prin ce ordinu sunt opriți studenții dela 
baluri?" —

„Prin ordinulu d-lui ministru Trefort Nr. 2..." 
fu respunsulu. . . — Acum nu se scie ce 0
mai fi . . .*)

Balulu filantropicu, ce s’a anuntiatu in Nr. 9
alu „Gazetei" s’a tinutu iu 10 1. c. st. n. in
Otelulu nationalu. Acestu baiu fii unulu dintre

*) Ar’ fi timpulu câ să se faca odata lumina asupra 
acestei umilitdre afaceri, care va ilustră in istori’a contiin- 
purana a Romauiioru tristulu capitulu, ce va porta titlulu : 
Terrorisarea Blasiulu i. Red.

cele mai cercetate căte au vediutu Blasiulu vreodată. 
Este tristu inse, că Blasienii nu se ingrigescu de 
una sala mai spatiâsa. Publiculu ’ era fdrte inde- 
suitu, âra câ dansatori au fostu pe langa alții si 
15 teologi, cu permisiunea Escel, Sale Metropoli- 
tului Dr. loanu Vancea. Petrecerea s’a iuceputu 
la 8J/2 bre. Ordinea jocuriloru s’a inceputu cu 
„Ardelăn’a", s’a jucatu si „Tiarin’a" ăra „Ro- 
man’a" precum si „Quadrilulu" s’a jucatu de 4 ori. 
Dintre âspetii din afara am fostu fericitu a vedâ 
la acestu baiu pe on. d-nu protopopu Majoru din 
Chimintelnicu, de Ou. D. I. Trutia subjude in Hu- 
suseu; din Alba-Juli’a inca au fostu vreo doue 
familii. O cununa alăsa de domnisibre frumbse si 
elegantu si cu multu gustu inbracate împodobea 
sal’a de jocu. O bucuria deosebita am semtitu 
vediendu că lucsulu a mai scadiutu. In pausa a 
toastatu Dr. Ioauu Colceriu, presiedintele comitetului 
arangiatoriu, multiamindu on. publicu pentru 
concursulu seu.

Acăst’a petrecere romanâsca a fostu fbrte bine 
incuragiata; regretu inse că tinerimea dela gim
nasiu e lipsita de ori-ce petreceri si apoi nu e 
mirare, că tenorii noștri dispunu de puțina cultura 
sociala. — Balulu a duratu până in reversatulu 
dilei, căndu publiculu s'a departatu deplinu mul- 
tiamitu, ducăndu cu sine multe suveniri plăcute. 
— Yenitulu curatu alu balului nu mi e cuuoscutu 
inca, se vorbesce că ar’ trece preste 150 fl. v. a.

14 r nave an u 1 u.

Diverse.
(Alegeri pentru c a in e r ’a comer

ciala.) Pentru despartiamentulu i n d u s t r i- 
a r i u alu camerei comerciale din Brasiovu s’au 
pusu câ candidați, din partea Romauiloru duii : 
Iuon S t i u g h e, macelariu si Vasilie P o p o-



viei templariu (măsariu). Din partea Sasiloru : 
Iosil’u D ti c k, argasitoriu ; Ioh. B ei n er, cure- 
lariu; Adolf G ti n t h e r, postovariu ; Iuliu 
T e u t s ch, constructorii de masîne ; Gottlieb 
S c h 1 a n d t, argasitoriu ; Henricu G 0 t t, tipo- 
grafu ; Mihailu F 1 e i s c h e r, macelariu ; Martin 
L a n g, postovariu ; Ioane G o r g i a s, tiesa- 
toriu de lana ; Carolu D i e t r i c h, legatoriu de 
cărți. Din partea Maghiariloru : Stefanu Bartha, 
croitorii; Mihaiu Korodi, cismariu; Stefanu 
Szele, curelariu; Frauciscu loz sa, cismariu. 
Disproportinnea intre numerulu representantiloru 
industriași romani si neromani ne arata in modu 
destulu de convingătoriu cătu de multu amu remasu 
inderetu in industria si cătu de multu trebuie se 
mii lucramu păna se avemu si pe terenulu indus- 
trialu câ s pe celu comerc'alu unu numeru de 
representauti corespundietoriu cu numerulu popo- 
ratiunei romane din Brasiovu.

(Unu protopopu greco-unitu 
in pensiune ungurăsca.) Ni se scrie 
dela Alb'a-Iuli’a: „D-lu Augustinu Papp, faimo- 
sulu protopopu de odiniăra alu Alb’a-Iul.iei, precum 
se scie, a fost renunciatu la oficiulu seu preotiescu, 
după ce a dilapidatu banii s. biserici (4800 fl.) si 
s’a fost insinuata la oficiulu de inspectoru scolariu. 
Iu calitatea de inspectoru scol, fac&ndu-si serviciulu 
de 10 ani,'după meritele sale nedisputabile — a 
fost acuma peusiunatu. In intervalulu acest’a de 
10 ani bunii Belgradeni: credintiosii Lipoveni dela 
biseric’a gr.-cat. din Alb’a-Iuli’a, cari erau neodih- 
niti si iugrijiti prin intrigele ce a sciutu se le 
tiăsa cu multa dibacia memoratulu d-nu, s’au fost 
liaistitu incătu-va. Acuma iuse d-lu Augustiu Popp 
inscenăza noue intrigi si voiesce cu ori-ce pretiu 
se alerge din nou la prescur’a romanăsca, după cum 
se vorbesce pe la noi prin Alb'a-Iuli’a. 6re se 
p6te ca densulu se ’si reocupe oficiulu preotiescu, 
după trecutulu seu gloriosu din tempurile absolu
tismului si după cele esperiate si practisate de a- 
tuuci păna astadi? Bunulu nostru Metropolitu si 
venerabilulu Consistoriu ne va chiarificâ negresitu 
despre acăst’a! Asteptamu cu nerăbdare câ se 
scimu dăca trebue se ne pregatimu pentru nou’a 
instalatiune! . .

(N u m e r a r e a p o p o r u 1 u i.) In coini- 
tatulu Bihari’a, cerculu Beiusiului, poporatiunea a 
scadiutu cu 5407 suflete, căci in tăte comunele s’a 
constatata scădere, afara de comun’a maghiara 
Tarcaia, in opidulu Beiusiu scăderea e de 495 
suflete, in cerculu Vascăului poporatiunea a sca
diutu cu 4527 suflete, aci scăderea cea mai mare 
s’a constatata la Gigisieni cu 322, la Vascau cu 
222 si la Lohecioni cu 206 suflete; in cerculu 
Tinchei a scadiutu cu inspaimentatorulu numeru de 
8178, aici in T. Batar s'a constatatu unu sporu 
de 60 — iu femei, dăr’ Uj-Batar s’a disolvatu cu 
totulu; scăderea cea mai mare s’a aretatu la Ginta 
cu 591 si la B. Fenir cu 575 suflete, ambele sunt 
comune unguresci; in cerculu Saloutei este unu 
scadiemeutu de 2219 suflete.

(S c ă 1 ’a de fete in Oradea.) Societatea 
pentru infiintiarea unei scăle de fete romane in 
Oradea-mare inca nu s’a pututu constitui definitivu, 
căci guvernulu, retramitiendu statutele, a poftitu 
să se mai intercaleze nisce §§ noi in acele. Co- 
mitetulu, doriudu câ acele statute se fia cătu mai 
curendu intarite, si considerandu, că §§ ceruti nu 
alterăza nici decătu scopulu Societății, a grăbita 
se-i redacteze, si astu-feliu intregindu statutele, 
le-a tramisn de nou guvernului spre vedere, de 
unde credemu, că voru sosi nu peste multu, si 
atunci acăsta Societate salutaria pentru elementulu 
romanu din Bihari’a isi va incepe numai decătu 
activitatea. „Fam.“

(Baiu in Zernesci.) Balulu Reuniunei 
femeiloru romane din Zernesci si giuru se va 
arangiâ Dumineca in 15/27 Fauru a. c. in sala 
edificiului scolariu din Zernesci. Inceputulu la 8 
6re săr’a. Bilete de intrare 1 fl. Pentru Comi- 
tetu : Mari’a N. G a r o i u nasc. M e t i a n u, 
Presiedinta.

(Diarele americane.) Iu clubulu sciintifîcu d. Otto 
Maas tină unu discursu in care recunăsce marele progresu 
alu poporului americanu. D. Maas a venitu in anulu 1849 
in America si a lucratu in decursu de 14 ani câ colabora
torii la diare, Diaristic’a americana după numerulu, mări
mea si varietatea productiuuei ei, n’are rivalu pe pamentu. 
Numerandu diarele dilnice si hebdomadare, aflamu in Statele- 
Unite peste 9000 foi, in care numeru nu se cuprindu dia
rele semi-lunare, lunare si trilunare. La inceputulu anului 1880 
apareau 899 diare dilnice, cu o ediție de 3,540,000 esem- 
plare, 8428 diare hebdomadare cu o editiune de 13,511.000 
esemplare, afara de acestea 804 foi semi-lunare si lunare, cu 

o ediție de 3,626,000 esemplare ; in totalu peste 10,000 
foi, cu o ediție de peste 21 miliâne si o circulație anuala 
de aprdpe 2000 milidne. Din cele 30,000 diare cari aparu 
in făta lumea, a treia parte iesu in Americ’a. După A- 
meric’a vine indata Germani’a cu apr6pe5OOO, apoi MareaBritauie 
cu 3000, Franți’a cu 2500. Motivele acestei enorme 
literaturi diaristice le afla oratorulu in libertatea absoluta a 
presei americane. Acolo nu esista nici lege de presa, nici 
procuroru, nici confiscatie, nici cauțiune si nici timbru. In 
anulu 1861 căndu se incepîi resboiulu civilu s’a facutu în
cercarea de a se pune o contribuție asupra diareloru din 
orasiele cele mari, inse a fost curendu desflintiata. Mai bine 
se pune contribuție asupra sarei, zahărului, cărbuniloru, 
fierului, rachiului, berei, tutunului etc.. de cătu asupra diare
loru. Der’ nu libertatea si scutirea de contribuție este 
motivulu inflorirei presei americane, ci poft’a de a invetia 
si curiositatea poporului. Diarulu americanu este indiciulu 
celu mai bunu alu vietiei americane. Cine voiesce se ’si 
faca o idea adeverata de viatia, geniulu si spiritulu tierei 
trebue se studiese diarele. Virtuțile si vitiurile, cugetele 
si părerile, progresulu si mandria, slăbiciunea si energi’a, 
religi’a, datinele si modele, civilisati’a, art’a si industri’a tierei 
si poporului se oglindescu cu totulu in productii^nile presei 
americane. „Bsb.-W.“

(E p i d e m i’a d e v e r s a t u.) In septeman’a 
dela 6 — 13 Februariu sau bolnăvită 40 de per- 
săne, 5 au muritu. — Prin urmare cașuri de băla 
au fost cu 11 mai puține câ in septeman’a anteri- 
ăra si au muritu cu unu individu mai multu.

(Arderea c a d a v r e 1 o r u.) In con- 
siliulu municipalu alu orasiului Vien’a se va pre
stata dilele acestea o propunere, pentru introdu
cerea facultativa a arderei cadavreloru. Aceeași pro
punere s’a facutu si in anii trecuti dăr’ a fost res
pinsa. Astadi majoritatea consiliului se dice că ar’ 
fi favorabila proiectului.

(Ar mat’a f r a n c e s a.) Dintr’o lucrare 
statistica supusa Camereloru francese de adminis- 
tratiunea resbelului resulta că numerulu ămeniloru 
ce au primitu instrucțiunea militară intr’o perioda 
ce variăza de la cinci pbna la siăse luni, se urca 
la 1,002,200. Numerulu celoru din urma doue 
clase nu e cuprinsu in aceste tablouri, care 
s’oprescu la 1878. Asia dăr’ fortiele militare ale 
Franciei in momentulu de fația se potu evaluâ la 
1,200.000 ămeni. Acăsta cifra nu represlnta, e 
adeverata, unu totu pe deplinu organisatu, ci unu. 
intregii care păte fi grabnicu si lesne organisatu, 
pentru că tăte aceste elemente au primitu celu 
puținu unu seriosu inceputu de instrucțiune.

(Celu mai micu ceasu din lume.) in Berlin se 
afla unir anglesu Ion Fermazi, care a venitu se dea impe- 
ratului Wilhelm alu Germaniei unu capu d’opera, in arta sa. 
Elu a facutu celu mai micu orologiu, ce se cundsce pena 
acum. Marimea s’a este multu mai mica, ca a unei ban- 
cutie de 50 bani, (ceva, ca a unui firfiricu). Orologiulu 
formează tabliti’a unui inelu de sigilatu si este asiediatu in 
o capsula de auru. Merge fărte bine. Fericitu imperatulu 
că pârta astufeliu de presentu !

(Celu mai bogatu omu din lume.) 
— Makay, celu mai bogatu omu din lume, se ga- 
sesce astadi la Rom’a, unde a facutu dilele acestea 
o visita papei, imanuandu-i, sub titlulu de „banii 
St-lui Petru “, unu daru personalu de mare valăre. 
Ce suma va fi fost bre ? N’ar’ strica se scimu, căci
l. W. Makay este intr’adeveru celu mai mare bo- 
gotanu dm lume. Din minele sale de arginta din 
Nevada, Californi’a, incaseaza un venitu anualu de 
58,000,000 mărci (o marca a 1 fr. 25 b.), ceea- 
ce capitalisatu cu 5 la suta presinta unu capitalu 
de 160,000,000 mărci. Calculați banii aceștia pe 
luna, pe dî si pe ceasu, gasimu pe d. Makay cu 
unu venitu lunaru de 4,800,000 mărci, de 160,000
m. pe dî, de 6,600 pe ceasu, de 110 m. pe mi- 
nuta si de 1,85 pe secunda. Celu mai bogata po
tențata a’lu Europei nu este fatia de acestu Croesus de 
cătu unu sarantocu. Ceea ce este inse si mai remarcabilii, 
e că d. Makay numii cu 25 ani înainte de aceasta 
vagabundâ prin patri’a s’a Irland’a fara se aiba o 
par’a in punga si că la 15 ani după trecerea s’a 
in Americ’a bancrută intr’o mica negustorie ce în
cepuse, ne-remaindu-i dă cătu hainele de pe dăn- 
sulu. Ce au a face inse t6te acestea ! D-lu Ma
kay e asta-di omulu celu mai bogatu din lume.

(îngropata de viua.) — Unui diaru din Bucuresci se 
scrie din Buzeu urmatdrele: In satuln Ratesti din distric- 
tulu Buzeului după cum e cunoscutu se respaudiso o grăza 
de epidemi’a de versatu, careia i cadiura prada multe per- 
sdue pline de sperantia. Asia intre multe se bolnavi de ver
satu si o fata mare, uniculu copilu unoru părinți avuti, A- 
cesti’a cuplesiti de plânsu si desnadajduiti au hotaritu, a-’si 
inmormenta fiic’a cu tăte ornamentele obicinuite la miresa. 
De ornaminte se ținea si o salba bogata iu bani de auru

ce in multi dintre asistenții conductului funebralu stern! 
poft’a, a posede acestu juvaeru. Poft’a era să se prefaca iu 
fapta. După seversirea serviciului funebralu iubitorii de 
prada provediuti cu unelte se duseră in cimitiru, desfacura 
grăp a, deschiseră sicriulu si voira se ’si anecseze bogat’a 
salba. Spre acestu sfersitu trebuieau re ridice capulu mărtei. 
Acestu actu era greu de implinitu peutru-că vagabundulu in- 
sarcinatu cu ridicarea capului mârtei păte de frica mereu 
scapă capulu. Pe urma totuși imbarbatandu-se ridica ca
pulu reposatei si aplica acesteia, spre a dovedi consotiloru 
curagiulu seu, o lovitura in cefa. Acum repcsat’a se tre- 
zesce, se ridica in susu si se adreseza cătra răpitori cu cu
vintele aceste: „Ve rogu nu me omoriti." Cine nu-si păte 
inchipui fric’a despoitoriloru de morminte, cari audiendu că 
mărt’a vorbesce au tulit’o la fuga. Inviat’a fata veuindu-si 
totu mai multu in fire si in puteri, ese din grăpa, se duce 
pena la preotu si povestindu-i cele intemplate acest’a o duce 
la părinții iei acasa. Părinții vrusera acuma de bucurie se 
dă de voie buna furiloru salb’a, der' nu s’a insciintiatu nici 
unulu.

(O politia de g h i a t i a.) Contele 
Leopold R o t s c h i 1 d milionariulu este cunos
cuta, câ unulu dintre cei mai buni patinari ai 
Angliei. Elu in patinagiu a adus’o păna ’n tr’a- 
tăta de ’si păte patină numele in ghiatia. Intr’o 
dî esecutaudu elu aceasta arta isi patină numele 
in ghiatia. Atunci unu spectatoru in graba mai 
adauge cuvintele urmatăre: „Bon pour deux cent 
miile francs.“ Bucat’a de ghiatia cu aceste in
scripții o taia cu ferestreulu. o provede cu tim- 
brulu de lipsa si o duce la banc’a anglesa spre 
a-o presentâ. Politi’a aceast’a de ghiatia inse in 
șalele cele calde se topi si presentantulu remase 
buzatu.

Primulu baiu costumatu in Bucuresci. Balurile 
filantropice, ce se dau in teairulu celu mare din 
Bucuresci sub patronagiulu Măriei Sale Regale 
Dămnei, posedu o deosebita atractiune prin aceea 
că damele aparu tăte in costumu natiunalu. Eri 
Luni 2 Februariu v. erâ se fia alu doilea baiu 
costumata. Cetitorii noștri inse se voru interesă a 
a afla ceva si despre balulu primu, ce s’a data in 
favârea seraciloru, de aceea estragemu si noi din
tr’o descriere a diarului „Press’a", de D. P. 
Verax, nrmatărele:

. . Teatrulu era splendidu iluminatu „a gi- 
orno“; era ceva feericu ce sernenâ cu palatele din 
„o^miia si una de nopți.“ Costumele ce portâu 
dămnei e erau natiunale de-o bogatia nespusa si 
străluceau splendidu prin firulu de auru său de 
arginta, ce se reversâ pe peptulu si pe pălele loru, 
precum si de numerăsele sîruri de monete aurite 
său de mărgele ce acoperenu fruntea loru. E peste 
putintia omenăsca a descrie acele costume in tăte 
amenutele. Vomu vorbi dăr numai pe scurtu de 
cele principale:

„M. S. Regala, prea iubit’a si gratiăs’a năstra 
suverana, purtă unu costumu splendidu dela Golesci. 
O iia de borangicu cu cusături deliciăse acoperea 
peptulu gratiăsei năstre Dămne; unu vălnicu de' 
lâna fina năgra alu cărui campu nu se mai vedea 
de frumuseti’a si mulțimea careuriloru (flori pă
trate) ce o impodobău-; marama de o delicatetia si. 
admirabila in tiesatur'a ei, era bogatu semanata cu 
flori de firu galbenu; unu siru de monede națio
nale de auru incingea gratiosu fruntea deschisa si 
inteligenta a frumăsei suverane a Romaniloru, si 
o batista cusuta cu firu atărnâ gratiosu la incin- 
gatăre. Nisce paftale de argintu suflate cu auru 
cu unu frumosu cordonu de firu incingea tali’a 
inalta si mladiăsa a suveranei, ear’ bratiarile sale, 
fărte originale si de bunu gustu, erau formate de 
mari mărgele negre (nu scimu de ce compositiune), 
legate cu noduri de firu si presărate cu diamante.

D-na Sutiu avea unu costumu deliciosu cum se 
părta de tierancele districtului Ilfovu, cu deosebire 
numai că era fărte bogatu brodatu cu matase, firu 
de auru si argintu bunu, velulu de cea mai fina tie- 
satura de matase era legatu c’unu superbu siru de 
brilante pe frunte; o salba de monede antice de 
auru si cercei totu de monede complectau acestu 
costumu deliciosu.

D-na Mavrogheni purtă asemenea unu costumu 
fărte frumosu. Ii’a de o stofa transparenta de o 
rara finetia cu dungi de matase alba si cusuta cu 
minunate flori acoperea corpulu gratiosu alu primei 
dămne de onăre a M. S. R. Dămn'a Romaniloru.

Costumulu frumosu alu Principese Stirbey se 
distingea printr’o ii’a eleganta, cusuta cu firu de 
o rara valăre.

D-ra Gradisteanu, domnisiora de onăre a M. S, 
R. Dămna, era stralucităre ca o adeverata zina;



figur’a s’a era de o frumusetia antica, avendu 
trasuri clasice, de o blandetia candida, ochii ei 
albaștri si mari luminau câ doue stele dulci pe o 
figura simpatica, perulu seu blondu si gratiosu 
buclatu impodobia capulu bine asiediatu pe unu 
bustu de o adorabila albetia. Costumulu acestei 
copile era simplu in culărea rosei, acdsta fibre care 
se potrivesce asia de bine cu gentil’a stranep6ta a 
Buzestiloru si a Gradisteniloru.

D-na comtesa Wesdehlen (soși’a ambasadorului 
Germaniei) a avutu o gratiâsa atențiune pentru noi 
Romanii venindu la baiu in costumu nationalu de- 
o rara frumsetia.

D-na E. C. Boerescu, purtă unu costumu de-o 
bogatia admirabila, care lașa se reiesa si mai binedra- 
galasia s’a. figura împodobita cu doui ochi stră
lucitori.

D-na Mitileueu purtă unu elegantu si bogatu 
costumu de Golesci.

D-na colonelu Gorgeanu purtă unu costumu 
din Mehadi’a fdrte bogatu cu foi’a. cusuta in „ajour“ 
de firu, matase si fluturi, cu ciucuri pe pdle de a- 
celesi materii.

D-ra Boranescu purta unu costumu deliciosn 
sub care se vedeau gratiile acestei june fete, prim'a 
năstra pianista din tiăra.

Dăr’ costumulu nationalu care, prin originali
tatea si frnmseti’a s’a. a atrasu mai cu deosebire 
atențiunea tuturoru si chiaru a M, S. B. Ddmn’a, 
a fost alu D-nei maioru Groz’a. Acestu costumu 
se părta in Banatu, tienutulu Caransebesiului, de 
femeile romane maritale. Cele nemaritate, fetele 
au același portu, inse fara gateal’a de la capu numit’a 
„Ciapsa."

D. P. Verax face apoi ^îrmatărea descriere a 
interessantului. si frumosului costumu banatiauu :

Ciaps’a este unu feliu de căciulă triunghiulara in form’a 
boneteloru de marinari, ale cărei colți uri seu cdrne sunt mai 
pronuutiato. Acest’a ciapsa se agatia de vOrfulu capului si 
se prinde de peru ; de coltiurile triunghiului se lega unu 
velu numitu in Banatu : „salicu" ale cărui capete aterna pe 
spate pena aprope la pamentu. Acestu „salicu“ este unu 
semnu alu marei tienute oficiale, cum amu dice, si se pune 
la serbatori mari, la nunti, etc. Dnmineca si la alte ase- 
.menea dile se p6rta totu ciapsa, inse, in loculu velului, fe
meile au basm’a de matase roșia, „marama", care legandu 
fruntea si fiindu prinsa sub ciapsa la ciafa, capatăele ei a- 
terna totu pe spate. In dilele de lucru femeile porta pe 
capu numai ciaps’a.

La tieuuta de rigore tierancele de frunte cu dare de 
mana pune pe frunte-le o salba de bani, obicinuitu de sfanți. 
Acest’a salba se pdrta si de fete. La gătu se porta di
ferite șiruri de mărgele, ear’ pe peptu o a dou’a salba de 
monede de argintu mai mari: taleri, ruble, etc. aceste din 
urma peste camasia,

Camasi’a acestui portu se compune din doue bucăți : 
din tali’a uumita „Ciupagu" si din fust’a numita „p61e“. 
Ciupagulu este, câ t6te cămășile tierauesci de atia, cu de
osebire că de la guleru se cob6ra iu josu pe capu in dife- 

‘ rite cretiuri longitudinale. Totu asemenea si manecele ei, 
fiindu largi, făcu cretiuri si se stringu d’asupra antebratiului, 
formandu bufante numite: „maneca sufalcata." Dela cotu 
in josu manec’a se termina aprope pe la jumetatea antebra
tiului printr’uuu volan numitu „Fodoru". In genere ca
masi’a este cusuta pe la guleru, pe la mâneci, pe Fodoru si 
pe la gura cu „puii", adeca cu straturi de matase seu de 
„arniciu" negre seu roșie. Cusăturile dela mâneci se nu- 
mescu „pene". Cea mai eleganta camasie a acestui portu 
este aceea ce avea d-n’a Groza, adica de totu alba, ear’ pe 
mâneci cu pene cusute cu firu galbenu si matase (arnici) 
negra. Gulerulu Fodorei, precum si gur a acestei camasi 
era brodata. Obicinuitu ciupagulu este prinsu de pole.

Fust’a seu polele sunt forte largi spre a putea si ea 
form’a cretiuri. Ele sunt de panza alba, josu cu broderie 
de mana, numita „coltiuri", ear’tivitur’a ei este cu „cheia", 
totu unu feliu de broderia de mana, inse mai iugusta. —

Cingatorea e făcută dintr’unu breu tiesutu cu lana mai 
grâsa si de diferite culori. Avendn o lățime de o palma 
si jumetate, ea se infasidre pe mijloculu corpului. Peste a- 
cestu breu se pune fot’a din deretu, „opregulu", care se 
doosebesce de fot’a d’aici, prin aceea că nu este in tota în
tinderea ei panza tiesuta, ci numai susu la o lățime de o 
palma si mai bine, ear’ de aici si pena josu la pamentu se 
cobora in ciucuri de lana de diferite culori.

Din ’nainte se pune seu unu alu doilea o p r e g u 
seu o c a t r i n t i a, care trece ca uuu latu de mana de 
genunchi in josu. Acest’a catrintia precum si opregulu sunt 
tiesute in diferite lanuri si mătăsuri si împodobite cujfiru si 
fluturi.

Ca se se complecteze cingatdrea, si totu-odata spre a 
prinde mai solidu opregulu si catrinti’a, se lega peste acestea 
si totu-d’odata peste breu bete numite B r e c i r i.

Peste camasie se imbraca unu cojocelu, numitu Pep- 
taru, cusutu cu diferite mătăsuri si lănuri de deosebite cu
lori si forme, er’ bordurile lui de catifea negra seu astra- 
chanu. Acestu peptaru fara mâneci se p<5rta seu imbracatu 
seu acătiatu pe umeri, ear’ la dantiu se scdte, deca este prea 
caldu.

Acest’a este costumulu colu mai originalu romauescu, 
pentru că se mai gasesce in ltali’a de sudu, la Neapole, la 
Corsica, etc. si chiaru iu unele părți ale Spaniei.

O deosebita importantia se da „Ciapsei" in credința 
tieraniloru din Banatu : deca s’ar’ intemplâ se cada din ca
pulu femeii, se considera lucrulu de reu auguru, si cea mai 
mare insulta care s’ar’ putea .aduce unei femei este de a-’i 
lua „Ciaps’a" din capu.

D. P. Verax ne spune in fine că persănele cari 
au datu prim’a impulsiune Ia acăst’a frumăsa in
dustria naționala si cari au respanditu in societate 
dorinti’a de a se porta elegant’a îmbrăcăminte na- 
tiunala au fostu Dămu’a Elen’a Cornescu născută 
Mânu si dămnele Davila, Trasnea si Felici’a, năs
cute Golesci]. Tiâr’a le va romană eternu recuuos- 
c&tăre pentru acdst’a patriotica si nobila idea. . . .

[,S p i t a 1 u 1 u“.j Sub numele acesta a apa- 
rutu primulu numeru a unei reviste lunare a Stu- 
dentiloru in Medicina din Bucuresci, avendu de 
scopu de a inregistră diferitele cașuri importante 
pentru sciintia, ce se ivescu dilnicu prin spitalele 
din capital’a romana si se publice observatiuni cli
nice culese de studenti sub privegherea siefiloru 
de serviciu. Acdst’a făie este menita a tieiiă pe 
studenti in curentu cu maladiile (bălele) ce se 
observa prin clinice si de ai pune pe toti in stare 
de a beneficiâ de interessantele lectiuni si r-eflecsi- 
uni ale maiestnloru de clinica. -- Comitetulu de 1 
redacție alu „Spitalului" este compusu din d-uii : j 
I. G. Apostoleanu, C. Ghic’a-Simionescu, I. Kiriacu, I 
G. C. Sabinu, Al. Spiroiu, I. V. Stefanescu si I.' 
Uzielu. — Abonamentulu se lace numai pe unu 
anu si pretiulu este pentru Roinani’a 12 lei, pen
tru Austro-Ungari’a 15 lei, pentru Studenti 6 lei. 
Sumarulu numerului primu din Ianuariu 1881 
este urmatoriulu :

Bucuresci. — Cursuri si clinice: Lec- 
tiunea de deschidere a cursului de clinica infantila alu d-lui 
prof. l)r. Sergiu — întrebuințarea chininei la femeile în
sărcinate si cu intoxicație palustra. — Albuminuria scarlati- 
nosa cu accidente uremice, combătute cu successu prin pilo- 
carpina. Unu casu de pustula maligna, vindecata prin t-rac- 
tameutu iodatu. — Unu casu de retroflexiunea unui uteru 
gravidu in a patr’a luna. Vindecare. Câteva reflecsiuni ale 
d-lui prof. Dr. Capsia asupra acestui casu. — Societatea 
studentiloru iu medicina : siedinti’a de la 11 Decembre 1880. 
— Cronica. — Morbiditatea si mortalitatea spitaleloru diu 
Bucuresci in cursulu luuei Novembre 1880.

Felicitamu Societatea studintiloru in medicina 
din Bucuresci pentru acâst’a întreprindere diaristica 
atătu de necessara si folosităre si dorimu câ „Spi- 
talâlu" se fia încuragiatu si spriginitu de toti cari 
se interesăza de progressele sciintieloru medicale 
intre Romani.

Catalogulu generalu de sementie alu firmei Mauthuor 
Odon din Budapest’a pentru 1881 a aparutu si se tramite 
gratis si franco ori-cui ilu va cere. Cu ocasiunea acest’a 
amintimu, că acest’a firma care in comerciulu de sementie 
este cea d’antaiu in Ungari’a, se bucura de unu renume fdrte 
bunu nu numai in intru, ci si in Germani’a, Russi’a, Frau- 
și’a ba chiaru si in Americ’a de nordu au avutu sementiele 
ei resultate atătu de imbucuratdre, incătn sunt in adeveru 
justificate acele multe scrisori do recunoscintia, ce sosescu 
la acesta firma. Marele avantagiu alu acestui magazinu de 
sementie este că pune in comerciu sementiele sale renumite 
pentru originalitatea loru numai in calitatea veritabila ori
ginala, nici decum inse de acele sementie, obtienute prin 
aclimatisare seu amestecate cu sementie aclimatisate.

Cursu-l-u la. Totirs’a, de Vien’a
din 15 Februariu st. n. 1881.

Bont’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 109.65 miu ung. . 110.75

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 126 75 Tisei si a Segedin. 107,50

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 73 10
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 75.60
ung. (l-a emissiunej 84.30 „ de auru „ 89.55

dto. (Il-a emissiune) 102.— Losurile din 1860 . 130 40
dto. (III-a emissiune) 87.25 A ctiunile bancei austr,-
Bonuri rurale ungare 97.— ungare 812.—
dto. cu cl. de sortare 95.50 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 261.—

Timiș. 95.50 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 93.75 austriaco . 288.25
Bonuri rurale transil- Argintulu in mărfuri . —.—

vane .... 94 — Galbini imperatesci , 5 56
„ croato-slav. . 97.— Napoleond’ori 9.36

Despăgubirea p.dijma Mărci 100 imp. germ.. 57.80
de vinu ung. . 94.50 Londra, . 118.55

Cursulu Bursei de Bucuresci
dela 31 Ianuariu/12 Februariu 1881.

Valori D
o

bâ
nd

a Scadenti’a Cu- 
poneloru Cerute Oferito

Oblig, rurale convertite 6% 23 Apr, 23 Oct. 88.’Zg 89?/2
Imprum. Oppenheim . . . 8°/o 1 Iau. 1 Iul. 106.— 108.—
Oblig, domeniale . . . . 87o idem 103.’/8 104.—

„ Cred, fonc, rurale 7% 1 Iul. 1 Ian. 99-7s 99-71
„ Cred. fonc. urban. 7% idem 94.’/4 94.78

Imprumutulu comunei Bu-
curesci................... . . 8°/„ 1 Iul. 1 Ian. 101.— 101.’/o

Act. căilor fer. romane 5°/o 1 Iuliu 56.35
Oblig, ndue ale statului 6°/o 92.80 92.50
Actiele Bancei Romanii 1 Ian. 1 Iul. 568.— 575.—
Dacia, cump. de asig.

Act. (fr. 500) . . . . 8°/o 1 Ianuariu 220.— —.—
Losuri municipale (lei 20) 27?/4 28.—
Renta romana................. 5°/„ 78.1/» 79 —
Argintu contra auru . .

u io 12
101-7a 101.’/2

îndreptare. In corespondonti’a „din comitatulu Huno- 
dorei" din nr-ulu trecutu s’au strecuratu câteva erori de ti- 
pariu. In reudulu alu 13-lea de susu in josu in locu do 
„despre ce eu nu am consciintia" este a se ceti „despre ce 
eu nu am c u n o s c i n t i a" . . .

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

Administratiunea.

Numai odata
X .. . . , «A \ <4. se ofere o ocasiune asia de favo- 

g / -7 rabila de a procura unu orologiu 
escelentn cu jumetate pretiulu.

QDesiaoere
grandiosa.

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

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

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

torta cu mantela de cristalu, regulate cu acurateti’a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin 
electro-galvanismu nou, dimpreună cu lantiu si meda- 
lionu etc,, pretiulu de mai nainte ii. 25, acum numai 
fl. 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 Dainte cu fi. 21, acum numai 
ii. 12.50 de unul, tote repassate pe secunda.

1000 orologe-cilindre infrumsetiate in capsulu de nickel 
argintu, cu sticla lata de cristalu pe 8 rubinuri forte finu 
repassate, dimpreună cu lantiu medalionu si cutie de ca
tifea, mai ’nainte fi. 15, acum numai fi. 5.00 unulu.

1000 orologe ancore de argintu veritabilu de 13 loti, pro- 
batu de oficiulu monetariu c. r. pe 18 rubinuri, afara de 
aceasta aurite prin electricitate, forte iinu regulate. 
Orologele au cost atu mai nainte fl. 27 acum numai 
fi. 14.40 unulu.

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilu de 13 loti probatu la oficiulu 
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 fi. 35 si astadi se capeta 
cu pretiulu fabulosu de eftinu numai cu fl. 16. Afara 
de acestu langa fia-care orologiu se da gratuitu unu 
lantiu medalionu si cutia de catifea.

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

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

650 orologe de părete cu incuadratura de emailulu celu 
mai fînu si cu mechanismu de sunatu, mai ’nainte cu 
fl. 6, acum cu fl. 3,75 unulu repassatu.

650 orologe desteptatore cu aparatu de larma, forte finu 
regulate, aplicabile si că orologe pe masa de scrisu, mai 
’nainte fi. 12, acum numai fl. 4,30.

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

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

Adresa: 5—24
Desfacere cLe oroldg’e

a

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

Editoru: Iaeobu Muresianu.
Redactoru respousabilu: Dr. Aurel Muresianu.

Tipografia: Ioanu Gott si fiiu Henriou.


