
Redactiunea sl Administratlunea:
Brasiovu, piati’a marș Nr. 22. — „Guiet'a- oue: 

Martl’a, Joul'a sl Snmbat'a.
E’retl-O.l'u. a.Tsoaa.Q.m.eaa.tia.l-a.5.- 

pe unu anu 10 fi., pe aieeo luni 5 fi., pe trei Inni 
2 fl. 50 cr. — Tieri eeterne 12 8. po unu anu e6n 

28 franci.

Se prennmoTa:
la poștele c. si r. si pe la dd. corespondenți. 

-A.z3L.-va.za.cl-u.xll o :
un’a serie garmondu 6 or. si timbru de 30 cr 
v. a. pentru flacare publicare. — Scrisori ne
francate nu se primescu. — Manuscripte nu se 

retramitu.

Nr. 18, Joi, 12 24 Februariu 1881.

Solid-aritat e.*)  
1860-1865.

*) A se vedă Nrii 84, 100, 101, 102, 103 si 104 
ai „Gaz. Trans." din anulu 1880 Bi Nr. 4, 5, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 16 si 17 din 1881. Red.

Brasiovu, 21. Ianuariu.

XIV. Ârnu dîsu in articululu trecutu, că gu
vernulu austriacu la 1861 avea rolulu de medi- 
locitoriu intre vointi’a Monarchului si intre vointi’a 
popâreloru.

Diplom’a dela 1860 restabilise „in regatele si 
tierii?, ce se tienu de corăn’a ungara, constitutiunile 
de mai înainte", cari au fost delaturate cu poterea 
de cătra regimulu absolutistu. Ast-feliu s’a resta- 
bilitu si in Ardealu starea legala d’inainte de er’a 
absolutistica. Guvernulu centralu austriacu, in 
sensulu diplomei dela 20 Octobre, avea ddr’ mis- 
siunea de a convocă dietele regateloru si tieriloru 
diferite si de a le provoca, câ se tramita, conformu 
dorintiei Maiestății sale, representantii loru in par- 
lamentulu centralu dela Vien'a. Ou alte cuvinte 
guvernulu centralu avea se medîlocdsca representarea 
in Reichsrath a tuturoru regateloru si tieriloru din 
monarchia.

Ministrulu austriacu indata după publicarea me
moratei diplome a si inceputu a face pregătirile 
necessirie pentru concbiamarea dieteloru. Diet’a 
ungara si dietele celorlalte regate si tieri s’au si 
convocatu de cu vreme si s’au potutu intruni cu- 
rându in anulu urmatoriu 1861. Ce se atinge 
inse de diet'a Ardealului, conchiamarea ei a fost 
amanata, căci guvernulu centralu a datu aci de-o 
pedeca insemnata.

Biue, că diplom’a din Octobre 1860 a restabi
lita vechi a constitutiune a Ardealului, ddr’ doue 
din trei părți ale poporatiunei tiarei, Romanii ar
deleni, erau eschisi formalu si legalminte dela par
ticiparea la beneficiele de dreptu ce le oferea acdst’a 
constitutiune minorității, Unguriloru si Sasiioru.

La acdst’a situatiune abnormala a relatiuniioru 
de dreptu interidre se mai adause si impregiurarea 
că Romanii nu mai erau iobagi, prin urmare nu 
mai esistâ nici unu titlu spre a le refusă egal’a 
îndreptățire, de alta parte corbn’a proclamase prin- 
cipiulu egalei indreptatiri si nu potea se ’lu calce 
tocmai fația de acea parte a poporatiunei Ardeiului, 
care a adusu cele mai mari jertfe de avere si 
de sânge pentru sustienerea tronului.

Era claru, că majoritatea poporatiunei ardelene 
nu potea se fia lasata victima unei constitutiuni 
feudale, care dă drepturi numai Unguriloru si 
Sasiioru. Prin botezulu de sânge dela 1848 Ro
manii au intratu in concertulu popâreloru monar- 
chiei si toti dmenii intielegdtori si nepreocupati 
vedeau si cunosceau necessitatea ce se impunea 
barbatiloru de stătu austriaci de a restitui pe Ro
mani in drepturile ce li se cuvinu.

Grava cestiune era numai, că in ce molu să 
se faca partasiu si poporulu romanu din monarchia 
ia beneficiele constitutiunei. Consiliarii tronului 
vedeau, că chei a pentru resolvarea acestei probleme 
se află in Transilvani’a, ddr’, fia din lipsa de pre
vedere si de petrundere a situatiunei estraordinare, 
fia din slabitiunea si nedecisiunea care a caracten- 
satu intrăg’a acțiune constitutiunala din anii 1860— 
1865, ei nu au aflatu chei’a adeverata. In locu 
se desfaca nodulu gordianu transilvanii consiliandu 
po monarchu câ in vederea situatiunei abnormale 
estraordinare, printr’unu pasu decisivu in vigbrea de
plinei sale potestati, se declare natiunalilatea romana, 
care isi căstigase merite neperitâre pentru tronu 
si patria, de parte integranta a Transilvaniei pe bas’a 
egalei indreptatiri natiunale, salvo jure a 
celorlalte popdre, in cătu adeca acestu dreptu alu 
loru nu era contrariu egalei indreptatiri a natiuna- 
litatii romanesci, in locu se faca acdst’a, consiliarii 

tronului au luatu refugiu la mediloce paliative, au 
incercatu se impinga cu ajutorulu a totu feliulu de 
octroarisi pe Romani in staululu constitutiunei ardelene 
printr’o portitia laterala, si au facutu astfeliu că 
s6rtea si viitoriulu acestora se depindă dela buna 
vointi’a minorității ardelene privelegiate.

De odata cu diplom’a dela 20 Octobre 1860 
s’a publicatu si autografulu imperatescu, care, a- 
vendu in vedere ștergerea pusetiunei privilegiate 
a nobilimei si desfiintiarea iobagiei cu urmările 
ei pentru egalitatea de dreptu a tuturoru locuitori- 
ioru tierei si considerandu „caracterulu singulara 
alu constitutiunei transilvane de mai inainte." recu- 
ndsce, că „este neaperatu de lipsa să se faca unele 
schimbări afundu taietăre in acdst’â constitutiune 
si provdca pe canceiariulu transilvanu se convâce 
o conferenția de barbati din diferitele natiuualitati 
ale tierei cu scopu da a se consultă „asupra ces- 
tiunei privitdre la ficsarea si organisarea unei re- 
presentantie a tierii, care se corespunda atătu la 
pretensiunile confesiuniioru,natiiloru si classeloru mai 
inainte privilegiate, cătu si la pretensiunile natiu- 
nalitatiloru,confessiuniloru si classeloru, cari mai ina
inte nu luasera parte la drepturile politice", si proiec
tele acestei conferintie se le astdrna monarchului.

Din acestu autografu se vede, că parerea consilia- 
riloru tronului la 1860 era de a reformă constitutiunea 
ardeldna pe calea octroirei cu concursulu si cu 
conseintiementulu minorității privilegiate a Ardeiu
lui, in favărea egalei indreptatiri natiunale a Ro- 
maniloru. Nu mai incape indoidla că pe calea a- 
căst’a potea să se dobăndăsca unu resultatu favo
rabilii numai in acelu casu, candu Ungurii si 
Sașii ardeleni ar fi fostu dispusi a cedă de buna 
voie o parte insemnata din „positiunea loru pri
vilegiata" in folosulu Romaniloru.

Ce a respunsu inse la 1861 minoritatea arde- 
ldna privilegiata in conferenti a regnicolara din 
Alb’a-Juli’a? Ungurii si Secuii au respunsu c’unu 
„Non possumus" cerOndu câ pe bas’a legei de uni
une dela 1848 se li se dă voie se mdrga la Pest a, 
Sașii ca intotdduna s’au impartîtu in doue tabere, 
unii au mersu cu Ungurii, ear’ ceilalți au votatu 
pentru o propunere făcută in sensulu inteutiuniloru 
guvernului nemtiescu, care inse in fondu era in 
defavorulu unei representari corespundietăre a na- 
tiunalitatii romano in diet’a tierii.

Chiaru si din modulu cum a fost compusa me- 
morat’a conferenția regnicolara de Alb’a-Julia, care 
constă din 24 membrii Unguri si Secui apoi din 
8 Sași si numai din 8 Romani, adunarea romana 
dela 1/13 Ianuariu 1861 — care avea se fia o 
precousultare in ajunulu conferentiei regnicolara — 
a trebaitu se prevdda acelu resultatu negativu, ea 
a trebuitu se prevdda prin urmare si aceea, că pe 
calea indicata de guvernu, care facea dependenta 
caus’a romana dela grati’a minorității privilegiate a 
poporatiunei ardelene, era impossibilu de a ajunge 
la limanulu dorintieloru si postulateloru natiunale.

Cronic’a evenimentelor politice.
Fiindu interpelatu din caus’a e s e c u t i u i - 

loru de dare infinite in comitatulu Timi- 
sianu, ministrulu de finance S z a p ă r y arată, că 
la finea anului 1880 restanți ele de dare 
directa in tâtatier'a s’auurcatu la 32,680,000 fi. 
facia de darea prescrisa pentru acelu anu de 
76,898,000 fi., asiadăr’ cam la 50°/o. Din sum’a 
jestantieleru 11 miliăne sevinu pe sidpte comitate, 
intre cari este si celu Timisianu; pe celelalte 57 
comitate se vinu 21 milbne. Restantiele in comi
tatulu Temisianu au fost la finea an. 1880 de 
2,773,000 fi., fașia de darea anuale prescrisa de 
2,753,000 fi. In comitatele Torontalu, Zemplin, 
Bereg, Ung, Szilâgy si in comitatulu Albei-de-josu 
restantiele au acelesi proportiuni. O parte insem
nata a restantieloru deriva inca d'inainte de 1875. 
In privinti’a celoru siăpte comitate memorate mi

nistrulu a ordonatu să se imparta restantiele pe 
trei ani in rate. — Eata resultatele politicei eco
nomice si financiare maghiare dela 1867 incăce.

De cătu va timpu incăce Preș s’a germana 
continua a publica contr’a Franciei articuli, 
care de care mai sensationali. Mai eri era „Nordd. 
Allg. Zeit.“, organu alu d-lui Bismarck; astadi 
vine la rbndu „Der Reichsbote". Acestu diaru 
publica unu articulu de alarma, care atrage aten
țiunea d-lui Bismarck asupra estraordinarieloru 
pregătiri de resbelu ale Repu
blic e i f r a n c e s e. In acest’a se dice intre 
altele:

„Prin raporturile sale directe si indirecte, cu 
proprietarii si conducătorii drumuriloru de feru 
elvetiane, guvernulu francesu se afla pusu in posi
tiunea de a pută intrebuintia la eventualitatea unui 
resbelu spre scopurile sale intregulu materialu alu 
acestora drumuri de feru. De 6race retidu’a 
drumuriloru de feru germana este superidre celei 
francese atătu in bunetia cătu si in caDtitatp, 
direcțiunile Imiiloru ferate de: Nordu, Ostu si 
Orleans fura provocate se comandeze 360 de loco
motive noue. Acestu mare numeru de masîni au 
si fostu comandate pe la fabrici din tiăra si din 
Austri’a cu terminulu de predare de 1. Aprile 1881. 
In același timpu administratiunea liniei ferate 
Paris-Lyon-Mediterana a trebuitu se închirieze pe 
unu anu de dîle mai multe sute de 
v a g 6 n e dela liniile ferate aus
triaco, cari inca stau sub tutela fran
ce s a. Aceste vagăne au si fostu espedate in 
tdta liniștea preste Bavari a in Franci’a, păna candu 
o energica intrebare a diarului „Augsburger Post- 
zeitung", cărei a ’i revine si meritulu de a fi 
descoperitu aceste manevre, puse in fine ca
pe t u esportarii mai departe a mate
rialului drumuriloru de feru austriaco." — In Vien’a 
tbta acdst’a acțiune de transportu se esplica prin 
estraordinariulu aventu, ce l’a luatu traficulu comer- 
cialu intre Austri’a si Franci’a.

Calatori’a d-lui P a r n e 11 la Paris si relatiu- 
nile sale cu d-lu R o c h e f o r t nu au facutu o 
impressiune plăcută la toti colegii sei irlandesi din 
parlamentu. Unulu din aceștia, d-lu H. Bellingham, 
s’a semtitu chiamatu se protesteze contra unei pro- 
cederi, „care ar’ potd se faca pe publicu se cidda, 
că poporulu irlandesu aprăba o astfeliu de atitu
dine si că ea este conforma cu traditiunile lui ca
tolice." Bellingham se esprima in modulu ur
matoriu ;

„Deca cumva sunt adeverate ideile, ce se atribuescu a- 
celora, cari au venitu in atingere cu d-lu Rochefort si cu 
amicii sei, atunci eu me separu cu totulu de densii si res- 
pingu cu cea mai mare energia ori ce încercare de a sta
bili o legătură intre aceia, cari, câ-si mine insumi, se silescu 
se pună odata capetu releloru, ce bantuiescu Irland'a si intre 
aceia, cari voiescu se restabildsca in Framji’a comun’a si cari 
au devenitu vestiti in Europ’a intriga prin acbea, câ s’au 
faciitu propovăduitorii republicanismului, ai ateismului si ai 
re voi u ti unii."

Acestu limbagiu ne dovedesce că agitațiunea, ir- 
landesa nu este condusa atătu de idei politice spe- 
cificu naționale, cătu mai multu de idei confessm- 
nale-catolice. Avendu inse in vedere poporulu ir
landesu si desvoltarea lui intelectuala, este greu a 
spune, unde incepu ideile cele d’antaiu si unde se 
finescu cele din urma. Ori cum ar’ fi, una nu se 
p6te negă si acăst’a este, că discordi a a intratu 
in.sinulu representantiloru nefericitului poporu ir- 
landezu.

In parlamentulu anglesu directorulu 
gene r alu alu poștelor u respunse 
unei întrebări, ce-i adresă deputatulu Labouchăre, 
că elu cunăsce pe deplinu legea, după care se potu 
deschide epistolele private si p6te se asigureze pe 
onorabilulu deputatu, că prescrierile acestei legi 
voru fi păzite cu cea mai mare îngrijire. Minis- 
strulu de interne Harcourt respunde d-lui Coven, 



c’ar’ fi unu lucru imprudentu, că parlamentulu se 
pună stavila dreptului, ce legea da guvernului de 
a deschide si a retiend in cașuri anumite epistole 
private, restrictiunea se pună pe epistolele deschise 
nota „opened by authority."*)

*) Cine sâlu reducă î Scriitoriloru, se pare, că nu voiesce 
se admita liber’a concurentia, Red.

Se scrie din Londra cu data de 21 Februariu, 
că d-lu P a r n e 1 1, parasiudu Sambata căpital’a, 
a tienutu a doua dî in Clara (Irland’a) unu 
m e e t i n g de 15,000 de persdne, unde a tienutu 
o vorbire. Pe drumu a fostu primitu cu ovatiuni 
entusiastice iu mai multe stațiuni. Elu dedu popu- 
latiunei si in deosebi arendasiloru consiliulu, se 
remana fideli ligei agrare si observă, că densulu 
a amanatu prin „obstructiunea sa“ mai bine de 
7 septemani suspendarea acteloru „Habeas Corpus." 
Elu observa mai departe, că densulu si colegii nu se 
sfiescu de locu de inchisdre, ddca arendașii voru 
continua se refuse platireaarendîloru. 
Ddca se va opune numai o resistentia passiva siluirii 
si ddca se va evita respingerea fortii cu forti'a: 
atunci mesurile de siluire voru cadă in cele din 
urma asupr’a capului autoriloru loru.

Relativu la conflictul u turco- 
grecescu este fdrte puținu de raportatu. 
Scirea din Constantinopolu a „Ag. Havas", că 
puterile semnatare ale tractatului din Berlinu la 
propunerea guvernului germanu s’ar’ fi intielesu in 
privinti’a unui nou traseu alu frontiereloru turco- 
grecesci, este astadi desmintita din Londra, de unde 
se scrie, că o asemenea propunere nu s’a facutu 
din partea nici unei puteri europene. Din Aten’a 
se scrie „Corr. Polit.", că aci domnesce o mare 
iugrijire iu privinti a viitoriului celui mai de aprdpe. 
T6ta lumea astdpta cu o impacientia febrile pașii 
ce-i va face contele Hatzfeld după sosirea s’a la 
Constantinopolu pentru aplanarea pacifica a dife
rentului turco-grecescu. Cu tdte că, deocamdată 
Grecii nu cugeta la resboiu, totuși nu se pdte 
dîce, că ei ar’ fi dispusi se lase ceva din revindi- 
catiunile loru.

Unu redactoru alu diuariului „Deutsche Ztg." 
din Vien’a a avutu dîlele trecute o c o n ver
sat i u n e c’unu insemnatu oinu de stătu 
g r e c u , care in momentulu de fația visitdza 
diversele capitale ale Europii. Acbst’a conversa- 
tiune confirma odata mai multu tendintiele ce le 
urmaresce poporulu grecescu in Cest. Orientala. 
La intrebarea, prin ce ar’ trebui înlocuita Turci’a, 
omulu de stătu grecu respunse:

„Tlerile cari constituescu astadi Turci’a europdna trebue 
puse sub protectiunea unui poporu dusmanu Rusiloru si 
iubitoriu de independentia, ear’ acestu poporu este celu 
grecescu. Lumea se insidla, candu crede, că cestiunea orien
tale este o cestiune intre Slavismu si Ellenismu. 
Metternich dîcea in 1839 cătra Prokesch-Osten, că decisiunea 
sa este luata: Constantinopolulu trebue se devină grecescu; 
si la intrebarea mai departe, ce să se imtemple cu tier'a, 
ce se afla intre Greci’a si intre Constantinopolu, Metternich, 
dedă acelasiu respunsu. Din nenorocire diplomati’a de 
astadi a Europei a perdutu cn totulu din vedere acestu 
punctu de vedere claru. Metternich nu era unu omu de 
stătu, care să creeze ceva positivu; elu era unu diplomata, si 
esenti’a diplomației consta in aceea, ca ea pune in continuu 
pedeci, amăna, nega. Napoleonu I. dicea, după cum ne 
spune d-nâ de Remusat, că elu intrebuintia pe d-lu de 
Talleyerand numai, candu voiea se coutracareză drumurile 
altor’a, altadata nu Tu intrebuintia de locu. . . Pentru 
aceea diplomati’a nu s’a pututu aventâ nici-odata pena la 
a sprigini, cu-o mare idea nâuele creatiuni, si o 
asemenia idea este favorisarea Ellenismului contra 
Slavismului, său mai bin6 dlsu, contra Russismului, Crediuti’a, 
că pe ruinele Turciei se va pote redicâ o Bulgaria de sine 
statatdre si independenta de Russi’a, este cu totulu greșita. 
Bulgarii nu sunt decătu nisce Russi travestiți. Pentru aceea 
nu trebue să se vorbesca niciodată de Bulgari seu de Slavi; 
Slavismu si Russi’a sunt noțiuni identice. “

La intrebarea diaristului, pbna unde are să se 
intinda viitoriulu imperiu grecescu, pentru a pută 
forma o stavila contr’a slavismului, si ddca au de 
gandu Grecii se supună jugului loru si pe Bulgari 
si pe Albanesi, respunse omulu de stătu grecescu:

„Elinii sunt o rassa aristocratica, care trebue se evite 
luarea in sine de elemente străine. Albani’a p6te se devină 
independenta Epirulu inse trebue se devină alu nostru 
intregu. Spre sudu de Balcani, cu deosebire de 
alungulu tiermuriloru Marei Egeice elementulu predominanta 
este celu ellinu, cu tdte că statistici ruși si anglesi s’au 
silita se dovedesca contrariulu. întărirea Ellenismului. contra 
Slavismului este chiaru in interesulu Germaniei si alu Austro- 
Ungariei."

La reflecsiunile redactorului, că Germani’a este 
favorabile astadi Turciei si că Austria are de gandu

*) Deschise de autoritate. Red.

se înainteze pbna la Salonichi si se creeze din Mace- 
doni’a si din Albani’a staturi autonome sub pro- 
tectiune austriaca, Ellinulu respunse:

„Acestu cugeta, ori cătu ar’ fi de seducetoriu, va fi 
stricatiosu pentru Austri’a in consecintiele sale. Austri’a se 
va pdte mantiend la Marea Egeica numai cu puterea arme- 
loru si si acest'a numai pentru cătuva timpu. Limb’a lui 
Homeru si alui Aristotele nu va fi delaturata aci niciodată 
prin aceea a lui Gothe si Kant. S6rtea Austriei va fi in 
casulu, candu ar’ persistă pe langa aceste proiecte, o cădere 
mai terribile decătu aceea dela Solferino si dela Koniggrâtz. 
Fația de nisce planuri de cucerire ale Austriei in Orienta, 
eu insusi cu tăte că urescu pe Russi’a, considera aliarea 
patriei mele cu a'-est'a, că unu ce de-o absoluta necesitate."

Iu septeman’a trecuta s’a constituitu con- 
s i 1 i u 1 u m u n i c i p a 1 u alu Parisului, ale- 
gându de presiedinta pentru sessiunea anului aces
tuia pe d-lu Sigismuud Lacroix candidatulu radi- 
caliioru, contra doctorului Thulie candidatulu opor- 
tunistiloru. D-lu Lacroix a fostu alesu cu majo
ritate de unu votu gratia numai • sucursului celoru 
siepte conservatori monarchisti, ce au intratu in 
consiliu.

Schitie din vieti’a nostra naționala.
Motto: Vieti’a este unu tablou de mosaicu. 

alu cărui coloritu depinde dela petri- 
celele, care Tu compunu

Sevigne, 
(Fine.)

Se aruncamu o privire asupra starei ndstre politice 
din punctu de vedere subiectivu.

Unu poporu, care recundsce, că positinnea lui 
in stătu nu invdlve conditiunile esigenfe, pentru o 
vidtia onorifica alaturi cu alte pop6re — si totuși 
tace si nu se silesce a-’si ameliorâ positiunea sa, 
se face culpabilu de actulu sinuciderei", a disu in 
dilele trecute unu mare barbatu de stătu in parla
mentulu din Cislaitani’a. Stăndu lucrulu astfeliu, 
trebue se marturisimu, că poporulu romanu din 
tierile aceste astadi e .aprdpe culpabilu de unu 
asemenea actu. Din cele espuse mai susu resulta 
prd evidentu că positiunea ndstra in stătu este cătu 
se pdte mai nefavorabila — si totuși noi ce facemu? 
Suferi mu de-o indolentia necalificabila. Indolenti’a 
acdst’a numai asia se pdte aplică, că ori nu sun- 
temu capabili de a cumpăni positiunea ndstra, ori 
nu posedemu nici macaru elementele unui stimulu, 
care ne aru potd face, se ne reculegemu poterile 
ndstre intelectuale si morale si — intre marginile 
legei — se le concentrămu pentru o acțiune efi
cace si solida si se evaluamu fia-care atomu din 
corpulu nostru natiunalu, căndu e vorb’a de apa- 
rarea intereseloru celoru mai sacre. Pe lenga a- 
ceste mai adaugemu si aceea, că ne lipsescu băr
bați de aceia, cari se intrundsca conditiunile „dmeni- 
loru mari", cari petrundiendu cu perspicatitatea re- 
ceruta referintiele ndstre, se aflb calea cea mai 
sigura, care se ne pdta duce la limanu. Avemu 
barbati, cari au pretensiunea de a fi conducători, 
ddra ori nu au norocu ca planurile loru sb se 
duca in deplinire, orî că planurile suntu greșite. 
Ddca ne uitamu mai de aprdpe la faptele multoru 
pretinși conducători, vedemu că ei isi perdu vremea 
cu manuntisiuri, cu certe si polemie personale ne
demne de dmeni seriosi, scapandu cu totulu din 
vedere caus a generala. Astfeliu vine apoi, că a- 
cesti barbati iu crediuti’a, că sunt capi de partide, 
se pomenescu, ca stau in fruntea unei elice si 
sfasie astfelu poporulu, erbandu nisce referintie, prin 
care se paralisdza ori ce acțiune comuna si de 
interesu generalu. Barbati conducători de unu 
calibru superioru ne trebuiescu. Aceea, că iaca uu-i 
avemu, ni-o dovedesce lips’a de disciplina si de 
organisare.

Se cautămu puținu la modulu, in care se mani- 
festdza vidti’a ndstra politica z«t' ’efojnv Se luamu 
mai antaiu jurnalistic’a. Fatia de trebuintiele 
ndstre, fatia de varietatea lupteloru politice, foile ce 
le avemu suntu prd puține. Cu tdte aceste deju- 
decandu-le după modulu, cnm representa ele aceste 
interese, unele ne făcu impressiunea, că suntu 
numai jurnale de clica. . , Ei bine, are poporulu- 
nostru lipsa de jurnale de clica? Ce primesce 
poporulu nostru in schimbu pentru banii, ce-i dă pe 
aceste diuare? Permite starea lui materiala că se 
remunereze ori ce feliu de „încercări literare" si 
statistice, si a . ceti ori-ce-feliu de ciguri, miguri, 
vorbe „de lana caprina" si certe pentru barb’a 
popii? — Fația de aceste impregiurari nu aru fi 
mai bine, că se avemu s. e. numai doue foi redac
tate cum se cuvine? , . . Reducbndu-se numerulu 

foiloru*),  aceste s’ar potd sustiend intr'unu inodu 
mai satisfacbtoriu prin înmulțirea abonantiloru si 
prin angagiarba de colaboratori buni si bine platîti.

Mai departe s’a manifestatu vidti’a ndstra poli
tica pbna acum prin conferintie generale si parțiale 
locale. Conferinti’a generala dela Mercurea, si 
Alb’a-Iuli’a si cele doue conferintie generale dela 
Sibiiu au fostu in timpulu mai nou singurele con
ferintie cu pretensiunea de o acțiune comuna. Ei 
bine, fostau acele conferentie astfeliu compuse, că 
conclusele loru sb se pdta considera de espressiunea 
fidela a tuturoru alegbtoriloru romani din Transil
vani’a ?

Nu 1 Tdte conferintiele aceste n’au fostu decătu 
nesce probe, că noi n’amu trecutu inca peste 
A-B-C-ulu scdlei politice. Noi pbna acumu, se pare, 
că nici atătu nu amu invetiatu, că se scirnu, cum 
se compunemu o atare conferintia generala. In 
conferintiele din cestiune au fostu fdrte puțini 
delegați din locuri mai îndepărtate, si maioritatea 
preponderanta a constatu din locuitorii din apro- 
piare, si apoi totuși s’au numitu conferintia gene
rala a tuturoru Romaniloru din Transilvania. 
Resultatulu a fostu apoi celu mai bunu criteriu 
alu acestoru conferintie, căci pe de-oparte ele au 
datu ocasiune străini loru, că se ne critice intr’unu 
modu puținu magulitoriu, dra de alta parte s’a 
facutu, ce s’a facutu, că mare parte din singura
ticele cercuri electorale a procesu fia-care cum a 
vrutn si cum le-a venitu la socotdla. Apoi rogu-ve 
prd stimati conducetori se nu vorbescu de con
ferintiele altoru popdre — asia au fost conferin
tiele sasiloru dela Mediasiu si Sibiiu ? Se invetiamu 
macaru dela ei, ddca nu dela alții, că atari con
ferintie se convdca din vreme, nu buna dra cum a 
fostu conferinti’a ndstra din urma dela Sibiiu, toc
mai in ajunulu alegeriloru dietali; mai departe 
conferintiele sb se compună după drece sistemu 
respresentativu alu diferiteloru coltiuri si coturi de 
tidra, si in atari conferintie se aiba dreptu de 
vorba si de votu numai adeveratii delegați, dra nu 
tdta adunatur’a d impregiuru. . .

Se pdte, că din trecutu vomu fi invetiatu ceva 
si fiind-că alegerile dietale suntu la usia, onoratulu 
comitetu electoralu din Sibiiu se binevoidsca de cu 
vreme a face dispositiunile necesarie pentru convo
carea une conferintie, care se fia cătu se pdte mai 
multu o fidela representantia a tuturoru cercuriloru 
electorale, provocăndu-le pe aceste, că se ’si tra- 
mita unu nuineru anumitu de delegați, provediuti 
cu credentionale corespundietdre, si in acea con
ferintia dreptu de vorba si de votu se aiba numai 
acești delegați ; si apoi dela conclusele unei atari 
conferintie se pdte pretinde, că se determine o 
procedere comuna- uniforma. Altfeliu vomu creă o 
stare de confusiune si de ametidla, alu careia 
resultatu nu va diferi de resultatulu celorlalte con
ferentie, decătu pdte numai in respectulu timpului.

Lips’a de organisare, de disciplina se mai semto 
la poporulu nostru in fine si in acea impregiurare, 
că mai nicairi nu avemu comitete său cluburi 
permanente, cari sb pertracteze cu ragazu 
afacerile ndstre naționale, ci aceste se com
punu si se constitue ici colo mai totddun’a in 
ajunulu agendeloru mari si atunci iute si de graba, 
fără de a avd timpulu fisicu pentru d precugetare 
matura, aducu concluse pripite si sevbrsiescu fapte, 
că cele ce le cundscemu. E timpulu supremu, că 
in fia-care tienutu se ne constijuimu in asemeni 
comitete, care pe de-o parte se cdrna tdte afacerile 
particulare locale, eara pe de alta parte, căndu e 
vorb’a de vreo intielegere comuna, se dispună nați
unea in ori ce momentu de unu aparatu cătu se 
pdte mai intinsu prin tdte unghiurile locuite de 
romani si prin tdte stratele poporului. Avbndu noi 
astfeliu de comitete, se va dă ocasiune, că sb sa 
inițieze veri-cine in afacerile politice, si ne vomu 
emancipa de tutoratulu cătoru-va inși, cari fara 
vin’a loru. si pdte mai puținu prin meritulu loru, 
se vedu astadi puși sub sarcin'a cea grea ce o face 
politic’a in numele locuitoriloru romani din diferitele 
municipie si in numele natiunei.

*

In liniămente generale amu remarcatu prin a- 
ceste sîre simptomele mai însemnate din vidti’a 
ndstra naționala si fiindu acum in punctulu de a 
face o conclusiune, trebue se recundscemu că ele 
ne presenta unu prospectu fdrte posomoritu pentru 
viitoriulu poporului romanu de sub coron’a S-lui 
Stefanu. Funcțiunile vitale ale organismului nostru 
natiunalu pe terenulu bisericescn, scolasticu si poli- 
ticu, nu numai că sunt lipsite de sistemulu har- 



înonicu, pe care l’amu pretinsu la inceputulu aces- 
toru sire că conditio sine qua nou pentru sustie- 
nerea si prosperarea unui organismu, ci pe alocurea 
au luatu unu cursu centrifugalu pentru stricarea si 
nimicirea organismului natiunalu.

Ori-cătu. de trista ar' fi inse pentru momentu 
situatiunea ndstra se nu desperamu, ci cunoscându 
reulu se facemu totu ce ne sta in putintia spre 
alu delatură. Toți la postulu loru se ’si implindsca 
datori’a de Romani, avându in vedere inainte de tdte 
interessele generale naționale, fiacare petricica din 
mosaiculu, care formdza vidti’a ndstra natiunala se 
’si capete lustrulu trebuintiosu si atunci vorbindu 
cu Sevigiid suntemu siguri că vomu avă unu tablou 
armonicu si frumosu.

Vien’a 18/6 Februariu 1881.
Balul u romanu de aici tienutu in 15 a 1. c. a 

reesitu forte splendidu. Diarele principale din 
capitala au constatatu acdsta unanimu.. Elu are a se 
privi de o petrecere curatu sociala fara 
de cea mai mica umbra de coloritu politicu, 
ceea ce se p6te judecă după arangiatorii si spri- 
ginitorii acestui baiu. Balulu romanu priu aceea 
că s’a datu in anulu acesta in primele saldne din 
Vien’a, in șalele Reuni unei de musica, si-a castigatu 
numirea de baiu de elita de primulu ranga. „Neue 
freie Presse", „Deut. Zeitung", „Presse", „Frem- 
denblatt", „Tagblatt", „Tribune" si altele convinu 
intru a afirmă, că balulu romanu se pdte numerâ 
intre cele mai strălucite din sesonulu acesta. Unele 
diare ilu considera chiaru de celu d’antaiu baiu 
nationalu, peste alu poloniloru (a se vedd „Presse" 
din 18 1. c. Nr. 48), deși polonii suntu repre- 
sentati aici prin o aristocrația înalta si f6rte 
numerdsa.

Maghiarii n’au arangiatu in anulu acesta baiu, 
asemenea nici Bohemii; de altcum nici până acuma 
ei n’au facutu concurentia balului romanu. Totu cei 
romanescu trebue să se bucure vediendu ce locu 
dau diaristii, cei mai competent! judecători ai 
culturei sociale, Romanului in vidti’a sociale din 
centrulu monarchiei.

Balulu a fostu cercetatu de cătra unu publicu 
numerosu si alesu. Dela curte n’a participatu 
nimenea din caus’a doliului. Nici din miniștri u’a 
fost nici unulu fiindu in săra de 15 1. c. serata 
la tramisulu Francei. Dintre ddmnele patronese a 
fostu Baron’a M. Hye de Gluneck n. Filisianu 
Celestina de Opolzer u. Mautner-Markhof, si The- 
resia Eduard Kanitz. Dintre onoratiori a fostu 
ministrulu resiedinte alu României Balaceanu, 
Archiepisc. si Metrop. Andrieviciu, intend. generalu 
baronulu Hoffmann, feldmaresialu Br. Tiller, feld- 
maresialulu Br. Schloisnigg, baronulu Wertheim, 
baronulu Vasilco membru alu senat, imper. si 
Lemayer; deputății : Dr. Mitrofanoviciu, baronu 
Stârcea, Dr. Zotta, Cosoviciu, Pitei, S. Popoviciu 
cap. campestru si alții.

Domnii onoratiori romani in frunte cu Emi- 
nentia s’a Archiep. si Metropolitulu Morariu-An- 
drievici si-au castigatu prin presentia d-loru loru 
unu mare meritu pentru balulu romanu, con- 
tribuindu in modu f6rte considerabilu la coloritulu 
lui nationalu.

Pentru de a marcă mai multu caracterulu natio
nalu alu balului, comitetulu arangiatoriu a ingrigitu 
că intre cele 3 dedicatiuni „Karpathen Lieder" 
Valsu’ după motive romanesci de F. Mayer; „Je 
pens ă toi" polca frangaise de E. Strauss si „Ochi 
negri" polca frâng, de E. Sator — ddue se fia 
romanesci. Aceste au fostu primite din partea 
publicului cu multe aplause si repetîte de mai 
multe ori, Sal’a a fostu fdrte frumosu decorata 
Ordurile de dansu pentru dame au facutu o impres- 
siune nespusu de plăcută. Peste totn fia disu, n'a 
lipsitu nimicu ce ar’ fi pututu detrage din frumseti’a 
si eleganti’a balului.

Fagia cu unu succesu asia de favorabilii atătu 
comitetulu araugiatoriu cătu si dâmnele patronese 
si on. publicu romanu, care a spriginitu balulu ro
manu de aici prin concursulu seu materialu, nu potu 
de cătu se ’si gratuleze.

Iu privinti’a resultatului materialu nu suntu pe 
deplinu informatu. Mi s’a disu, că socotele inca nu 
suntu încheiate si că se mai astdpta inapoiarea 
unoru colecte din provincii. Inse chiaru si atunci, 
căudu venitulu materialu alu balului n’ar’ da de 
astadata o suma mai însemnata resultatulu balului 
se p6te numi stralucitu, prin dimensiunea ce a 
castigatu, care ’i asigura esistinti’a in viitoru si 
face se speramu unu succesu materialu mai bunu...

d.

Diverse.
(Iubileulu lui Victoru H u g o.) 

T6ta Frangi’a se pregatesce a serbă diu’a, in care 
marele poetu Victoru Hugo implinesce 80 de ani. 
Acdst’a dî este 15/27 Februariu. Si in Bucuresci 
s’a luatu initiativ’a pentru a se face in onărea ma
relui poetu o manifestare si din partea Romaniloru. 
„Telegr." ne spune, că inițiatorii manifestarei au 
decisu a formă unu mare albumu, legatu frumosu, 
cu scopu de a fi presentatu poetului in diu’a de 
27 1. c.

(Noii cetatiani străini.) De căudu 
cu modificarea art, 7 din constitutiune, dîce 
„Curierulu Balasan" multi dintre Evrei, că se ’si 
ascunda originea loru, au inceputu a ’si adaoga la 
numele loru terminatiuni romanesci. Asia, din 
L u p u au facutu Lupovici din losef — 
Iosefescu etc, Parte dintr’insii inse, pentru 
a pută scapă de recrutatie, au renuntiatu la drep
turi, preferindu a ’si lnâ pasiaporturi străine. 
Asia, cu ocasiunea recensementului pentru recru- 
tati’a anului acestuia se presentara inaintea comisi- 
unei de revisuire din Vaslui doi Greci perciunați : 
Buruhopulos si altulu Itichiadisll!

(O ceremonia curios a.) In Rom’a s’a 
seversitu in septemăn’a acdsta o ceremonia f6rte 
cunâsa, decorarea Maicei Domnulni. Deputatulu 
parlamentam brasilianu, d. Pinto, primise de 
curându insigniile de comandoru alu ordinului por- 
tugesu Notre Dame de Villa Vicosa. Deputatulu 
refusă acea decoratiune si o tramise imediatu la 
Rom’a, că se fia atârnata Maicei Domului ce se afla 
in biseric’a Delle Frare sub numele de Madona 
del Miracolo. Decorarea acestei ic6ne s’a facutu cu 
ceremoniile usitate in asemea cașuri.

(Unu e p i s o d u din 1 u p t ’a d’i n p r e- 
giurulu Geok-Tepei.) La unu atacu alu 
Techintiloru o compania intrdga a unui batalionu 
alu regimentului renumitiloru Apsieransi a fostu 
nimicită până la 10 6meni. Stindartulu a fostu 
perdutu. Genraiulu Scobelev a propusu, că batali
onului, care a avutu nenorocirea de a perde std- 
gulu după o aperare ddmna de onâre, se i se dea 
altulu. Regimentulu a refusatu acdsta dicându, 
„că ’si va recâștiga singuru stindartulu", si se 
rugă a fi pusu in capulu coldnei de atacu. Astu- 
feliu strabatîl in fortardtia si după 10 dile ’si 
reluă stdgulu perdutu. „Rsb.-W.“

(Tabloulu) ce a aparutu de curăndu si care se vinde 
in librari’a d-lui Paul Cieslar in G r a z, represen- 
tandu : „Luarea unui drapelu turcescu de cătra Roșiorii 
romani in faci'a Pievnei"1, ni s’a tramisu si noue. Acestu 
tablou este de t6ta frnmseti’a, mare si viiu coloratu si costa 
8 fl..fara rama, ear’ cu rama 13 fi. v. a. Se observa, că 
cumperatorii opului „Resbelulu orientalu“ voru capetâ acestu 
tablou cu pretiu mai redusu.

(Etatea oualorui) Spre a cunăsce etatea oualorn se 
topescu 120 de grame de sare intr'o litra de apa curata. 
In acest’a fluiditate se pune oulu, ce are se fia esaminatu. 
Deca oulu e din diu’a aceea, indata se va cufunda pena pe 
fundulu vasului; este elu inse din diu’a trecuta, apoi nu 
se va asiedia chiaru pe fundulu vasului si dăca este de 3 
dile innăta in apa camu pe la suprafatia si din ce e mai ve- 
chiu de acea se arata mai multu pe d’asupr’aapei. „Tel."

(Societatea corpului didactic u.) 
In localulu Universității din Bucuresci s’a intrunitu 
la 8/20 Febr. sub presiedintia d-lui generalu D a- 
v i 1 a, vice-presiedinte, Societatea Corpului didac- 
ticu. Membrii au aratatu dorinti’a loru de a vedâ 
societatea intrandu intr’o periâda de activitate si 
au otaritu că siedintiele generale se voru tienâ re- 
gulatu odata pe luna in cea d’antaia dumineca. 
S’a propusu in urma infiintiarea unui Clubu alu 
Corpului didacticu si a unei reviste literare. Pro
punerea s’a adoptatu si s’a numitu o comissiunede 
cinci membri spre a studîă cestiunea si a presintă 
unu raportu in siediuti’a viitâre asupra modului cum 
s’ar’ potd ajunge la infiintiarea acestoru doue mi- 
dildce de comunicare intre membrii corpului didac
ticu. Societatea se va intruni in siedinti’a generala 
Dumineca viitdre, 15 Februariu, totu in localulu 
Universității.

(Apa Dunărei) de cătu-va timpu cresce, scrie V. C. 
de la 4—5 curentu (24 6re) a crescutu 14 cm., si deca va 
mai continuă, totu astnfelu in curendu ne putemu așteptă la 
o inundatiune a pârtii din vale a orasiului Galați, căci mai 
trebuie 1 m. că se treca peste cheivlu din fatia bursei. 
Ce mesuri iea Primari’a pentru evitarea acestui periculu ?

(Urcarea valoriloru romanesci.) 
O subita si mare urcare de cursuri este eveni- 
mentulu septemanei la Bucuresci. Rent’a romana, 

dela 79 a atinsu de odata cursulu de 85; 6°/0 
ruralu, care de multa vreme abia prindea 871/2, 
a saritu la 95x/2; Scrisurile fonciare rurale in fine, 
cari faceau mari silintie pentru a atinge pariulu, 
s'au vediutu deodata cautate si plătite cu 1033/4. 
Urmarea aceasta a atrasu după sine si urcarea Do- 
meniaieloru, a „Schulverschreibungen", a creditului 
fonciaru urbanu si a altoru valori de stătu romanu. 
Confussiunea e mare si consequentiele nu potu fi 
de cătu din cele mai grave pentru publicu, de nu 
va sci se păstreze o tienuta calma si se scruteze 
bine evenimentele. Toți se intreaba, in adeveru, 
care se fia caus’a acestei subite urcări, si nimeni 
nu pdte se ’si-o explice, ne fiindu provocata nici 
de mersulu naturalu alu lucruriloru, nici de vr’unu 
evenimentu financiaru, care se denuntie vre-o ame
liorare marcanta, produsa in situatiunea financiara 
a Statului romanu. Ddr’ eata „Curierulu financiaru", 
care ne esplica lucrulu: „Banc’a Naționala, dîce 
acestu diaru, in vederea putîneloru sale afaceri, ce 
se remarca naturalu la t6te institutele financiare 
la inceputulu creatiunii loru, a hotaritu a plasă 
1,200,000 franci din capitalulu seu in diferite 
fonduri de Stătu său garantate de Stătu.

(„Aleg.".)

(Industri’a petroleului fatia 
cu tarifulu romanu vamalu si 
cu c o n c u r e n t i ’a străină.) In in- 
cheiarea Conventiunei Comerciale cu Austro-Un- 
gari’a representantii acestui Stătu vecinu au reu- 
situ a se stipula, că petroleulu austro-ungaru să se 
p6ta importă in Romani’a fara a plăti vre-o tacsa. 
Că se pdta dobândi acâst’a scutire de tacse, ne în
chipui mu, că dibacii fiscali ai Austriei au trebuitu 
se pună înaintea a-loru noștri, cumcâ de 6ra-ce 
Romani’a este un’a diu cele mai avute tieri in is- 
v6re de petroleu, pe candu Austro-Ungari’a mai că 
nu are vre-o esploatare petrolifera de 6re-care in- 
semnatate, nu este nevoie să se pună vre-o tacsa 
de importu asupra acestui uleiu mineralu. Pote că 
acdst’a argumentare ar’ fi avutu 6re-care temeiu, 
dâca, pe candu se scutea petroleulu austro-ungaru 
de ori-ce tacsa, s’ar’ fi ădmisu reciprocitatea, a- 
deca s’ar’ fi lasatu, că si petroleulu nostru se intre 
scutitu de 6ri-ce tacsa in tidr’a vecina. N’a fost 
inse asia. Cu faimâs’a clausa a „natiunei celei mai 
favorisate" noi amu remasu supusi la tdte fluctua- 
tiunile tarifului austro-ungaru.

Eata in adeveru unu faptu, care intaresce aceea 
ce diseramu. Dela anulu 1877, după cum ne 
spune „Messager de Vieune", productiunea petro
leului a luatu o mare desvoltare in Galiti’a si a 
ajunsu la cifr’a de 300,000 cuintale metrice. A- 
cdst’a cifra se va urcă mai cu sdma, ddca se voru 
pune in aplicare, după cum dice fdi’a vieneza, me- 
surile necesarii pentru a ajută si a protege indus
tri’a petroleului si anume:

a) organisatiunea naționala a raporturiloru le
gislative,

b) sporirea tacseloru la importu asupra petro
lului si a petroleului rafinatu,

c) scutirea de ori-ce impositu intr’unu termenu 
de 10 ani,

d) constructiunea drumului de feru transver- 
salu, care trebuie se strabata localitățile cele mai 
bogate in petroleu.

Astfelu dâra, pentru incuragiarea industriei pe- 
troleului, secere intre altele scutire de impositein 
timpu de diece ani si sporirea tacseloru la importu. 
Cu alte cuvinte statulu, care pe noi ne-a indem- 
natu si a reusitu a ne convinge, se lasamu petro
leulu seu se intre liberii de ori-ce tacsa in Ro
mani’a, este pe cale astadi de a luă tdte mesurile 
pentru a garantă productiunea naționala contra con- 
curentiei străine.

Diet’a Galitiei a cerutu guvernului se scutdsca 
petroleulu de impositu pe timpu de diece ani, după 
cum s’a facutu in Americ’a si in Rusi’a. De alta 
parte, guvernulu austriacu a depusu in Parlamentu 
unu proiectu de lege, prin care propune, să se ma- 
rdsca tacs’a de importu asupra petroleului destilatu 
până la 11 florini si 70 de cr. pentru sut’a de 
kilograme. Până astadi petroleulu platesce 4 flo
rini si 38 cr.; asia ddr’ tacs’a s’a va fi aprdpe 
întreita.

Noi, cari n’avemu programu emnomicu si care 
ne-amu povatiuitu după timpu, după impregiurari 
si după dmeni, candu este vorb’a de marile interese 
de economia naționala, amu scutitu petroleulu de 
ori-ce tacsa. Cum ’si voru esplica acum partisanii 
cu ori-ce pretiu ai teoriiloru de libertate a comer- 
ciului procederea guvernului austro-ungaru, care vine 
si propune intreirea unei tacse deja esistente ? 



Fiacare intielege, că scopulii ce urmaresc9 guver- 
nulu austro-ungaru este de a incuragiâ prin t6te 
mijldcele desvoltarea, esploatatiunea industriei petro- 
leu'lui in tiâr’a s’a, si acdst’a pentru că pe de o 
parte se nu mai aiba trebuintia de petroleulu nostru 
si alu altora, âra de alta parte a pută face con- 
curentia petroleului nostru chiaru in tidr’a ndstra, 
unde gratia tarifului nostru vamalu, petroleulu 
austriacu p6te fi importatu fara nici o vama. Amu 
fi intielesu reciprocitatea, dăr’ aceea ce n’amu potutu 
intielege nici-odata esue, că noi se facemu pe libe
ralii estremi in materie de vama, ear' vecinii noștri 
să se tiena si se intardsca vechiulu sistemu de pro- 
tectiune a industriei naționale. Ni se va potd ob
iectă, că de 6ra-ce astadi suntemu legați, la ee mai 
potu servi observatiunile de mai susu. Asia este, 
suntemu legați, inse tocmai pentru acdst’a este da- 
tori’a fia-caruia, că se arate neajunsurile, de care 
suferimu, pentru că celu puți nu trecutulu se ne 
servăsca de lectiune pentru viitoru.

„Rev. Sciint."

Revist a bibliografica.
(Statistica.) De curendu a aparutu iu Bucu- 

resci, in tipografia statului „E spunerea despre 
situatiun ile j u de t iei o ru pe anulu 1879 îm
preunată cu budgetele consiliuriloru ge
nerale pe anulu 1880. (Anexe la Monit. ofic. din 
1880.) — In fiacare anu, candu in diu’a de 15 Octobre 
consilinlu flăcărui judetiu deschide formalu a s’a sessiune 
ordinara, comitetulu permanenta espuue consiliului generalu 
situatiunea judetiului sub t6te privintiele ce intra in atri- 
butiunile sale. Aceste dări de sema pretiăse mai alesu pen
tru statistica tierei le contieue Espunerea de mai susu.

(„T eologi’a Dogmatica Special a") 
prelucrata pentru alumnii din Seminariele gr. cat. romane de 
Simeonu M i c u profesoru de teologi’a dogmatica la 
Seminariulu metropolitanu din Blasiu, asesoru la forulu matri- 
monialu de a Il-a instantia si la esactoratulu archidiece- 
sanu si prefectu alu tipografiei seminariali. — Cu apro
barea vener. ordinariatu metropolitanu gr. cat. de Alb’a- 
Juli’a si Fagarasiu. — Blasiu, in tipografi’a seminariului 
archidiecesanu 1881. Pretiulu unui esemplaru brosiuratu 
(8°-mare, 622 pag.) e de 3 fi. v. â. si pent u aceia ce 
voru prenumera si „teologia fundamentala său generala" 
cară costa 3 fi. v. a. pretiulu „dogmaticei speciale" va fi 
numai 2 fi. 50 cr.

(„A c a t h i s t i e r i u“) său carte ce cuprinde in 
sine multe si alese rogatiuni pentru pietatea flăcărui drept- 
credintiosu crestinu. — Acum a patr’a ăra tiparitu cu bine
cuvântarea superioriloru — Blasiu 1880. Tipografi’a Semi
nariului gr. cat. Coutiene si patru ilustratiuni religiăse.

îndreptare : In corespondinti’a din Brasiovu publi
cata in numerulu trecutu s’a comisu o mica omissiune. In 
pasagiulu relativii la comitetulu realesu trebue se se 
cetăsca : Dr. Nic. P o p u conducetoriu alu conveniriloru 
colegiali ; d Artem. Fenesianu vice-conducetoriu; d. 
Sim. Mărgineanu vice-conducetoriu alu corului (in locu 
de v-not.)

Cu 15 Februariu st. v. 1881 se începe unu nou 
abonamentu la

„GAZETA TRABSILVANIEL"
Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati 

a ne tramite adressele d-loru esactu, aratandu si 
post'a cea mai aprâpe de loculu, unde locuiescu.

WF" „Gazeta Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

Esemplare dela inceputulu annlui se mai afla.
Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran

silvaniei" este:
pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 

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

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

pentru Roinani’a si alte tieri esterne : pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.
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Spre ocuparea postului vacantu de cancelistu 
la sedri’a orfanala urbana, impreunatu cu unu 
salariu auualu de 400 fl. si 100 fl. bani de 
cuartiru, se descrie prin acdst’a. concursu.

Doritorii pentru ocuparea acestui postu — pe 
longa documentarea, cumcă densii nu au trecutu I 

peste etătea de 40 de ani, pe lenga asternerea 
documenteloru privităre la cercetarea scăleloru, 
apoi asupra cunoscintiei celoru 3 limbi ale patriei 
si mai cu săma a celei germane si maghiare si 
in fine asupra aptitudinei loru, in resortulu afaceri- 
loru că cancelistu — au de a ’si așterne pe- 
titiunile, astufeliu instruite, păna in 10 Martin a. c. 
5 6re după prandiu subscrisului oficiolatu.

Brasiovu 19 Februariu 1881.
Magistratulu urbanu.

Oursulu la Vars’a ăe 'Vlezi’a
din 23 Februariu st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 112.15 miu ung. . 116.50

Imprumutulu cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . 127 25 Tisei si a Segedin. 108.50

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 73.75
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ , 76.40
ung. (l-a emissiune) 86.30 „ de auru „ 89.65

dto. (Il-a emissiune) 103.60 Losurile din 1860 . 131.50
dto. (IlI-a emissiune) 88.75 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 97.— ungare 816.—
dto. cu cl. de sortare 95.50 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 268 75

Timiș. 95 50 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 94.— austriaco . 296.50
Bonuri rurale transil- Argintulu in mărfuri . —

vane .... 94 50 Galbini imperatesci . 5 55
„ croato-slav. . 97.— Napoleond’ori 9 32‘Zj

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57.40
de vinu ung. . 94.50 Londr’a, . 117.70

Cursulu Bursei de Bucuresci
dela 10/22 Februariu 1881.

Valori

1 Do
-

1 b
an

da Scadenti’a Cu- 
pâneloru Cerute Oferite

Oblig, rurale convertite 6% 23 Apr. 23 Oct. 92.7s 93.-
Imprum. Oppenheim , . . 8°/n 1 Ian. 1 Iul. 109.— 109.40
Oblig, domeniale . . . . 87o idem 104.— 105.-

„ Cred, fonc, rurale 7°/o 1 Iul. 1 Ian. 101. 102.0..
„ Cred. fonc. urban 7% idem 95.— 96.—

Imprumutulu comunei Bu-
curesci....................... 8% 1 Iul. 1 Ian. 101?/2 102.7,

Act. căilor fer. romane 5°/o 1 Iuliu 57.—
Oblig, năue ale statului 6°/o —.— —.—
Actiele Bancei Naționale 1 Ian. 1 Iul. 570.— 575.—
Dacia, cump. de asig.

Act. (fr. 500) . . . . 8°/o 1 Ianuariu —,— ——
Dosuri municipale (lei 20) 27.— 28 —
Renta romana................. 5°/n 79 — 80 —
Argintu contra auru . .

w /O
101.7a ioi.72

D «lauc&atose
1—6 de care sufere

multi din tote clasele poporului
Băla incepe cu mici neregularitati de stomacu; cari 

negligandu-le ataca totu corpulu precumu si rărunchii, fîca- 
tulu, in genere intregulu sistemu de mistuire, si de care nu
mai mărtea scapa pe omu. In cele mai multe cașuri pa- 
tientulu nu este consciu de băl’a s’a. Deca iuse patientulu 
se intrăba pe sine, atunci lesne păte află, unde zace si care 
este băl’a s’a.

Intre'bate : Simtu ărecari doreri, apasatura, greutati de 
respiratiune după mancaro ? Semtu vr’o greutate si amo- 
tie'la ? ’Mi suntu ochii galbini î Nu vedu dimineatia la 
deșteptare limb’a, gătulu dinții acoperiti de-o materia cleidsa 
impreunata cu unu guBtu ren alu gurei ? Am doreri la 
căste, seu la spate ? Nu am unu semtiu la partea drăpta 
că si candu ficatulu se ar’ mari ? Este o slabitiune, seu 
ametiăla, care me cuprinde redicandu-me in susu ? Este se- 
cretiunea renichiloru mai multu, seu mai puținu vapsita si 
lasandu-o unu 6re care timpu intr’unu vasu se formăsa o 
grosăla (ca drojdia) la fundulu acestuia ? După mancare 
este mistuirea in legătură cu imflarea pantecelui ? Produce 
venturi si râgăiala î — Aceste diferite simptome nu se i- 
vescu de-odata, ci unele chinuescu cătuva timpu pe suferin
țele 6i suntu premergători unei băle fărte durerose.

Deca unu timpu mai indelungatu nu se da atențiune 
bălei, causăza o tuse seca impreunata cu greatia. După unu 
timpu inaintatu devine pielea uscata si de o colăre bruna, 
manile si piciârele voru fi continuu acoperite cu o sudăre 
rece, cu câtu ficații si ranichii devinu din ce in ce mai bol
navi, aparu si dureri rheumatice, candu atunci tratarea obici
nuita nu mai ajuta de locu.

Este de mare importantia, că acesta băla să se caute 
de timpuriu, chiaru la aparinti’a ei, ceea ce prin puținu medi- 
camentu se pote delatură astufeliu, că ăpetitulu se revină si 
organele de mistuiro se funcționeze regulatu Băl’a so nu- 
mesce : „B <5 1 a de f i c a t u“ si adeveratulu si celu 
mai siguru remediu este : „Schăker-Extract", o 
preparatiune vegetabila, care se face in America pentru pro- 
prietariulu A. I. White la New-York, Dondon si Frankfort. 
Acestu medicamentu petrunde radacin’a bălei, pe care o dela- 
tura prin iutregulu sistemu.

Deposite pentru Ungari’a, Transilvani’a, Cro
ația etc. in: Agram: L. M. Finkh, Sigm. Mittlbach ; Buda
pest’a: Josef v. Tărok, Pharmacia Konigsgasse 7 : Duna- 
Folgvar: Josef v. Pap ; Esseg: Jos. Gobecki; Gr.-Becskerek: 
R. Mcncser, Gyongyds: Ferd. Merfits; Sibiiu: Aug. Teutsch ; 
H.-Mezd-Vasarhely: .Tul. Kiss; Kartstadt: Gustav Findeis; 

Clusiu: J. Bir6, Nic. v. Szăky; Deva: Eduard Bollmann ; 
Miskolcz: Er. Mor. Hercz; Neusatz: K. Grossinger; Neutra : 
Korn. Tombor; Nyireghâza: Em. Korânyi; Oedenburg: A. 
Reckert: Pancsova-, W. Giaff; Pressburg: Friedr. Heinrici, 
Fel. Pisztori, Rud, v. Săltz; Schemnitz: Fr. v. Sztankay; 
Szegedin K. Barcsay, A. Kovacs; Temesvdr: M. Jahner, 
Hunyadigasse, St. Tarczay; Vinkovke: D. v. Alemann; 
Warasdin. Arii. Hochfinger; Werschetz: G. Bionerth, Dro- 
guist; Zupanje: A. Matter.

Proprietariu A. I. Wllite; Agentura principala si 
e n g r o s s pentru Ungari'a, Transilvani'a si Croația la 
Jos. v. TărOk, Pharmacistu iu Budapest’a, Kănigsgasse 12.

A, a a a € i
In favărea fondului Reuniunel femeiloru romane 

se va arangiă, Dumineca in 15/27 Februariu a. c. 
in salonulu otelului Nr. I o productiune decla- 
matorica-musicala cu loteri'a si cu dansu. 
Loteri’a se va face cu obiecte dăruite de membrele 
Reuniunei.

Biletele .de intrare ă 1 fl. v. a. se voru da la 
cassa in sdr’a petrecerei.

Inceputulu precisu 8 6re sdr’a. 
Comitetulu dameloru arangiatore.

—————■—1———j» «

O Numai odata I 
ț-1A A se °^ere 0 ocasiune asia de favo- I 
A/ ra^ila de a procura unu orologiu j 

escelentu cu juni etate pretiulu.

desfacere
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- 
clițatu esistenti’a fabriciloru, Si fabrica representata de 
noi, caro e cea dintaie si cea mai însemnata fabric’a de 
orologe, a iuchisu de o cam data fabric’a s’a incredin- 
tiandu-ne pe noi cu vcndiarea fabricateloru sale. Aceste 
asia numitele orologe-de-buzunariu-Washington sunt cele 
mai bune do pe lume, sunt forto elegantu gravurate si in- 
frumsetiate si lucrate după sistem’a americana.

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

Ca dovada a garanției sigure si a solidității 
celei mai severe, ne obligamu prin aceast’a in publica, 
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 B 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin B 
electro-galvanismu nou, dimpreună cu lantiu si meda- I 
lionu etc., pretiulu de mai nainte fl. 25, acum numai I 
fl. 10.20 de unulu.

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

1000 orologe-cilindre infrumsetiato in capsulu de nickel 
argintu, cu sticla lata de cristalu pe 8 rubinuri forte fmu 
repassate, dimpreună cu lantiu medalionu si cutie do ca
tifea, mai ’nainte fl. 15, acum numai fl. 5.60 unulu.

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

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilu de 13 loti probatu la oficiulu 
c. r. do punciare, pe langa garanția severa repassete pe 
secunda, cu meclianismu do nicKel asia, incâtu orologele 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura. Orologele 
aceste au costatu mai nainte fl. 35 si astadi se capeta 
cu pretiulu fabulosu de eftinu numai cu 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 veritabilu cu 10 rubi
nuri, mai 'nainte cu fl. 40, acum cu fl. 20.

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

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

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

650 pendule cu lucru forte finu de sculptura in casulii 
inalte gotice do lemnu, do intorsu in fiacare a opt’a di, 
regulate finu po secunda, forte frumose si imposante; 
de ora-co unu astfeliu de orologiu si in 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 decora in fia-care locuintia. Orologele 
aceste costau mai ’nainte fl. 35, acum numai fabnlosulu 
pretiu esceptionalu de eftinu de fl. 15.75 unulu.

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

Adresa: 6—24
Desfacere d.e orolâg-e

a

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