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Brasiovu 9/21 Maiu.
Situatiunea generale politica a Europei parea, 

că s’a amelioratu său celu puținu, că si-a perdutu 
caracterulu amenintiatoriu, ce ’lu avea iu anii tre- 
cuti. Se așteptă, că după complanarea definitiva 
a dificultatiloru cestiunii orientale, disparendu de pre 
orisontulu politicu toti norii cei amenintiatori pentru 
pacea generale, voru urma timpuri mai serine, iu 
care tdte popârele setâse de odichna să se p6ta 
dedică cu totulu la lucrări paciuice de consolidare 
inferiâra. Acestei asceptari i-a datu nascere de 
siguru credinti’a, că noulu Tiaru Alesandru III se 
va decide in fine a pași cu resolutiune pe cararea 
reformeloru seriâse din laintru, facându astfeliu, că 
Russi’a se uu se mai ganddsca multa vreme la 
cuceririle, ce mai are de gandu se faca in Orientu. 
Pe candu lumea rusâsca si cea europdna asceptâ cu 
cea mai mare impacieutia auunciarea reformeloru 
multu dorite, ea a fostu surprinsa in modulu celu 
mai neplacutu de unu manifestu alu noului Tiaru, 
prin care aduce la cunosciutia urbi et orbi, că 
departe de a abate carulu statului rusescu iu oga- 
siele unui guvernamentu europeanu modernu, elu 
este mai decisu de cătu ori candu a continua cu 
domni’a arbitrariului de pân’aci. Acdst’a ne-o arăta 
in modu neindoiosu urmatoriulu passagiu uimitoriu 
alu manifestului:

„In marea n6stra machnire vocea Iui Dumnedieu 
ne ordona a tienă strinsu frânele guvernului cu în
credere in provedintia si in puterea si dreptatea 
fortiei suverane, pe care suntemu chiamati a-o in- 
tari si a-o apera de ori-ce atacu spre binele po
porului. “ Iu modulu acest’a cadu de-odata tdte 
indoielele, ce mai poteau substa inca in privinti’a 
viitbrei direcțiuni politice a imperiului Tiariloru.

Manifestulu Tiarului, prin care se nimicescu în- 
tr’unu nu t6te sperantiele intr’o ameliorare a stării 
interiăre a Rusiei prin reforme liberale si intie- 
lepte, a trebuitu se fia urmatu de o schimbare radi
cale in guvernulu imperialu. Retragerea d-loru 
Loris-Melikoff, Miljutiu si Abaza, aperatorii cei mai 
convinși ai reformeloru considerate că absolutu ne- 
cesarie pentru paciuic’a desvoltare ulteriăre a iusti- 
tutiuniloru statului russescu si ivirea pe aren’a po
litica a d-lui Ignatieff trebue cu drepții cuventu, 
privite, că nisce evenimente de totu ingrijitâre 
pentru viitdrea pace a Europei. Iu adeveru che
marea generalului Ignatieff la conducerea afaceri- 
loru imperiului Tiariloru a produsu o fărte neplă
cută impressiune pretutindinea, pe unde 
lumea politica voesce cu ori-ce pretiu mentienerea 
păcii europene, cârea este neaperatu de lipsa pentru 
îndeplinirea reformeloru economico-sociale capabile 
de a impedeca cris’a economica generale, de care 
este amenintiata in deosebi Europ’a occidentale. In 
adeveru se scie, că generalulu Ignatieff a fost in 
Rusi’a pân’acum incarnatiunea politicii resboinice ; 
prin urmare temerea, că noulu guvernu rusescu va 
inaugura de nou o asemenea politica este fărte în
temeiata. Europ’a in fapta nu are trebuiutia șefia 
tocmai îngrijită de reformele cu care ’si-a inceputu 
d-lu Ignatieff activitatea s’a guvernamentale si care 
restabilescu in armat’a rusdsca de nou bărbile ur
gisite inca de pe timpulu lui Petru celu Mare ; cu 
t6tea că de multe ori adeveratulu caracteru alu u- 
nui guvernu se manifestdza tocmai in lucrurile cele 
mai mici si mai neînsemnate. Cei cari cunoscu cu 
de amenuntulu afacerile rusesci, credu a vedă in 
primele acte ale domniei Tiarulni Alessandru o a- 
plecare, că si candu noulu imperatu ar’ voi se calce 
pe urmele mosiului seu Tiarulu Neculae.

Ceea ce trebue inse cu dreptu cuventu se in- 
grijdsca înainte de toti pe nemijlocitii vecini ai 
Russiei este impregiurarea, că imperatulu Alesandru 
III începe a concentra in giurulu seu pe toti a- 
postolii cei mai fanatici ai panslavismului agressivu 
in frunte cu generalulu Ignatieff, celu mai intri- 
gantu dintre toti diplomații de astadi ai Russiei, 

Acești vecini au cuventu se ’si pună intrebarea, 
dăca acestu intrigantu diplomatu, care a samenatu 
discordi’a intre Russi’a si Europ’a si prin potitic’a 
sa cea violenta si revolutionaria in Orientu a in- 
straiuatu până si pe cei mai buni amici ai impe
riului rusescu, va continua si in viitoriu funestele 
sale intrigi din trecutu. Generalulu Ignatieff pută 
va elu 6re sâ se decidă a-’si abjura trecutulu si a 
inaugura o noua politica leale si onesta?

Respunsulu la acăst’a întrebare ’lu da diarulu 
„Deutsche Zeitung" dicându: Reactiune in launtru 
este parola, ce resuna din cea dintaiu ordinatiune 
a d-lui Ignatieff si acăst’a parola firesce p6te fi 
completata numai prin neprecis’a 'programa: „in
trigi in afara. “ Ignatieffii si Cernaieffii au fostu 
in totu-deaun’a de opriuiunea, că nihilismulu trebue 
combatutu sub zidurile Constantinopolului, si omulu 
alu caruia titulu mai mare de gloria este de a fi 
fostu autoriulu tractatului dela San-Stefauo ’si va 
uita numai cu greu de missiunea de a aduce la 
valâre si onore acestu pactu ruptu de Europ’a.

Numele de Ignatieff nu insemneza altceva de 
cătu permanent’a neliniscire a Orientului, chiaru 
si candu in Rusi’a n’ar’ domni astadi aceea des
perata stare de lucruri, care se sildsca pe strern- 
torit'a autocrația a-se scapa prin o mare lovitura 
său prin o cruciata naționale din stremtorit’a si- 
tuatiune in care se afla. Carolu X credea a-’si in- 
tari tronulu prin expeditiunea generalului Bourmont; 
imperiulu tiariloru inca p6te concepe unu asemenea 
planu pentru a assigura autocratismulu contra as- 
saltului ideiloru revoluționare. In asemenea impre- 
giurari trebue se servdsca in parte celu puținu spre 
liniscirea Europei faptulu, că Germani'a si Austro- 
Ungari’a sunt strinsu aliate, Franci’a este ocupata 
si Russi’a insasi prin desordinele sale din launtru 
este astfeliu de redusa la neputintia, incătu deo
camdată abia ar’ mai putea afla forti’a morale ne- 
cesaria pentru o desperata acțiune in afara. Nu 
vointi’a Russiei este o garanția a păcii, ci nepu- 
tinti’a ei.“ Cătu-va timpu s’a crediuțu că pacea 
europăna putea fl conturbată numai prin încurcă
turile la cari putea prea usioru da ansa conflictulu 
franco-tunisianu. Astadi acestu conflictu, care a 
fostu aprâpe se producă o grava neintielegere intre 
Franci’a si Itali’a se afla pe drumulu complanarii 
sale definitive fara de a derangia intru nimica pacea 
europâna. Singur’a cestiune, care si astadi mai 
p6te da nascere unei conflagratiuni generale este 
si remane totu ccstiunea orientale. Acâst’a cestiune 
va constitui unic’a scânteia capabile de a aprinde 
prafari’a europdna pen’atunci până candu o carmui- 
torii colossului dela Nordu nu voru renuucia la 
traditional’a politica rusăsca incarnata astadi in ge
neralulu Ignatieff si intrandu francu pe drumulu 
reformeloru politico-sociali moderne nu se voru pune 
pe lucru pentru a regenera din fundamentu socie
tatea rusâsca, in care coruptiunea si putreditiunea 
au patrunsu până la meduva.

Discursulu d-lui Vincentiu Babesiu, 
raportorulu comissiunei de treidieci alese de conferenti’a 
representantiloru alegetoriloru romani din Transilvani’a si 

Ungari’a, rostitu in siedinti’a dela 2/14 Maiu a. c.
(După însemnările stenografice.) 

(Urmare.)

Noi Romanii suntemu unu elementu indelungu 
rabdatoriu, de-o potere acomodativa estraordinara, 
dăr’ si cu o consciintia viua despre acăst’a virtute 
si valâre; amu suferitu lungi secuii, amu fost 
dripiti si nedreptățiți de cătra toti, căti au locuitu 
cu noi, printre noi si langa noi, si n ’a m p e r i tu 
(bravo!) ăta-ne, că — totu suntemu vii, cu intrăga 
consciinti’a nâstra: (Asia e!) dăr’ nu totu asemenea 
se p6tu laudă frații maghiari; ei subjugați si dri
piti de alții, se topescu. Si de aceea si lucra 
fârte neintieleptiesce, candu vatama si provâca.

Tendinti’a ndstra deci este leala si fratiăsca de 
ai lumină, de a i face se pricdpa, că nedreptu, că 
falsu este, candu bucina ei in lume, cum-că popdrele 
nemaghiare din acăst’a patria suntu pe deplinu egalu 
indreptatite, căci in constitutiunea loru n6a Ro- 
maniloru nu ne au facutu locu, din libertățile loru 
politice noi n’avemu alta parte, decătu dreptulu 
de a vedă, cum impartu ei intre sine tute favoru
rile si beneficiele publice si se ne plangemu oca- 
sionalminte, anume pe timpulu alegeriloru; căci 
altadata si acestu dreptu ni se denăga. (Asia e!)

Si dăca este ceva, ce ne sfasia anim’a de dorere 
si de întristare, pentru nedreptatirea ce ni se face, 
apoi este negliginti’a si resistinti’a, ce ni-o opune 
clas’a domnitbria tendintieloru nâstre de cultura. 
Sistem’a de astadi a domniloru maghiari de feliu 
nu voiesce se tiena săma de trebuintiele ndstre 
culturali; n’avemu unu institutu măcaru creații de 
ei din bugetulu comunu pentru cultur’a nâstra 
naționala! Pre candu in părțile monarchiei nâstre 
de dincolo de Lait’a, micuti’a Bucovina cu cele 
căteva sute de mii de Romani, au la universitatea 
din Cernăuți o facultate, la care mai tdte studiele 
se propunu in limb’a romana, noi aprdpe trei milidne 
la numeru in UDgari’a si Transilvani’a, la cele d6a 
universități sustienute cu spesele statului, afara de 
căte o catedra pentru limb’a si literatur’a romana 
n’avemu studia in limb’a nâstra! (Asia-e!) n’avemu 
unu unicu gimnasiu, său vre-o alta scdla media, 
său măcaru, cum espresu espune legea, căteva pro- 
fessure pentru studii in limb’a romana la insti
tutele esistente. (Asia-e!) Domnii dispunetori, din 
bugetulu tierei, se irigrijescu totu numai pentru a 
loru limba, a loru literatura, a loru naționalitate. 
Si acăst’a o făcu, pe bas’a fictiunei politice, că 
tiăr’a si cu t6te mijldcele si foltfsele ei este 
numai a loru, o ficțiune prea grosolana, 
care de feliu nu se potrivesce cu dreptatea nici cu 
spiritulu de nobletia si mandria naționala. Său că, 
tienu si ei, domnii maghiari, de ondre naționala, 
a folosi, a esauriâ tâte mediulâcele tierei pentru sco
puri de cultura si viătia asingurei națiuni maghiare?! 
ar’ fi pră gresitu. (Asia e!) Unu stătu consti- 
tutionalu, unu stătu de dreptu, si unu poporu ce 
doresce sâ traiâsca cu civilisatiunea europdna, nu 
se p6te snstiend chiaru de ar’ fi unulu dintre cele 
mai poternice, decătu pe.temeiulu moralei si drep
tății; fara de acăst’a basa sigura nu are, nu pâte 
se aiba nici unu viitoriu, fiindu viăti’a lui desvol- 
iarea lui o necurmata pedeca desvoltarii vieții si 
fericitei altoru popâre, cari cu asemenea în
dreptățire tindu si ele la viătia si fericire. Nu 
e cugetabilu, că astadi, unu stătu si poporu de 
o asemenea egoistica, eschisiva tendintia, se nu 
provdce si producă nemultiamire gene
rala, care nemultiamire continuandu-se multu 
tempu, trece in d e s p e r a ti u n e, din care se 
nasce nihilismulu, o ciuma rea a societății omenesci, 
de care D-dieu se ne ferăsca pe noi si patri’a 
nâstra! (Asia e, bravo!) Ac entuezu acdst’a, pentru 
că domni noștri se pricăpa, că instrainarea, sfasi- 
drea, dusmani’a intre popâre, anume la noi aici, 
nu este decătu o consecintia naturala a greșitei 
loru politice, care nu se mai p6te continuă fara a 
nu provdca cele mai funeste urmări, Urmări, de 
cari până in acestu momentu a fosta ferita patri’a 
nâstra numai prin natur’a blanda si indelungu 
rabdatâri’a a popdreloru ei, si anume prin inas- 
cutulu semtiu de moralitate si lealitate alu Roma
nului, de cari inse, asia mi se pare, că deja se 
face pră grosu abusu! (Asia e!) Națiunea maghia
ra, iu asemenea situatiune, de buna sdma de 
multu ’si perdea rabdarea, precum ne dovedesce 
totu trecutulu ei. Si cum uu, candu politic’a si 
procedur’a celoru dela potere, fația de poporu si 
limb’a sa, este ne mai pomenita! Ei drecretandu-’si 
limb’a loru maghiara de limba a statu
lui, mergu in aplicarea acestei ficțiuni până la 
cele mai absurde consecintie. Amu ajunsu, de 



poporulu romanu se trage la judecata, se asculta 
la protocolu, sa jura asupra marturisirilorn, se 
comanda administratiunea politica de tăte dilele, se 
judeca si comdamna intr’o limba lui neprice
puta si străină, (Asia este!) a lui propria limba 
pretutindinea fiindu eschisa, (Asia e!) chiaru domnii, 
judecătorii si ocrotitorii sei nepricependu-o! (Asia 
e! asia e!) Pena si in viăti’a privâta merge ten- 
dinti’a de a maghiarisâ chiaru si inscriptiunile dela 
drumurile de feru si celelalte comunicatiuni, prin 
mijloculu poporului romanu si prin comuuele curatu 
romane se făcu numai in limb’a maghiara, pe care 
nime nu-o pricepe, si care prin urmare nimenui nu 
da direcțiunea, pentru care suntu destinate acele 
inscriptiuni; (Asia e!) ăr’ prin scălele romane, 
sustienute din sudărea paporului romanu, de feliu 
nu Se starue de guvernu si organele si ordinatiunile 
sale — la cultura si moralisare, ci mai numai la 
invetiarea limbei maghiare ! (Asia e!)

Unde s’a mai pomenitu — in secululu alu 19-a 
lucruri câ. acestea?! Său că prin aceste voimu se 
scapamu de — ne mai suportabilile sarcine mate
riali, ce ne impune statulu, de calamitatile ce ni 
le tramite ceriulu pe capu, de periculele ce ne a- 
menintia — din tăte patru regiuni ale lumii ?!

Vedu, că obosescu atențiunea onoratei âdunari, 
(Nu, nu, se audimu!) totuși ’mi permitu a scrută: 
de unde vine, său trebue se fia esplicatu acestu 
reu generalu, acestu morbu alu organismului statului 
nostru? De unde vine, că in acăsta patria comuna 
a năstra, unde noi romanii numeramu aprăpe trei 
miliăne de suflete si formămu după maghiari celu 
mai compactu poporu, unu poporu-care are atătea 
merite pentru Tronu si patria, — intrăga sistem’a 
politica si intrăga administratiunea publica astfeliu 
este combinata si esecutata, in cătu ori n’avemu 
nici unu dreptu, ori, că unde avemu cătusi de 
puținu, n’avemu nici unu scutu in contra abusului 
pentru densulu? De unde vine, că constitutiunea 
tierei si legile suplimentari, astfeliu suntu întoc
mite, incătu Romanulu că atare se nu păta avă 
nici o influintia ia regularea afaceriloru tierei, nici 
o parte la beneficiele publice; incătu d. e. la bu- 
getulu tierei, prin care pentrn statulu comunu se 
punu pe anu cheltuele păna la 280 si 290 miliăne 
florini, cele trei miliăne de Romani se nu păta 
dispune de unu c r u c e r i u ! (Asiă e, bravo !) 
incătu la regularea celoru mai vitale cestiuni prin 
lege pentru sine votulu loru se nu cuinpanăsca, se 
nu decidă! (Asia e!) incătu acestu factoru insem- 
natu si cu conscimtia de sine, se fia datu pe de- 
plinu in direcțiunea domniloru maghiari; (Asia e! 
asia e !) incătu chiaru acei puțini adeverati fii ai 
poporului romanu, cari fația de acăsta politica 
domnăsca se strecăra căte odata câ prin urechile 
acului in diet’a tierei, candu ’si ridica acilea vocea, 
câ se arate relele, de cari sufere națiunea romana 
in acăst’a patria a s’a, suntu intimpinati de cătra 
domnii maghiari cu cele mai grele atacuri, suntu 
insultați, respinși si declarați de — „r e i pa
triota", de mâncători de maghiari", 
pbna si de inimici ai statului si Tro- 
nulul! (Asia e, asia e!)

Nu incape indoiăla, câ reulu acesta esiste si 
câ elu este mare, si este latentu, si numai apa- 
ritiunile ’i suntu învederate. Nu incape indoiăla, 
că — atunci, candu unu factoru alu statului, fac- 
torulu dela potere, tăte le combina si le esecuta 
iu contra unui altu factoru, in sine asemenea in- 
dreptatitu si după trecutulu seu si tienut’a s a, totu 
asemenea iubitoriu de patria si credintiosu Tro
nului, trebue se esiste ori cătu de af'undu in anim’a 
acelui factoru domnitoriu unu greu motivu, pentru 
care o face acăst’a, si că acelu motivu, — cu cătu 
este mai neintemeiatu si nemoralu, cu atătu trebue 
se fia mai bine ascunsu din ’naintea lumei si in- 
locuitu cu feliu de feliu de argumente false, 
pentru de a seduce si amagi lumea. (Asia este!) 
Dăr’ tocmai acăsta impregiurare si aparitiune dove- 
desce, că factorulu stapanitoru patimesce de unu greu 
morbu, care trebue vindecatu, fiindu elu unu peri- 
culu pentru viăti’a si desvoltarea statului, unu verme, 
ce râde la radicin’a fericirei comune.

Eaca cum cuprinde comissiunea D-Văstre si ra- 
portorulu ei acestu morbif si motivu funestu in cor- 
pulu statului ungurescu. Domnii dela potere, domnii 
maghiari, in consciinti’a loru de slabiriunea natiunei 
maghiare prin neinsemnatatea numeruiui ei, intre 
elemente străine, si-a formatu ide’a ficsa, că v i 6- 
ti a si desvoltarea si bunăsta
rea poporului romanu din pa
tria este impedecarea d e s v oi
ța r e i, este chiar’ m 6 r t e a ele
mentului maghiaru; (Asia e!) firesce 
basati pe presupunerea, că elementulu, că națiunea 

maghiara nu păte să esiste si se se desvălte, de- 
cătu — pe cont’a altoru elemente, stapanindu-le 
si esploatandu-le pe acestea, si prin urmare im- 
pedecandu-le sistematicamente desvoltarea si liber
tatea naționala si constringundu-le a se renegă, a 
se preface in maghiare! (Asia e, bravo ! se 
traiăsca !)

Acăst’a si numai acăst’a este chei’a enigmei» 
este morbulu, este motivulu nefericitei politice a 
Domniloru maghiari, din care curgu câ dintr’unu 
isvoru inveninatu tăte, tăte relele, de cari suferimu 
noî Romanii si sufere tiăr’a intrăga, chiaru si frații 
maghiari, cari sacrifica tăte, chiaru si dreptatea, 
pentru o idea fixa !

Precătu timpu va tienă acăsta idea fixa, a- 
căstu morbu in capetele domniloru, nu păte fi spe- 
rantia de îndreptare; si-aci se concentrăza îngriji
rile năstre, temerile năstre, pericululu celu mare 
pentru presente si viitoriu. „Dăr’ cum se-i vinde- 
camu noi pre domnii maghiari de acelu greu morbu 
de acea idea fixa! Cum se-i luminamu, cum se 
le dovedimu noi, că greșita este credinti’a loru, că 
esistenti’a si prosperarea elementului maghiaru nu 
este couditionata de sabjugarea, dripirea si nimi
cirea popăreloru conlocuităre, si anume a Romani- 
loru, cari si ei suntu isolati intre popăre străine, 
cu tendintie uneori contrarie desvoltarei loru, că 
Maghiarii ? Eata Gestiunea cea mare, ce a preo
cupata pe Comissiunea năstra si trebue se ne pre
ocupe pre toti, căti ne iubiinu patri’a si națiunea 
(Asia e, bravo ! se traiăsca !)

Constatu la acestu locu aceea, că intre toti 
membrii comissiunei D-Văstre, unulu nu s’a aflata, 
care se nu recunăsca, său chiaru se nege gresit’a 
politica de susu si relele, ce produce aceea pentru 
noi si pentru tiăra; dăr’ mergu inca mai departe 
si constata, câ chiar’ tiăr’a intrăga, asia dîcăndu, 
opiniunea publica a tuturoru popăreloru cu celu 
maghiaru împreuna, recunăsce acăst’a si profesăza 
prin diare si prin tăte adunările. (Asia e!) Si 
de aceea credu, că nime nu va fi suprinsu, dăca 
Romanii, conformu semtiului si dorintiei loru națio
nali si patriotice, afla sositu timpulu, câ se-si faca 
detorinti’a, manifestandu-se in fați’a lumei, prin 
tăta tienut’a loru, si fația de alegeri, că adeve
rati patriot i, sinceramente devotați Tro
nului si aspiratori la fratietate si solidaritate cu 
tăte popărele patriei, si mai vărtosu cu națiunea 
maghiara, cea de o sărte cu noi, pentru scopulu, 
de a conlucrâ la vindecarea celoru de susu, dela 
putere, de ide’a ficsa, de morbulu celu greu, ale 
cărui consecintie nu suntu si nu potu fi, decătu de- 
vastatiunea si ruinele tierii. Mai multa si mai 
tare câ ori si candu, națiunea romana de sub co- 
răn’a ungurăsca trebue să se arate si se dovedăsca 
intielăpta, resoluta, sincera, pentru câ se faca a dis
pară temerile si suspitiunile fratiloru Maghiari, 
pentru câ împreuna se păta conlucrâ la salvarea 
mariloru interese comune. (Asia e; se traiăsca!)

(Va urmă.)

Cronica evenimenteloru politice.
Spriginulu, ce l’a datu d-lu de Bismarck Fran- 

ției in cestiunea Tunisului, s’a parutu Ia inulti câ 
unu ce cu totulu neesplicatu. Unu corespondenta 
oficiosu alu diariului „Bohemi’a" da nesce deslușiri 
fărte interesante in asta privintia. Elu dîce, câ 
imperiulu germanu a speratu inca de multu să 
afle o ocasiune, in care se păta face Fran- 
ției unu adeveratu servitiu diplomaticu. Germani’a 
este cu totulu gafa pentru a-i face unu asemenea 
servitiu si acăsta cu atătu mai vârtosu, cu cătu 
zace si in interesulu bine intielesu alu Germaniei, 
ca să se intarăsca positiunea Franției la marea 
mediterana si câ Franți'a, in locu de a-’si îndrepta 
tient’a politicei sale in continuu spre centruluEuropei, 
să se concentreze din ce in ce totu mai multa la 
consolidarea si întinderea puterii sale maritime; 
deărace numai in chipulu acest’a s’ar’ pută înfrânge 
hegemonia maritima a Angliei său celu puținu 
mantienă intre nesce margini anumite. Inse Ger- 
mani’a este departe de a imbiâ Franți’a cu servi- 
tiile s’ale său de a-i le impune. Dăca cei din 
Paris nu voru se primăsca cu seriositate si cu 
hotarire o asemenea politica, dăca ei nu voru 
aprecia cum trebue, alianti’a Germaniei său, dăca nu 
voru voi se intielăga, că si ei trebue se dă Ger
maniei ăre cari garanții pentru viitoriu, atunci 
Germani’a va cauta se esploateze situatiunea politica 
ce se va desvolta mai departe in interesulu 
seu propriu, ăra nu in interesulu Franției. 
„Pentru ce" — dîce corespondentulu — „se nu 
să folosăsca Germani’a de dispositiunea, in care se 
afla actualmente Angli’a si Itali’a fația de Franci’a?"

Garanțiile ce le cere Germani’a constau in amiciti’a 
si in alianti’a, cari potu face possibila realisarea 
acelei idei, ce o urmaresce principele de Bismarck 
de atât’a timpu : A stabili pe nesce base cu deose
bire economico-nationali, dăra si politice, o a li
ant i a intre cele trei state din 
Europ’a centrale, Austro-Un- 
gari’a, Franți’a si Germani’a.

In siedinti’a s’a din 16 Maiu R e i c h s t a- 
gulu germanu a respinsu aprăpe unanimu 
proiectulu de lege, care cerea, câ bugetele să se 
voteze pe doi ani si câ legislatur’a să tiena patru 
ani. Partea din urma a legii era considerata câ si 
primita ; după ce liberalii, cari se presentasera in 
mare numeru la siedintia, reesira a face pe camera, 
se decidă convocarea parlamentului in fiacare anu, 
minoritatea clericalo-conservativa respinse in urma 
intregu proiectulu de lege. In modulu acest’a s’a 
evitata unu conflictu intre Reichstag si intre con- 
siliulu federalu; solutiunea data cestiunii nu va 
multiami nici decătu pe d-lu de Bismarck, deăra
ce ea nu corespunde nici intr'o privintia intentiuni- 
loru marelui cancelariu germanu.

Pe candu diarele republicane din Paris sunt cu 
totulu incantat8 de marile avantagie, câștigate prin 
țractatulu incheiatu cu beiulu din Tunis, d-lu 
Cassagnac in diarulu seu „Le Pays" tacsăza succe
sele republicei de unu fiasco completa. „Ce amu 
castigatu noi" — intrăba elu — „pentru grelele 
năstre jertfe ?“

Acăsta întrebare o respunde in modulu urma- 
toriu: Avemu in tractata unu articulu, care dice: 
o conventiune ulteriăra va fixa cifrele si modulu 
de incassare alu impositului de resbelu, ce se va 
impune triburiloru nesupuse." Câteva cosiuri de 
curmale putrede, câteva ăle de lapte de cămilă, o 
jumătate de duzina de nuci cocus, care voru pută 
servi câ plocăne pentru d-lu Gambetta, sunt tătu 
căstigulu nostru; acăst’a este despăgubirea năstra 
pentru 50 de mii de ămeni sub arme, care potu 
fi decimați de epidemiile, ce se potu nasce cu in- 
ceputulu verei, pentru aprăpe 100 de miliăne de 
franci cheltuiti, pentru sarcin’a unei năue colonii, 
pe candu nu putemu se administramu cum se cu
vine nici chiaru Algeri’a, si in fine pentru mani’a 
Italiei, pentru neîncrederea Angliei,'necasulu Turciei 
si pentru de totu suspect’a desinteresare a Germa
niei, care ne pandesce numai. In adeveru noi in- 
tielegemu, câ voi stapidi minist'ii ai republicei 
francese se ve suiti pe capitoliu pentru a multiami 
dieiloru ; pentru câ voi sunteti tocmai asia de demni 
se mantuiti acestu capitoliu, câ si gascele, anteces- 
sorii voștri. In modulu acest’a tractăza cele mai 
multe diare monarchiste opositionali resultatele cam
paniei francese in Tunis. Suntu inse si intre a- 
cestea unele, care suntu atătu de oneste, incătu 
recunoscu succesulu atătu moralu cătu si materialii 
castigatu de guvernulu republiei cu campani’a s’a 
contra Tunisului, cu reserv’a inse, că Franci’a ar' fi 
facutu mai bine se nu ’si imprastia puterile.

Iohn Lemoiune scrise in „Journal des Debats" 
unu articulu fulminanta contr’a Italiei si a Angliei. 
Frapci’a va sci se aprecieze, după cum merita in- 
vidi a acestoru doi nobili amici si ’si va pune 
seriosu întrebarea, ce are ea comunu cu acea Italia, 
la a careia eliberare a conlucratu si ce cu acea 
Anglia, de care a fosta părăsită, candu se afla in 
stnmtărea cea mai mare. In 1859 Itali’a n’a 
propusu nici o conferenția si Angli’a n’a cerutu in 
1870 interventiunea Europei; deci domnii din Rom’a 
si Londr’a se binevoiăsca a lasâ si astadi lumea in 
pace. Articululu finesce priu a esprimâ Germaniei 
multiumita pentru atitudinea observata in decursulu 
conflictului franco-tunisianu.

Spiritualulu redactare dela „Dăbats" face in 
articululu seu alusiune la soirea, că Itali’a ar’ fi 
propusu o conferintia Europăoa, care se ratifice 
tractatulu incheiatu cu beiulu din Tunis. Acăsta 
scire este inse neesacta. Adeveratu este numai 
atat’a, că indata după isbucnirea conflictului franco- 
tunisianu guvernulu italianu a cautatu a-se apropiâ 
de Austri’a si de Germani’a si in Berlin ar’ fi 
facutu chiaru oferte formale. Propunerile italiaue 
aflara inse in Berlin o primire cu totulu rece. 
In acelasiu timpu inse s’a comunicata cabinetului 
francesu in modu confidentialu, că Russi’a Austri’a 
si Germani’a au de gandu să se mantiena cu totulu 
neutrale, in ceea ce se atinge de Tunis, Angli’a la 
inceputu s’a aretatu aplecata a-se alatura langa 
Itali’a pentru a dâ unu protesta contr’a procederii 
francese in Tunis, inse, in urm’a atitudinei, ce o 
luara celelalte puteri europene fația de acăsta 
cestiune, ea renunciâ la acestu pasu.



Regele si Regin’a României au sositu in capi
tala Luni s6ra, la 7 6re. Caletori’a acâst’a a fost 
f6rte obosităria si accidentata mai cu s6ma până la 
Baicoi. M.M. L.L. au plecatu de la Sinai’a la 10 
6re dimindtia si până la Baicoi au mersu, candu pe 
calea ferata c’o locomotiva, urmata d’uau singuru 
vagoiiu, candu cu dresina sdu pe sosdua naționala 
cu trăsură , de la Baicoi inc6ce calatori’a s’a facutu 
pe calea ferata.

Sinodulu archidiecesanu gr. or.
(Urmare.)

Trombitasiu : Propunerea mea este in legătură cu cele 
pertractate înainte de ordinea dilei. Sinodulu s’a convinsu, 
că defectele esistente isi au isvorulu loru in lips’a de regu
lare a competentiei presidiului naturalu si a celui actualu. 
Ar’ fi in interesulu causei, câ declaratiunea presidiului se 
aiba urma in protocolu.

Presidiulu : Propunerea s’ar’ pute pune indata la or
dine, der’ s’ar’ pute da si la o comissiuno, si atunci ea s’ar 
desbate in absenti’a mea, ceea ce eu inse nu a-si dori.

Servianu P. Barcianu : Dedrace Escel. S’a a declaratu 
aci, că voiesce a regula aceasta afacere, si a raporta la si
nodulu urmatoriu, sunt deplinu multiamitu cu declarati’a a- 
ceasta si propunu a trece preste propunerea lui Trombitasiu 
la ordinea dilei.

Iosifu Puscariu : Să se pertracteze acest’a propunere 
mane, câ se ne putemu clarifica cu totii.

Cristea : Să se dă propuuerea unei comisiuni, si mane 
comisi’a se raportezo. —

P. Pacurariu : Propunerea lui Trombitasiu este in 
contra statutului organicu, o sustienu inse pentru casulu de 
abseutia seu alte cause do absentare a presidiului natu
ralu. —

Presidiulu : Eu sciu positiunea ce o amu in biserica ; 
si declaru acum pentru totu-deauua, că nu voiu primi ce 
esto iu contra statutului organicu si ce ar’ pute altera positia 
mea canonica. Propuuerea merge intr’acolo, că eu dela unele 
afaceri so fiu escbisu cu totulu ; acest’a eu nu o potu aduce 
in cousonantia cu principiile canonice. Candu eu promitu, 
că voiu face acest’a: atunci, me rogu, pentru ce se veniti cu 
astfelu de propuneri.

Eugen Brote: Eu propunerea, care s’a facutu nu o 
amu intielesu, asia cum o intielege Escel. S’a : că Archie- 
piscopulu se fia eschisu dela afacerile ficsate in regulamentu. 
Eu privescu propunerea că dictata de impregiurari.

Nu voiu se intru mai afundu in afacerile aceste, der’ 
observu, că conducerea consistoriului a suferitu din causa, 
că Escelentia S’a insusi s’a eschisu dela conducerea afaceri- 
loru, prin lipsirea dela presidiu. Va fi avendu motivele 
sale, pentru că a lasatu pre consistoriu in multe afaceri fara 
conducere. Impregiura’-ea acest’a a datu ansa la o astfelu 
de propunere. Ea este numai pentru casulu, candu epis- 
copulu nu voiesce a conduce. In pracsa amu avutu astfelu 
de cașuri. Deca propunerea ar’ merge la comisia, s’ar’ pute 
afla o stilisare mai pușinu aspra. Der’ acum, după ce s’a 
declaratu urgentia si se pertracta, e greu a afla unu espe- 
dieutu multiamitoriu. Am luatu notitia despre declararea 
data in modu solemnu si serbatorescu aici, eu inca m’asi 
muitiami de ea, der’ asi voi, că chiaru sinodulu se declare, 
că insista la o regulare a acestoru afaceri. Sunt multe lu
cruri, cari nu se potu scrie in raportele consistoriului, si 
cari nu se potu spune, der’ cari le simtimu cu totii, 
cari suntemu in consistoriu. Este lucru greu, candu 
regulamentele făcu pre consistoriu responsabilu pentru 
împlinirea tuturoru afaceriloru, si consistoriulu prin ne- 
regularitatea in conchiamarea siedintieloru si a distribuirei 
acteloru, nu este in stare a îndeplini afacerile. Starea, in 
care se afla consistoriulu este cam înădușită, si e greu a 
esi din ea fara a vatema pre cineva, seu fara a calea re
gulamentele. ’Mi-asi permite a face unu amendamentu la 
propunerea lui Trombitasiu : . . . „deca archieppulu nu con
duce insusi afacerile consistoriului provediute in § 3.“

(Va urma.) 

Din Bcmani'a.
Corespondintia particulara a „Gazetei Transilvaniei “. 

Bucur esci 4 Maiu 1881.

In sfârsitu betran’a si nedrâpt’a forma de im
positu, care esiste astadi la noi. a inceputu a-’si 
perde sustienatorii; 6menii de stătu recunoscu, că 
nedreptu este impositulu, cum se . percepe astadi. 
Nu tocmai acest’a este interesulu bancheriloru, za- 
rafiloru, etc., cărora form’a actuala de impositu le 
permite a speculă si profita multu, sacrificandu pu- 
Qinu in raportu cu ceea ce sacrifica muncitorii, a- 
deca maioritatea poporatiunei. In adeveru, unu 
rentieru isi depune capitalulu seu la o banca si 
traiesce din procente — statulu nu p6te se ib 
de la elu decătu darea personala; unu muncitoru 
n’are altu venitu decătu ceea ce castiga dilnicu

prin lucrulu maneloru sale — elu platesce aceeași 
dare personala. Mai multu inca: elu are unu bietu 
bordeiu, care de abia serva de adapostu lui si nu- 
merâsei sale familie, si pentru acdst’a elu platesce 
darea fonciara. — Tieranulu in mijloculu verei este 
luatu dela lucrulu câmpului si dusu cu vatajei la 
facerea sioseleloru. Candu sioseau’a e gafa, elu 
mai platesce pentru dâns’a aceeași dare câ si cei. 
cari nici n’au atinsu harlefiulu sdu sap’a, in fa
cerea ei.

Eata căte-va traseturi, cari ne arata in t6ta 
goliciunea s’a nedreptatea impositului actualu. Dăca 
spatiulu unei corespondintie mi-ar’ permite-o, asi 
putd se punu in paralelu multe de aceste fapte, 
si cu atătu mai multu inichitatea perceperei impo
sitului de cătra stătu ar’ esi la lumina.

Reulu odata constatatu, se cauta remedii. In 
Camera se afla deja unu proiectu in privinti’a re- 
formarei impositului, proiectu, in care se vorbesce 
de impositulu pe venitu său asia numitulu i m- 
positu progresivu. La prim’a ochire 
acestu felu de impositu se pare celu mai dreptu si 
mai rationalu : darea fiindu hotarita de 3°/o> ce^u 
ce are unu venitu de o suta, va plăti trei pe candu 
celu ce are venitu de trei sute, va plăti n6ue, si 
asia mai departe. — Inse acdst’a e numai o ochire 
superficiala, si se ’nsidla aceia, cari credu, că se va 
vindeca reulu prin acdst’a reforma.

Nimicu mai usioru de intielesu. Propietarulu, 
capitalistulu, nevoitu a plăti o dare mai mare, de- 
cum o platesce actualmente, va caută se ’si com
penseze acdst’a paguba mesurandu plat a rnuncei: 
ddca astadi elu platesce lucratorului unu francu său 
doi pe dî, atunci nu ’i va plăti decătu diumetate 
de francu in locu de unu, sdu unu in locu de doi. 
— Sunt multi, cari se ’ndoiescu despre acdsf a, ddr’ 
faptulu va deveni realu indata după punerea in 
practica a impositului progresivu. In ori-ce casu 
greulu cade totu asupra muncitorului, care lucrdza 
tdta viati’a s’a fara hodina pentru a sustiend greu
tățile statului si pe avuții membri si Societății.

Ddr’ — s’ar’ putd intrebâ cineva — ddca maio
ritatea nu castiga, si ddca maioritatea capitalista 
remane statu-quo ante, in ceea ce privesce profitulu 
seu, atunci, ce ’mbunatatire se aduce, cine castiga ? 
Se aduce inbunatire financeloru statului, castiga 
statulu — eata respunsulu. — Fisculu se maresce, 
acdst’a este singur’a ameliorare ce se aduce prin 
practicarea impositului pe venitu. Afara de stătu 
totulu remane in aceeași stare, s6rtea muncitorului 
nu se ’mbunatatiesce, acelasiu contrastu persiste, 
adeca : castigu imensu dintr’o parte, strictu nece- 
sarulu, si adeseori si mai puținii, din cealalta parte. 
Si in aceasta parte e maioritatea poporului romanu.

M i r c e a. 

Academia romana.
Insciintiare.

După decisiunile, luate de Academi’a Romana, in sessiu- 
nile de pena la anulu 1881, concursurile propuse de Aca
demia sunt cele urmatdrie:

1. P r em iu lu Statului Lazaru de 
5000 lei se va decerne, in cursulu sesiunii generale din 
Martie-Aprile 1882, cărți scieutifice in limb’a romanesca, 
care se va judecă mai meritoria printre cele publicate de 
la 1 Ianuariu până la 31 Docembre 1881.

La acestu concursu se potu presentâ si inventiunile 
științifice făcute de Romani.

2. P r e m i u lu N as ture 1 u - He r es c u de 
4000 lei se va decerne, in cursulu sesiunii generale din 
Martie-Aprile 1882, unei cârti scrise iu limb’a romana cu 
contieuutu de ori-ce natura, care seva judecă mai meritoria 
printre cele publicate de la 1 Iauuariu peua la 31 De
cembre 1881.
NB. Concurentii la aceste premii voru binevoi a tramite la 

cancelari’a Academiei Romane in București — Pala- 
tulu Universității — operele loru, cari voru fi in con- 
ditiunile de timpu aci insemnate, in câte ddue-spre- 
diece esemplare, pena la 31 Decembre 1881.

3. Marele premiu Nasturelu-He- 
r e s c u din seri’a B, in suma de 12,000 lei, se va de
cerne, in cursulu sessiunii generale din Marte-Aprile 1885, 
unei cârti scrise in limb’a romanesca, cu contieuutu de ori
ce natura, care se va judecă mai meritoria printre cele pu
blicate de la 1 Ianuariu 1881 pena la 21 Decembre 1884.

4. Premiulu Asociatiuuii Craio- 
vene pentru desvoltarea i n v e t i a mon
tul u i public u, in suma de lei 1500, se va de
cerne, in sessiunea generala din primaver’a anului 1883, 
celei mai bune cărți didactice in limb’a romana, din căte se 
voru fi tiparitu cu incepere de la 1 Iuliu 1879 pena la 31 
Decembre 1882. Acest’a data eBte si terminulu extremu alu

depunerii la cancelari’a Academiei, in 12 esemplare, a car- 
tiloru propuse pentru concursu.

5. Cea mai buna traductiune in limb’a romana din 
Ammianu Marcellinu, cartea XXXI, cap. 1 —10 
se va premiâ din fondulu Zappa.

Manuscrisele se voru depune la cancelari’a Academiei 
pena la 31 Decembre 1881.

Concurentulu, care va fi premiatu, va fi iusarcinatu se 
fâca traductiunea autorului intregu, pe pretiu de 120 lei 
pentru 20 pagiue din editiunea stereotipa a lui T a u c fi
ni t z.

6. Premiulu Nasturelu, seria A, de lei 
5000, se va decerne, in sessiunea generala din primavdr’a 
anului 1882, celei mai bune disertatiuni in limb’a romana 
asupra următorului subiectu :

„Descriptiunea completa, sub raportulu fisicu si econo- 
micu a unui judetiu alu României, după alegerea flăcărui 
concurentu in parte"*).  Cu program’a acest’a :

*) Se excludu dintre judetiele tierii acele, cari se afla 
descrise pe deplinu in Analele Statistice de 
Martianu si in monografiele agricole ale d-lui Iona Io- 
nescu.

1. Geografi’a cu ramificatiunile ei (orografi’a, hydro- 
grafi’a si tipografi’a); 2. Ochire asupra istoriei naturale
(teramurile, fior’a, faun’a) ; 3. Starea economica atătu agri
cola cătu si industriala; 4. Statistic’a populatiunii (stare
civilă, statistic’a religidsa, juridica, medicala, militară, sco
lastica, nationalitatile etc.) ; 5. Etnografi’a, adeca descrierea
usuriloru, credintieloru poporale, porturiloru locali etc.;

întinderea operatului va fi câ de 25 cdle tiparu, for- 
matu in 4° micu său 8° ordinaru, litere cicero. Ter
minulu presentarii manuscriseloru la concursu va fi 31 De
cembre 1881.

7. Premiulu Nasturelu, seri’a A, de 
5000 lei, se va decerne, in sessiunea generala din prirna- 
ver’a anului 1882, celei mai bune disertatiuni in limb’a ro
mana asupra următorului subiectu :

„Tieranulu romanu. Disertatiune asupra 
stării sale morale, sociale, economice si politice in trecutu 
si in presentu, in principatulu României."

întinderea operatului va fi 20 cdle de tipariu, formatu 
4° micu seu 8° ordinam, litere cicero. Terminulu presen
tarii manuscriseloru la concursu va fi 31 Decembre 1881.

8. Premiulu Nasturelu, seri’a A, de 5000 
lei, se va decerne in sesiunea generala din primaver’a anu
lui 1882 celei mai bune disertatiuni asupra urmatoriului 
subiectu :

„Sufixulu licuidu (1, r) si sufixul» 
guturalu (k, g) in limb’a romana."

întinderea lucrării va fi minimum de 20 cdle de ti
paru in octavu ordinaru, litere cicero. — Terminulu pre
sentarii manuscriseloru la concursu va fi 31 Decembre 1881.

9. Premiulu Statului Heliade-Ra- 
d u 1 e s c u, de 5000 lei, se va decerne in sessiunea ge
nerala din primavdr’a anului 1882 celei mai buue diserta
tiuni in limb’a romana, asupra urmatoriului subiectu :

„Studiu asupra activitatii lite
ra r i e si pedagogice a lui Ionu H e- 
liade-Radulescu, in râportu cu epo- 
c’a a n t e r i d r a (finele secuiului XVIII, 
cu erudiții din Blaju si Vacarescii) 
si cu cea posteridra pena la 1848, 
dandu totu de o-data schiti’a biogra
fica a lui Heliade-Radulescu.

întinderea operatului va fi câ de 20 cdle de tipariu in 
4° micu seu 8° ordinaru, cu litere cicero. Terminulu pre
sentarii manuscriseloru la concursu va fi 31 Decembre 1881.

10. Premiulu Alesandru I 6 n u Cuza 
de 4000 let, se va decerne in sesiunea generala din prima- 
vdr’a anului 1883, celei mai bune disertatiuni in limb’a ro
mana asupra următorului subiectu :

„I s t o r i ’a R o m a n i 1 o r u in D a c i ’a 
Traiana, dela Aurelianu pena la fun
darea principateloruMoldov’a si Tie- 
r ’a - R o m a n e s c a."

întinderea operatului va fi de 20 cdle de tiparu in 4° 
inicu seu 8° ordinaru, cu litere cicero. Terminulu presen
tarii manuscriseloru va fi 31 Decembre 1882.

11. Premiulu Statului Lazaru, de 
5000 lei, se va decerne ih sesiunea generala a auului 1883 
celei mai buue disertatiuni, scrise in limb’a romana asupra 
următorului subiectu :

„Studiu asupra agriculturei, in
dustriei si come roiului in Romani’a.

Lucrarea va trată despre starea actuala a acestoru trei 
ramuie de productiune si despre mediuldcele de a le amelidra 
O ochire asupra istoriei economiee a României in seculii 17, 
18 si 19 va precede acestui studiu. Studiulu va fi facutu 
din punctulu de vedere economicu si tecbnicu, Manuscri- 
sulu trebuie se coprinda materia pentru celu pușinu 300— 
400 pagine de tiparu, in 8° garmond. Terminulu presen- 



tarii mauuscriseloru la concursu va fi pfina la 31 Decembre 
1882.

12. P r e m i u 1 u Năsturel u, seriea A, de 
5000 lei, se va acordă in sessiunea generala a anului 1883 
celei mai bune disertatiuni in limb’a romana asupra urmă
torului subiectu :

„Istori’a tipografiei la Romani." 
întinderea lucrarei va fi de 15—20 cdle de tiparu, in 

8° ordinam cu litere cicero. Termiuulu presentarii manu- 
scriseloru la concursu va fi 31 Decembre 1882.

D i -v ® x s ©.
(E s u n d a r e.) In urm’a ploiloru din urma 

Oltulu, Bars’a si Ghimbasielulu, au crescutu asia de 
tare, incatu au esitu din matc’a loru t6te aceste 
trei fluvii, astfeliu, că din apropriarea Racosiului 
incependu si pena la Feldeâr’a totu terenulu se afla 
sub apa. Daunele causate de acdsta esundare 
comuneloru tiermurene sunt f<5rte considerabile. La 
Feldedra a ajunsu ap’a la șinele drumului de feru. 
Ploile acum au incetatu de eri, ne bucuramu de 
unu timpu destulu de frumosu.

(Corân’a României si ungerea.) 
După o depesia din Vien’a, adresata câtra „Daily 
Telegraph," Regele Carolu ar’ fl refusatu se primdsca 
corân’a de auru si de pietri pretiâse, ce se propu
nea a fi oferita Maj. Sale prin subscripția, de6ra- 
ce ea ar’ fi costatu prd multu, preste o jumetate 
de milionu. Insusi Regele a esprimatu dorinti’a, 
că sb se lucreze corân’a din otielulu unuia dintre 
tunurile luate de Romani la Plevna. Sceptrulu va 
fi același metal u, si va fi lucratu după modelulu 
unui bastonu de comanda, pe care l-a avutu unu 
erou romanu din secululu XVI. Regele nu se va 
supune ceremoniei ungerii, fara indoiela, dice de- 
pesi'a foii engleze, din causa, că, fiindu suveranu 
constitutionalu, nu trebue se intervină la încoro
narea s’a nici o ceremonia, care se procdda de la 
dreptulu divinu. — Asupra acestor'a „le Nord" dice, 
că’ dhca e adeverata informati’a foii anglese, atunci 
trebue se i se caute o esplicare mai rationara de 
cătu acea ce o dă depesi’a din Vien’a. „Le Nord" 
esplica lucrulu astfeliu : ceremoni’a ungerii, avendu 
unu caracteru esentialu religiosu, si, de alta parte 
o solemnitate de achsta natura trebuind u neaparatu 
să se faca după riturile cultului dominantu, ortodocsu, 
caruia, potrivitu Constituției trebuescu se si apartina 
succesorii suveranului actualu, ar’ fi greu, câ pentru 
Regele, care este catolicu-romanu, acestu actu reli- 
g osu sb se petrbca in asiâ conditiuni. Corân’a 
Reginei inse va fi de auru si a fost comandata 
la Paris de cas’a Resch din Bucuresci.

(Tbrgulu din B r a s i o v u) nu se va 
tiend, după cum ne spunu calindarele, la 23, 24 si 
25 Maiu, ci, conformu rectificarei, ce a facut’o 
magistratulu din Brasiovu, va avb locu la 23, 24 
si 25 Iuniu st. n.

(Comitetulu centralu de o r - 
ganisarea serbării incoranarii) 
scrie, ca d-nii diaristi din tiera si representantii dife
ritelor u diare din străinătate potu luâ biletele d-loru, 
de intrare in tribune, de la comitetulu esecutivu, 
aflatu la prefectur’a politiei capitalei.

(Catedr’a de limba si litera
tura latina) de la facultatea de litere din 
Bucuresci, remasa vacanta prin încetarea din vibtia 
a multu regretatului ei titularu Aug. Treb, Lau- 
rianu, se pune la concursu pe diu’a de 15 Sept, 
viitoriu. Concursulu se va teinb înaintea juriului, 
ce se va ’ntocmi la Universitatea din Iași.

(Comunicatiunile si inundă
rile in Romani ’a.) — Lini’a ferata
Verciorova-Bucuresci e buna. Transportulu se face 
cu 6re-care intardiare intre Titu si Ghergani, inse 
fara nici unu periculu. Lini’a Bucuresci-Iticani este 
restabilita pretutindeni, afara de distanti’a intre 
Hanulu Conachi si Serbesci. S’au luatu mesuri 
inse, câ pe acbsta distantiâ sb( se faca transportulu 
cu trasuri.

— Riusiorulu ce trece prin Rucaru (jud. Mu- 
scelu) a esitu si a inecatu 30 de case, care suntu 
anca incongiurate de apa. Damboviti'a a luatu o 
casa; a distrusu podisc’a, ce era peste ea si a 
ruptu iazurile ferestraieloru.

— Dela Domnesci (pl. Sabarulu jud. Ufovu) 
s’anuntia, câ Argesiulu s’a reversatu si a inundatu 
fanatiurile si semenaturele. 130 case din comu
nele : Ordoreanu (cătun), Bud’a, Tieghesiu, Glogo- 
veanu si Cornetiulu sunt inundate. Sătenii s’au 
retrasu din vreme cu familiele si vitele loru.

(O armata de generali.) Armat’a 
din Venezuel’a, care este forte puținu numerbsa, 
32,222 generali in activitate sbu in cadrele de 
reserva. „New-York Times" asicura, că 8000 au 
fost numiți de presiedintele actualu generalulu 
Guzman Blanco, care la Caracas, capital’a Vene- 
zuelei, are trei statue.

Multiamita publica.
Comun’a năstra bisericâsca din Doberleu, Comitatulu 

Treiscaune (Hâromszek) protopresbiteratulu alu II-lea alu Bra- 
siovului, fiindu amenintiata dfn partea guvernului, că se va 
închide scâl’a vechia, deca nu se va clădi alta corespundia- 
tdria, ca se nu efectueze acest’a lipsita de mijldce, a cerutu 
voie dela prea ven. Consistoriu Archidiecesanu gr. or. din 
Sibiiu se p6ta intreprinde o colecta in ambele protopopiate 
ale Brasiovului si alu Branului. După ce la 11 Septembre 
1880 Nr. 3044 scol, i s’a datu unu ajutoriu de 30 fl. v.a. 
a câstigatu si Concessiunea ceruta. Deci subscrisulu, iuso- 
țitu de D. iuvetiatoriu Damiau Juga, colectantu iu Brasiovu 
si in mai multe Comune din pregiuru, ’si implinesce una 
dintre cele mai plăcute detorintie esprimandu-’si in numele 
intregei parochie multiamita si recunosciuti’a s’a profunda 
tuturoru celoru, ce au contribuitu spre acestu scopu santu si 
anume celoru ce se insira cu numele :

1. Din Brasiovu dela Duii : Ios. Baracu protop. 5 fl. 
I. Petricu protopop. 4 fl. Diamandi Manole 4 fl. Victor 
Popescu 1 fl. Dimitrie Ioncioviciu 5 fl. Petrache Zanescu 
2 fl. George M. Barbu 2 fl. A. Popovits 2 fl. Safrano
Â Tnandafilides 2 fl. Dr. Nicolau Popu 1 fl. Ștefan Io-
sîf 1 fl. B. Baiulescu 1 fl. Ios. Maximu 1 fl. Ion R.
Stinghe 1 fl. Nicolae Piltia 1 fl. G. Stefanovits 1 fl. Th.
Popescu 2 fl. Radu Radovits 5 fl. Iordan J. Muntoanu 
2 fl. Hosepian 1 fl, D. Iencioviciu 2 fl. C. Voicu jun.
1 fl. Oct. Sorescu 2 fl. Dr. Otroban 1 fl. Teclu Ioan
1 fl Theodor Mantschu 1 fl. N. N. 1 fl. A. A. Cioflecu
1 fl. N, G. Coliban 1 fl. Filaretu Dumbrava 1 fl. Ioan
M. Burbea 1 fl,

(Va urma.)

din 20 Maiu st. n. 1881.

Rent’a de auru un Imprumutulu cu pre
gara .... 117.60 miu ung. . 118.75

Imprumutulu cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . 133 25 Tisei si a Segedin. 100.—

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 77 45
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 77.55
ung. (l-a emissiune} 90.50 „ de auru „ 94.90

dto. (Il-a emissiune) 108.25 Losurile diu 1860 . 131.75
dto. (IlI-a emissiune) 97.— Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 97.30 ungare . . . 837.—
dto. cu cl. de sortare 97.25 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 358.—

Timi3. 97.— „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 96.75 austriace . 353.25
Bonuri rurale transil Argintulu —.—

vane .... 97 — Qalbini imperatesci . 5.54
„ croato-slav. . 98.— Napoleond’ori 9.31

Despăgubirea p. dijm’a Mărci lOOimp. germ.. 57.30
de vinu ung. . 95.75 Londra . 117.20
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Editoru: Iacobu Muresianu. Redactoru responsabilu
Tipografi a : loauu Gott si fii a Henriau,,

Dr. Aurel Muresianu.

O u r s vl 1 u d. e Bucuresci 
dela 5/17 Maiu 1881.

Valori Seadenti’a Cu- 
pdneloru

Cum-
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 89.- 90 —
6°/0 Oblig, de Stat, couvert. 

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 99.72 100.7„
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Iau. 1 Iul. 101.— 102.—
6°/o Oblig, cailoru fer. rom. 1 Iuliu 101.7a 102.7,
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 105.-- 106.—
7°/0 „ „ urbaue idem 103 — 104.—
8% Imprum. municipalu . . idem 107.— 108.—
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobânda 10 lei). . . 
Losuri municipale (20 lei) . .

1 Maiu 1 Nov. 230.— 235.—
cu premie 27-7z 28.’ ’2

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 955 — 975.—
Auru contra argintu.............. 7a 7aAuru contra bilete hipotec. . 7z 74

74
2.16

Auru contra bil. de Banca nat 72
2 14Florini Val. Austr.............. |

C. r. escl. priviligiatu 10—10

Tacâmu de masa Pateiitii-Ornatu.
Tacă mulu-Patentu-Orn atu este celu mai nou, ele- 

gantu si celu mai bunii pentru intrebuintiarea de tote di lele, 
liste neaparatu cea mai frumosa împodobire pentru fiacare menagiu. 
Fiacare bucata din tacamulu mai josu notatu este ornata cu câte 
o i m i t a t i u n e de petra scumpa, precumu : A m e- 
thyst, Opalu, Sap li ir, Rubinu, Smaragd etc. 
Tote aceste obiecte suntu fabricate dintr’unu metalu de totu albu, 
că argintulu, care chiaru după intrebuintiare de mai multi ani ’si 
couserveza colorea argintului, pentru care se garanteze 
10 a n i. Urmatorele 24 bucăți T a c â m u r i - P a t e ii t u- 
Ornate costa la olalta numai fl. 3.75 si adeca:

6 Bucăți Cutîte de masa-Patentu-Ornate.
6 „ Furculitie de masa-Patentu-Ornate.
6 „ Linguri de masa-Patentu-Ornate.
6 „ Linguritie de cafea-Patentu-Ornate.

Laolalta 24 Bucăți pentru pretiulu admirabilu eftinu numai de 
'fi P1° 10nga Garani''a builoi cualitati si că
—“• ’si consorva colărea alba. Mușterii, cum-
perandu deodată 48 bucăți diu acosto tacâm uri, le priuioscu 
iu Cartdne practico anume făcute pentru fi. 7 tote 48 
bucăți. Deosebitu de acestea recomondainu; Linguri mari 
de supa-Patentu-Ornate, bucat'a 50 cr.; Linguri pentru 
lapte, Patentu, 35 cr.; Linguri pentru leguma, massive, 
Patentu 45 cr,; Tava mare 90 cr.; 1 Cana de lapte, 
mijlocia, fl. 2.50; 1 Cana pentru ceaiu, mijlocia fl. 3; 1 
Cuthie pentru zaharu, fasonata cu capacu fl. 1.80; Cuthia 
pentru zaharu cu gravur'a cea mai fina fl. 2.40; Sfeșnice 
de masa, elegante, înalte fasonulu goticu fl. 2.25 parechea; 
totn acelea cu gravur’a cea mai fina fl. 3.25-, Pipernitia si 
solnitia 60 cr.-, Etageru pentru otieiu si untu de lemnu 
cu sticlutie do cristalu cioplitu fl. 3.50 cu 4 sticle fl. 4.75• 
Piramida pentru chibrituri fl. 1.20-, Tabacherii gravate si 
cu capaculu cu arcu fl. 1.25; Dopuri pentru butelii cu figuri 
comice 3 bucăți 60 cr.-, si inca una rniie alte obiecte. 
10 aui garanția pentru, câ t6te mărfurile conserva culdrea 
alba, cătu si pentru qualitatoa loru cea mai buna.

Comandelo se efectueza promptu si consciiutiosu contra 
rembursa (Nachuahme) seu dupe tramiterea baniloru si scri
sorile suntu a se adresa la

~RT i.A.TT' &Z Depositori generali,
Vien’a, I, Heinriclishof.

Sute de scrisori de multiamire si de recunoscere zăcu in 
biroulu nostru spre convingerea publica. Imitarea si 

falsificatiunea se va pedepsi pe calea legei.
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