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Brasiovu, 5/17 Septembre.
In partea de dincolo de Laita a monarchiei nb- 

stre in asia numit’a Cislaitania fierbe si colcăie. 
„Er’a impacarei" incepe se aduca fructele sale. 0 
viua mișcare domnesce intre tbte natiunalitatile. 
Luptele naționale si de partida au devenitu mai in
tensive perdiendu totodată multu din caracterulu 
loru crudu, primitivu. Se observa din candu in 
candu, că o mana nevediuta dirige tbta acbst’a miș
care după unu planu bine preconceputu. Abstra- 
gându dela unele escesse comise mai multu de 
cătra bmeni tineri impatienti si passiunati, trebue 
se recunbscemu, că luptele din Austri’a au luatu o 
direcțiune mai seriâsa si unde mai inainte prevalau 
numai animositatilo provenite din diversitățile na
ționale si de principii, astadi predomnescu argu
mentele.

Acbsta aparitiune este a se multiami in prim’a 
linea atitudinei ministeriului actualu austriacu, care 
a parasitu sistemulu suprematisticu si de intole- 
rantia, ce l’au fostu practicatu guvernele ce i-au 
premersu dela 1867 inc6ce. Program’a comitelui 
Taaffe are marele meritu, că ea nu si-a pusu de 
tînta favorisarea unui singuru elementu pe contulu si 
in detrimentulu celorlalte, si administratiunea unui 
stătu poliglotu condusa după acestu principiu nu
mai unu anu de dile, nu potea se nu producă o 
temperatura multu mai plăcută si mai de suferitu 
pentru locuitorii lui.

Nici o schimbare esențiala nu s’a efectuitu pe
na acuma in cartea de legi a Cislaitaniei, nici unu 
articulu alu constitutiunei nu a fost modificatu si 
totuși ce mare e difereuti’a intre giurstarile austriaco 
de adi si de acumu doi-trei ani! Teori a suprema
ției de rassa pe care s’a fost basatu organisatiunea 
dualistica a monarchiei a cadiutu cu rușine in 
Austri’a si astadi nu se mai gasesce nimenea, care 
se-o apere. Chiaru Nemții centralisti cari o adop
taseră la 1867 dela cumetrii Unguri se lapeda adi 
solemneiu de ea. Organulu loru principalu declara, 
că Germanii Austriei voiescu sb se constitue intr’o 
mare partida naționala, nu inse cu scopu de a 
domni peste celelalte popbre, ci numai spre a ’si 
aperă propriele interesse naționale.

Nimenea in Austri’a nu mai cutbza adi de a 
strigă in gur’a mare, cum făcu inca foile maghiare 
in Ungari’a, că numai elementulu cesta sbu cela 
ar’ fi chiamatu a domni, că ar’ avb chiaru îndreptă
țirea de a eserciă supremati’a naționala asupra 
celorlalte popbre ale imperiului.

Austri’a apartiene tuturoru popbreloru, ce-o 
locuiescu, nu numai Nemtiloru 1 Eata principiulu, 
care inlocuiesce adi ide’a domnirei de rassa. Nici 
Germanii nu i se mai potu opune. Astadi cbrt’a 
nu se mai invbrtesce, că in Ungari’a, in giurulu 
cestiunei, dbca ei sunt stapanii sbu nu, ci preten- 
siunile suprematistiloru de odinibra austnaci sunt 
multu mai modeste. Ei ceru numai se fia mai 
multu considerați decătu celelalte natiunalitati, 
pentru că formeza elementulu relativu celu mai pu- 
ternicu si inaintatu in cultura. Pe acestu terbmu, 
vede ori si cine, este inca possibila o intielegere.

Cu alte cuvinte curentulu federalistu a covfir- 
situ deja pe celu dualistu si. deși form’a esteribra 
dualistica a remasu, spiritulu inse s’a schimbatu cu 
totulu asia că adi, in tdta monarchi’a, numai cele 
patru si jumetate milidne de Maghiari mai tienu 
mortisiu la ide’a invechita a supremației de rassa.

Ministeriulu Taaffe a doveditu pbna acuma deja 
că problem’a egalei indreptatiri, care se dicea, de 
cătra suprematisti, că ar’ periclitâ chiaru esistenti’a 
monarchiei, se pdte resolvâ deși nu fara multe greu
tăți. Cornițele Taaffe a doveditu, că se potu face 
concessiuni si Cehiloru si Poloniloru si Sloveniloru 
si Romaniloru din Bucovin’a fara că pr;n acdst’a 
sb se sguduie temeli’a statului. Adeveratu că pbna 
acuma inca puțiuu s’a lucratu in favdrea nationali- 
tatiloru negermane, dbr’ si acestu puțiuu este unu 

progressu destulu de remarcabilu fația cu direc
țiunea contraria pe care apucasera guvernele de mai 
inainte. Si apoi nu trebue se uitamu că cornițele 
Taaffe se afla inca abia la inceputulu realisarii pro
gramei sale.

Dilele aceste se voru deschide camerele provin
ciale din Cislaitania; diet’a Galitiei si a Stiriei s’a 
deschisu deja. Astfeliu vomu vedd in curbndu in 
cealalta jumătate a monarchiei functionandu vreo 
patru-spre-diece diete, (cele trei diete ale tieriloru 
sudice si-au terminatu deja activitatea) si nimenui 
nu-i va veni in minte se dica că esistenti’a Austriei 
este periclitata, cum striga Maghiarii că statulu 
ungaru s’ar’ periclitâ dbca s’ar’ redeschide diet’a 
Ardealului. Dietele cislaitane voru lucră in pace si 
voru lucră numai in folosulu tieriloru si a impe
riului intregu. Aceste mici parlamente formbza totu 
atătea centruri, cari respandescu radie caldurbse si 
binefacbtbre in giurulu loru.

Activitatea dieteloru provinciale din Austr’a va 
avă de astadata o importantia deosebita. Dietei 
boeme earasi i se va propune proiectulu pentru 
reform’a electorala, celelalte diete voru discută ase
menea nesce cestiuni importante, cum este si pro
gram’a agrara a ministeriului Taaffe. Luptele na
ționale si politice se voru trausplantâ in diete si 
astfeliu se va continuă processulu de fierbere, care 
dorirnu se aiba unu bunu sfbrsitu pentru sant’a 
causa a egalei indreptatiri naționale 1

Cronic’a evenîmenteloru politice.
Alegerile pentru diet’a Croației s’au ter

minatu. Partid’a guvernamentala croata a reesitu 
cu candid ații ei. Intre 44 deputati aleși numai 
12 făcu parte din opositiune. Bucuria mare la gu
vernamentalii din Agram si Pest’a. Ei n’ar’ trebui 
se uite inse că Croații sunt schimbatiosi, ca si vre
mea pe la Vien’a.

Merge fbrte incetu si greu cu implinirea d o- 
rintieloru Cehiloru din Boem i’a. 
Acbst’a o constata diarulu boemu „P o 1 i t i k“ di- 
cbndu, că moderatiunea ce ’si-au impus’o Cehii la 
cererea guvernului a ajunsu la marginea estrema, 
fara a aduce fructe. Moderatiunea inse pbte se de
genereze in lașitate. De aceea poporului cehu nu-i 
mai e ertatu a face nici unu pasu iuderetu. Dela 
representantii săi naționali astbpta poporulu cehu, 
că in parlamentu se reclame energicu implinirea 
pretensiuuiloru cehe. „Politik" atrage apoi aten
țiunea asupra marei si importantei mișcări natiu- 
nale a Germaniloru din Boemi’a si provbca pe Cehi, 
că sb se pună in linia de bataia fația cu contra- 
riulu bine armatu.

„Narodni Listy" cere, că sb se resolve odata 
cestiunea Universității boeme, in 
sensulu dorintieloru cehice. Dela Vien’a afla „Poli
tik", că intentiunea guvernului este de a completă 
mai antaiu numerulu professoriloru cu limb’a de 
propunere ceha, procedendu la alegerea loru cu 
mare rigorositate in interesulu renumelui scientificu 
alu viitbrei universități cehe, si abia după acbst’a 
completare se procbda deocamdată la orgauisarea 
facultatii juridice si filosofice. Guvernulu negotibza 
deja pentru încăperile necessare din caus’a despar- 
tirei in dube a universității si face totu spre a 
grăbi deschiderea Carolei- Ferdinandea cehica.

Nu puțina sensatiune a produsu intre Nemții 
austriaci decretulu aparutu in „Wiener Ztg.* prin 
care Majestatea S’a numesce presidentu alu tribu
nalului de administratiune (Verwaltungsgerichtshof), 
pe consiliarulu intimu comite Richard B e 1 c r e d i, 
fostulu ministru de stătu la 1865. „La aceea, că 
unu barbatu, care cu-o trăsătură de pbna a dela- 
turatu odinibra constiuitiunea, va fi pusu inca o- 
data pazitoriu asupra dreptului publicu, cu greu s’a 
asteptatu cineva!" — esclama „N. fr. Presse". 
„Conducerea acestui supremu tribuualu a fost asib- 

dbr’ incredintiata unuia din cei mai pronunciati 
porratori ai politicei federalistice. Se pbte vedb de 
aci ce direcțiune va luă reform’a administrativa, ce-o 
planuesce cabinetulu Taaffe,

Deputatulu Reichstagului germanu de B u h- 
1 e r a adresatu dilelâ aceste in form’a unei bro- 
siure o scrisâre deschisa cătra presiedintele camerei 
francese, Leon G a m b e 11 a, sub titlulu „Resbelu 
si pace". Autorulu nu crede, că timpulu pacei e- 
terue ar’ fi aprbpe; „Inse" — dice elu in numit’a 
brosiura — „bbl’a acuta ce domnesce adi in Eu- 
rop’a, b61’a de mărire, deliriulu inmultirei ostiri- 
loru si ameniutiariloru de resbelu, pretinde grab
nice medîlâce de lecuire. Celu mai siguru si bunu 
mijlocu este neamenat’a reductiune a armateloru. 
Spre a realisă acbst’a avemu lipsa numai de unu 
pasu de reunirea voturiloru de pace ale popbreloru 
singuratice intr’o vointia generala. In 
asta consista solutiunea problemei nbstre. D. de 
Biichler recapitulbza apoi propunerile, ce le reco- 
menda d-lui Gambetta in urmatbrele : „Nici idea- 
lismu nepracticu, nici ordinea de dreptulu lumei 
doctrinara, nici jertfirea de drepturi suverane, nici 
depunerea unilaterala a armeloru, nici slăbirea pu- 
terei armate, ci o intielegere libera a stateloru nu
mai pentru scopulu unei simultane micsiorari pro
porționale a ostiriloru, pe unu timpu anumitu de 
10 pbna la 15 ani, si infiintiarea unui arbitriu pen
tru aplanarea dificultatiloru, ce s’ar’ nasce iu res- 
tempulu acest’a". Autorulu adresbza apoi unu cal- 
durosu apelu d-lui Gambetta si Francesiloru, de a 
primi acbst’a propunere de pace.

Nu cumva se stb in legătură acbst’a propunere 
cu consultările dela Danzig, că-ci eata ce scrie 
oficibs’a f6ia prussiana „Provincial Corespondenz" 
dela 14 Septembre: „Apropiarea celoru trei 
i m p e r a t i i a procuratu Europei o pace 
de d i e c e ani; ea va dă pe viitoru popb- 
reloru acea sigurantia, care e necessara pentru a 
loru desvoltare pacinica. întrevederea dela Danzig 
a deschisu sub acestu raportu cele mai bune pros
pecte". — Atâta vrea si d-lujde Biihler, se asigure 
pacea pe 10 ani, dorinti’a lui ar’ fi dbr’ împlinita 
prin „tripl’a aliantia," si s’ar’ parb că apelulu 
seu cătra Francesi a devenitu superflu. Ce pace ar’ 
fi inse aceea, ce crede „Pr. Cor. “,că s’ar’ fi asiguratu 
pe 10 ani prin apropiarea celoru trei imperatii ? 
O pace armatu din crestetu pbna ’n tălpi, o pace, 
care ar’ costă pe popâre totu atătu că si câteva 
resbele. D. de Buhler inse voiesce reducerea ar
mateloru si a cheltuieleloru pentru intretînerea loru. 
Aci inse are si Frauți’a si mai au si celelalte dube 
puteri apusane Angli’a si Itali’a cuveutu. Fara 
consemtirea acestora nu se pbte realisă ide’a desar- 
marei generale. Si cu ce încredere voru imtimpinâ 
puterile apusane o propunere eventuala de desarmare, 
candu vedu, că imperatiile nordice făcu noue legaturi 
intre sine, candu vedu, că si unele diare francese, 
că se incbrca a reinnoui tripl’a aliantia ?

„Le Renseignement Parisien", relevandu tbte 
simptbmele si totu pericululu restaurarei trip
lei a 1 i a n t i e, identica cu sant’a aliantia de după 
Vaterloo, face unu caldurosu apelu Italiei 
si Angliei, de a se asociă la o aliantia 
a p u s b n a, care se fia contraria celei d’antaiu. 
„La noua santa Aliantia a puteriloru dela Nord — 
dice diarulu parisianu — e prudentu se opunemu 
alianti’a occidentala. Interesulu supremu alu Fran- 
ț'ei, Angliei si Italiei este de a înlătură ori-ce 
umbra de neiutielegere, de a’si face fratiesce con
cesiuni reciproce, si de a iutari bunulu loru acordu 
fara a uita si peninsul’a iberica si pe Roman i’a. 
Acbst’a ar fi celu mai bunu respunsu pentru aceia, 
caii au crediutu se pbta speculă divisarea si iso- 
larea popbreloru occidentale."

Simpatiile francese renascu vediendu cu ochii 
in pres’a si in sferele politice italiano. „Popolo 
Romano", organu ministerialu, reproducbndu unu 
articulu alu lui „Renseignement Parisien“ contra 



aliantiei puteriloru de nordu.. dice : „Noi acceplamu 
punctele de vedere ale lui „Renseignement", si 
credemu împreuna cu densulu, că ocasiunea este fa
vorabila, spre a șterge si ultimele urme ale unei 
certe trecătărie, care amenintiase banele raporturi 
a duăe națiuni, ce au luptatu tot-dea-una împreuna, 
cu aceeași bravura si pentru aceeași causa." Orga- 
nulu lui Depretis nu cere de cătu o purtare bine- 
voităre a Franșiei in cestiunea tractatului comer- 
cialu, si „indata se va rea'Hsâ nu numai armonia, 
dăr’ se voru întări si cordelele raporturi, cari au 
osistatu totudăuna intre cele duăe popăro, francesu 
si italianu."

„După cum scrie corespondentulu din Budapest’a 
a lui „Times“, care sta in relații amicale cu famili’a 
Andrassy, motivulu caletoriei co
mitelui Andrassy in Roman i’a a 
fost impregiurarea urmatăre: „Eră cunoscutu de 
toti si foile chiaru au spus’o, că cornițele Iuliu 
Andrassy cu famili’a s’a va visită in văr’a acăsfa 
moșiile sale, cumperate nu de muîtu in Trans’îvani’a. 
Consululu României din Budapest’a, Voinescu, care, 
intorc&ndu-se in patria in concediu, a fost primitu 
la Sinai’a, a naratu acăsfa intr’o conversatiune, mai 
adaugendu, că cornițele va petrece in apropiarea 
granitiei romane. In urm’a acestora Regele a rugata 
pe Voinescu se invite pe cornițele cu famili’a la Si
nai’a in numele seu. Cornițele Andrassy a primitu 
cu multiumire invitarea, promitiendu a ven1 cu fiic’a 
s’a, inse a venitu singurii, pentru că contes’a Ilon’a 
a fost impedecata."

înalta P 6 rt a a adresatu din nou cătra marile 
puteri o nota si le invita a intreveni pe langa gu- 
vernuiu romanu pentru regularea cestiunei bunuriloru 
monastiresci secularisate la 1864. Guveiav’u romanu, 
comunicandui-se acăsfa nota, a respinsu pretensiunea 
Turciei, si deja se fi asigurata si gavernulu germana 
pe ambasadorulu romanu dela Berlin, că va refusâ 
ori-ce mtrevenire in favărea pretenmunei turcesci.

Actiile Bonapartistiloru trebue, că stau 
fărte reu. Se anuntia, că piințiulu Napoleon 
ar’ voi se plece, in urm’a unei hotari’.i a familiei, 
la Constantinopolu si se abdîca intr’unu mauifestu 
in favărea fiiului seu, a prinsului Victoru.

Principele Serbiei s’a reintorsu in 14 Sep- 
tembre cu famîli’îf in Belgradu, unde a fost pri
mitu in modu entusiast’cu. Se astăpta, că cris’a 
ministeriala serbăsca se iă acuma unu grabnicu 
finitu. — Dela R o m’a se telegrafia cu dat’a 15 
Septembre, că canoniculu dela catedral’a sântului 
Petru, cornițele C a m p e 11 o, a trecutu la protes- 
tantismu, din caus’a, că Pap’a nu face nimicu pen
tru impacarea bisericei cu patri’a s’a (Itali’a).

Grecii tăcu si făcu ; ei au ocupatu in septeman’a 
acăsfa a cincea zona din t e r i t o r i u 1 u c e- 
datu Greciei de cătra puterile europene. Pe
ste puț'nu Grecii voru fi domni absoluti peste acestu 
teritoriu. Astfeliu maintăza incetu, dăr’ siguru pro- 
cessulu de descompunere alu Turciei, ea se slabesce 
si se micsiorăza din dî ce merge, pre candu tierile 
independente creștine, ce-o incungiura, in același 
timpu se marescu si se ințarescu pe cont’a ei. Sic 
transit gloria mundî !

De ale armatei.
„Pester Lloyd" vorbindu despre resultatulu ma- 

nevreloru militari dela Miskolcz s. c. 1. dîce, că 
voiesce bucurosu se crăda laudeloru, ce. le făcu 
6menii speciali armatei si organisatiunei ei, că câ 
laicu nu se cutăza a riscă o judecata asupra mer
sului si a resultatului manevreloru, dăr’ isi permite 
a relevă duoe cestiuni, cari nu se refera la orga- 
Disatiunea armatei.

Mai antaiu antinge o cestiune technica. Este 
vorb’a de perfectiunarea pusciloru. Worndl se fi 
inventatu o noua pușca, care dă celu puginu duăa- 
d’eci focuri pe minuta, este usioru de manuatu si 
asiă de sigura — câ si mărtea, c’unu cuventu ceva 
fenomenalu. Natura1 minte, că 6menii competenti 
s’au interesatu de acăsfa inventiune. Se dicea mai 
deunadi, că acăsfa arma a placutu multu departa
mentului de resbelu germanu, asiă că cei dela Ber
lin ar’ avă cugetu seriosu de a introduce acestu 
sistemu, prefacăndu puscRe cu acu după elu. Dăca 
Germani’a va face acestu pasu — si se aude, că 
si gavernulu francesu ar’ intentiunâ ceva asemenea 
— atunci după părerea militariloru siefi dela noi 
armat’a austro-ungara nu păte remană inderetu, 
pentru că nu merge câ ea se fia armata mai in- 
ferioru câ armat’a Germauiei aliate.

Pe langa acestu neajunsu s’ar’ adauge inca u- 
nulu si mai mare, dice numit’a făia, dăca sar’ a- 
deveri, că puscile infanteriei năstre nu sunt de asiă 

câ se so păta straformâ după noulu sistemu, ci că I 
ar’ trebui cassate si inlocuite cu altele de totu 
noue, Miliănele ce s’au cheltuitu dăr’ pentru pusei 
ar’ fi perdute si alte miliăne ar’ trebui pentru in
troducerea noueloru arme. Inchipuiti-ve acuma unu 
stătu, care si asiă sufere fărte multu in urm’a fi- 
nanceloru derapanate, că trebue se’si schimbe ar
mele de căte ori se introduce o imbunâtatîre tech
nica din partea vr’uuui al tu stătu. Este tristu, 
adauge „P. L.", că noi mai curendu câ ori-ce alta 
putere trebue se ajungemu la acelu punctu unde 
acelu „păna aci si mai departe nu" se aiba pentru 
noi o valăre absoluta.

Mai multu decătu acăsfa, dîce „P. L.“., ne in- 
teresăza o alta cestiune — cestiunea in privinti’a 
spiritului armatei comune. Deși 
nu se păte negă, că dorinti’a de a avă o armata 
naționala independenta este inca fărte departe de 
realisarea ei, totuși trebue chibzuitu, că ăre este 
oportunu a provocă instrainare contra armatei 
comune, care, fia ce va fi, cuprinde si flărea popo
rului maghiaru si este singurulu factoru pentru si- 
guranti’a nu numai a Austriei, ci si a Ungariei in 
contra periculeloru esteriăre.

Dăr’ nu mai puținu condemnabilu este, continua 
„P. L.“, tendenti’a ascunsa reutatiăsa, care esiste 
inca intr’o parte a armatei comune si se nutresce 
de remiuiscintiele trecutului si de cătra câțiva por- 
tatori ai vechei dăr’ negloriăsei traditiuni, tenden
ti’a, care candu se manifesta, este acompaniata de-o 
nespusa brutalitate.

Sunt fărte regretabile cașurile a la Bomelburg 
si Lendl, căci dovedescu, dăca nu alfa, dăr’ de si
guru aceea, că o parte a armatei — din norocire 
mica, deși căte odata forte distinsa — ignorăza 
tăte faptele devenite istorice, ori se-o spunemu 
verde, esclama „Lloyd", „in unele cercuri ale ar
matei esiste inchipuirea, că form’a dualistica 
a monarchiei este numai provisorica, care 
mai curăndu său mai tardiu va trebui se căda „i- 
deei unitarie a imperiului." De aci vine apoi scep- 
ticismulu in privinti’a tuturoru si a celoru mai 
înalte manifestări, cari dau espressiune positiunei 
de dreptu publicu a Ungariei si d’n acestu scepti- 
cismu isvorescu actele".

Acăst’a tendintia neodihnesce pe „Pester Lloyd" 
si de aceea se adresăza cătra factorii, cari conducu 
armat’a, provocandu-’i, se caute a-o desradacina. 
„Ei trebue se crăsca armat a pentru ordinea consti- 
tutiunala a lucrariloru. Armat’a se nu faca poli
tica, dăr’ elementele fundamentale ale constituției 
trebue se le sbă, câ se nu vina in conflictu cu in- 
teressele de esistentia ale monarchiei s. a." O re
forma in direcțiunea acăst’a cere numit’a făia dela 
siefii armatei. Este sperautia ăre, că i se va îm
plini dorinti’a ? Ne indoimu fărte, căci devis’a a- 
celoru siefi este: „De armata nu lasamu să se a- 
tinga nimeni !“ —

S c 6 1 ’a
Cuventulu rostitu de d. Ananescu, directorulu 

liceului St. Sava, la redeschiderea cursuriloru din 
anulu acest’a.

Domniloru colegi! Juni elevi! După o pausa de 2 
luni, de candu ne-amu desparfitu, intervalu trebuinciosu pen
tru restaurarea fortieloru fisice si intelectuale, ue intrunimu 
astadi cu totii intr’acestu localu, focarulu luminiloru, câ se 
reincepemu lucrările nostre cu mai multa plăcere, cu mai 
multa activitate.

Lucrările nâstre au de scopu instructi’a si educati’a 
junimei, prin care omulu tinde la idealulu vietiei complete.

Educatiunea se divide in 3 ramuri: educati’a flsica, in
telectuala si morala.

Cea d’antaia are de scopu desvoltarea puteriloru cor
porale, prin curatienia, gimnastica, exercițiu militaru, nota- 
tiune, plimbare in aeiu libeiu.

Educatiunea intelectuala are de scopu instrucțiunea, a- 
deca studiulu sc;intieloru litereloru si a’lu beleloru arte, si 
acâst’a se obtieue invetiandu in scdle pr;n silintia si apli- 
catiune.

Educatiunea morala are de scopu contractarea si prac- 
tic’a buneloru moravuri, inspiratiuuea sentimenteloru de jus
tiția, de caritate, consciinti’a datoriei, respectulu legiloru, alu 
persdneloru si alu proprietății, buu’a conduita iu societate: 
tote acestea nu so potu obtiene de câtu ascultandu precep
tele superioriloru si imitandu faptele loru cele bune, Edu
catiunea completa cuprinde dor’ si instrucțiunea câ o parte 
integranta, asie câ dîcendu : omu cu educatiune, so intielego 
câ are si instrucțiune, pe candu unu omu cu instrucțiune nu 
e totu-deuna si cu educatiune.

Omulu fara educatiune este intocmai câ o barca, care 
plutesce pe luciulu marii in voi’a vf^urilom si a tempeste- 
loru, fara cârma, fara busola, lovindu-se de stance si ame- 
nintiata sâ se sparga din minutu in minutu.

T6to studiile lyceale sunt ueaperatu trebuincidse pentru 
completarea educatiunii; fîacaro isi are rolulu si importauti’a, 
unele sunt relative la corpu, altele la spiritu, căci nu trebue 
neglesu corpulu pe langa spiritu. Platone a disu ; Music’a 
face sufletulu sanatosu, precum gimnastic’a face corpulu sa- 
natosu. Curatieni’a este o virtute seu isvorulu mai multoru 
virtuti.

Exactitatea si ordinea sunt conditiuni ale educatiunei. — 
Aici se dau mai multe exemple aretandu conseciutiele desor- 
dinei si ale neexactitat'i.

Bas’a educatiunii este sciinti’a considerata in generalii. 
Dor’ sciinti’a si religi'a sunt du6e surori gemene, cari se a- 
juta si se fortifica una p’alta.

Sciinti’a basata pe religiuno face viati’a plăcută, căci are 
unu fondu moralu, sciinti’a fara religiune este înfumurata si 
plina de vanitati; religi’a fara semtia morge in intune- 
recn si e plina de superstitiuni, pe candu religi’a basata pe 
sciintia merge totu înainte, la lumin’a mare, oxplicandu cu 
inlesnire tăte misteriele.

Precum sciinti’a este bas’a educatiunii, asie si educația 
este bas’a civilisatiunei, fara educație nu p6te fi civilisatiuue 
unu poporu atunci se dice civilisatu candu toti locuitorii voru 
ave educatiune.

In sensulu celu mai latu acestu localu, focariu de lu
mina, lumini mantu'târe, Lyceulu nostru este unu institutu de 
educatiune.

Sunt 31 de ani, de candu vechiulu colegiu din curtea 
desfîintiatei biserici Sf. Sava s’a stramutatu iu acestu localu 
si acesta iu curendu va fi derimatu pentru canalisarea Dam- 
bovitii.

Pena acum nu s’a otaritu loculu, unde are se se cla- 
desca noulu Lyceu, nici unde va fi stramutatu provisoriu. 
Incepemu cursurile aici, dor’ nu scimu, deca totu aici le vomu 
termină la finele anului.

Juni elevi, aici si ori unde, primiți cu amdre lectiunilo 
profesoriloru voștri, carora sunteti datori respectu si recunos- 
cintia. Fiacare lectiune este unu isvoru de fericire, ascul
tați de preceptele si consiliile loru parintesci câ se puteti a- 
junge la idealulu vieții complete, a ve guvernă singuri; a fi 
folositori voue insi-ve si societății in care traiti, atunci veți 
fi civilisati si statulu romanu fericitu. „Aleget."

Din Satmaru, 13 Septembre.
Stimate D-le Redactoru! Nu potu intrelasâ 

ocasiunea, câ se nu ve aducu la cunosciutia uuu 
momentu placutu din vieti’a sociala a Romaniloru 
satumareni; in 11 1. c. s’a binecuventatu Biseric’a 
romana din comun’a Borhidu, care o direge sufletesce 
d-nulu Ionu S. Selagianu cunoscutu, credu inaintea 
publicului romanu dincăce de Carpati din operele 
si articlii sei, edate si scrise in interesulu natiunei 
năstre romane. Inteliginti'a romana din Satu-mare, 
adunata in numeru frumosu la acăst’a solemnitate, 
a grăbitu a aduce tributulu de recunoscintia bravului 
barbatu, presentandu-i prin St. D-nu advocatu in 
Satu-mare Alesandru Terentiu unu album frumosu 
cu subscrierea notabilitatiloru bisericesci si civile. 
Viăti’a natiunala a Romaniloru satumareni eră lan- 
cedîta, in ătu ceialalti confrați din Ardălu, Bihoru 
si Banatu nu încetau cu satirele loru iu contra 
năstra prin foile umoristice: astadi inse cu fala ne 
potemu provocă la înflorirea vieții natiunale in 
giurulu nostru. Numai in dilele trecute am asistatu 
la concertulu si adunarea dela Bai a mare, unu 
semnu evidentu de viătia, câ si care in timpurile 
de acuma abiâ au aretatu romanii d;n părțile vecine 
ale Ungariei. Ni-amu de&tep. din soir -alu lungu. 
si in deșteptare mu’tu poiimu mult ami bravului 
preotu romanu care de tăte midilocele s’a folositu 
câ se păta escitâ semtiulu natiuualu, iubirea de l;mba 
si natiuue in animele romaniloru din p^-tile năstre 
iubirea comuna i-a datu numele de „Vod .“; Vodă 
iubitu si cumplitu, care:

S’a urcatu la munți in diori 
Si-a prinsu fulgerulu din nori 
Si de-acolo din ’naltimo 
L’a isbitu in dusmanime.

câ si cum la isbitu nu de multu in Redactorulu 
făiei „Szamos" : cu articlii sei aerisi in limb'a 
maghiara si publicați in „Szatmârmegyei kozlony" 
cu cari istorice a aratatu si pretinsu drepturile 
năstre romane in patri’a acăsfa.

Aceea că, acăsfa manifestatiune de recunoscintia 
a fostu binemeritata, a doveditu aceea, câ cei de 
fația la solemnitate fora pregeta au grabitu a si 
areta consemtirea cu subscrierea albumului esceptiune 
a facutu Archidiaconulu, care câ comisariu epis- 
copescu a sautîtu biseric’a, si care cu cuventu câ: „ati 
inceputu fara mine gătati fara mine" a denegatu 
subscrierea. Ce cause l’au condusu pre D-nulu 
Archidiacouu, din a cărui trecutu scimu multe fapte 
de romanu adeveratu, nu voimu a scrută 1

Cunăscemu. că ni-a fostu debila recunoscinti’a, 
fia-i mai mare in consciinti’a bravului barbatu că 



a facutu pentru Iimb’a si națiunea s’a cătu a pututu 
câ fiiu adeveratu.

In acestu tonu aducemu totuodata multiamita 
adânca stimatei D-ne, Emili’a Popu, consârt’a ad
vocatului Popu, in Satu-mare, care cu desteritatea 
s’a in pictura ni-a ornatu „Albumulu" cu cele mai 
fruntașe tricoloruri natiunali. . .

Jertfdsca flacare numai cu Ce p6te pe altariulu 
natiunei sale : atunci e securu prospectata de în
florirea ei. —M.—

Dela Academi’a Romana.
In Maiu a tînutu Academi’a romana mai multe sie- 

dintie, a caroru procese-verbale le-amu primitu abia dilele 
aceste.

In sie d i n t i’a din 1/13 Maiu se tramite la sec
țiunea literara adress’a ministeriului de culte spre a-si dă 
nvisulu asupra propuneriloru Sinodului relativu la Iimb’a pen
tru revisuirea si editarea cartiloru bisericesci.

Dlu N. Cretiulescu face cunoscutu Academiei, că in 
archivele de stătu ale Veneției se gasescu documente de celu 
mai mare interesu pentru istori’a romana, si inaintăza dude 
serii de copie.

In siedinti’a din 15/27 Maiu se numesce dlu 
G. Cliitiu delegatu din partea Academiei in comissiunea care 
la Iași va ave se alega loculu pentru asiediarea statuei lui 
Stofann celu mare.

Dl Gr. Stefanescu insarcinatu in siedinti’a trecuta a 
opina asupra proiectului de lege relativu la cărțile didactice, 
de lectura si de gramatica, inaintatu Academiei do catra 
ministrulu instrucțiunii publice, doresce că mai nainte de a 
aretâ părerile sale asupra acestui proiectu, Academi’a se se 
pronuncie deca gasesce că este bine se se insarcineze cu 
cercetarea si premiarea cărtiloru de lectura si gramatica î

In asta privintia se ivesce o discusiune mai luuga, la 
care iau parte dnii Chintescu, Ioau Ghica, Bacaloglu, Stefa
nescu, Sion, Sturdza, Aurelianu, Felix, si in urma se decide 
prin votu, că Academi’a voiesce a se insarcina cu acesta 
lucrare. Apoi se face desbaterea asupra numitului proiectu 
de lege.

Dlu Sturdza propune, si Academi’a primesce, ca să se 
răge ministrulu instrucțiunii pub’ice, se faca o lege, prin 
care se se oblige toti tipografii a tramjt9 Academiei căte 
trei esemplare din publicatiunile ce tiparoscu, căuti, diare, 
foi volante si ori ce felu de publicatiuDi.

In siedinti’a din 22 Maiu (3 Juniu) dlu Ioan 
Ghica pune in desbatere cestiunea localului Academiei, are- 
tandu intre alte motive si nesiguranti a, in care se gasesce 
averea Academiei in localulu de adi.

Dlu Sturdza si dlu presiedinte Ioan Ghica se insarci- 
năza a se consultă asupra mijlăceloru pentru atingerea re- 
sultatului doritu de a-si ave Academi’a unu edificiu alu seu 
propriu.

In s i e d i n t i’a din 12/24 I u n i u, după ce se anun- 
cia mai multe daruri de cârti, si de o fotografia de pe 
portretulu marelui mitropolitu alu Moldovei Dositeiu, por- 
tretu descoperitu in monastirea Suceva, dlu Sturdza propune 
a se publică documentele istorice din partea Academiei prin- 
tr’o editiune speciala, sub form’a unui „Tesauru de monu
mente", in scopu de a se pute introduce in lumea invetiati- 
loru romani asemene monumente istorice, spre a fi cu suc- 
cesu utilisate in folosulu sciintiei si alu istoriei romane na
ționale.

Acesta propunere luandu-se in desbatere, la care au 
luatu parte dnii Ghica, Aurelianu, Stefanescu si Maniu, se 
primesce in principiu, remanendu că ea se fia supusa plenu
lui in sessiuuea generala, spre a se determină modalitatea 
publicatiunii si a se prevede fondurile necesarie prin budgetu.

Insiedinti’adin26Iuniu (8 Iulie) dlu pre
siedinte comunica Academiei trist’a scire a încetării din vi- 
ătia a lui Paul Vasici, si că imediatu după prmirea depe- 
siei din partea dlui dr. Szalkay, ginerile repausatului, a ’si 
esprimatu familiei defunctului academicianu impressiunea 
durerăsa si regretele profunde, ce s’au incercatu pentru per- 
derea ilustrului colegu.

Academi’a adeucu mișcata de acesta trista scire, se 
asocieza din anima cu regretele esprimate familiei defunctu
lui de catra presiedintele seu.

Evreii in Russi’a de sudu.
„Telegrafulu" din Bucuresci primesce dela co- 

respondentulu seu fliu Petersburg urmatârea infor- 
matiune privit6re la Evreii din Russi'a de sudu:

Pentru a ve dă unu tablou veredicu alu rolului so- 
cialu, pe caro ilu jocu evreii in Kussi’a din sudu, unde po- 
poporatiunea loru atinge cifr’a de 3,900,000 de inși, ve 
voiu povesti numai si numai despre situatiuuea loru sociala 
iu Nejin, adica in acelu orasiu, unde, cum sciti, s’au comisu 
recentele turburari anti-semitice. Paciniculu orasiu Nejin 
dormea unu somnu adencu ; eta aprăpe unu seculu si ju- 
metate, chiaru dela nimicirea libertatiloru poporului rutenu 
sub domni’a imperatesei Caterina a II, acestu orasielu pro- 
vincialu a finitu pentru eternitute cu totulu ce păte fi nu- 

mitu viatia; iu decursulu ultimei domniri, districculu Nejin 
si orasiulu cu acostu nume au deveuitu esemplare prin or
dinea si pacea, care se desvoltau acolo sub tacerea mortuala 
a unei vieți liniscite. Der deca in acesta viatia nu se ob
servă nici o mișcare, apoi in adencimele sele crescea o ura 
teribila contra străinului, care venea mereu si se asiediă in 
acestu coltiu liniscitu alu Rusiei. Poporulu rutenu din dis- 
trictulu Nojin nutrea totu aceleași sentimonto de vrajmasia 
contra evreiloru, cari sunt generale poporeloru agricole diu 
sudulu Rusiei. Evreii d<n Nejin suutu emigrantii din guver
namentale Vitebsi si Mohiliow, ei au emigratu de acolo in 
urma ucasului împărătesei Caterina si s’au asiediatu in Ne
jin. Caus’a primordiala caro-i atrase aci fii arendarea dela 
guvernu a carciumiloru, care pe atunci aparțineau statului, 
după acesta asiediendu-se si aclimitisandu-se, evreii incetulu 
cu incetulu au apucatu in manele loru tăte cărcimele, cari 
aparțineau nobilimei indigene. După dospoiarea cumplita a 
nobililoru, evreii, pe timpulu, candu s’au emancipatu tieranii 
au fostu că se dicemu asie adeveratii esplătatori ai pamen- 
turiloru nobilimei.

După o lucrare recenta făcută si editata de catra unu 
diaru liberalu, actual’a stare economica desperata a tierani- 
loru ruteni se datoresce in mare parte esploatatiunei evre- 
esci. Evreii districtului Nejin, faceudu esceptiuni de căti va 
precupeți, traiescu din sudorea poporului agricolu, care se 
afla impoveratu de datorii oribile fașia cu dens’i. Este forte 
naturala si logica acesta esplicatiuue, fiindu-că unu parasi- 
tismu secularu alu evreiloru de pe aci, crescerea poporati- 
unei semitice, care se inmultiesce forte multu, n’a pututu da 
unu altu resultatu, de cătu acelu actualu fașia cu avuti’a 
poporului indigenu. Reulu cresce, si cresco din anu iu auu, 
gratia fapteloru, pe caro ni le constata statistic’a, arataudu- 
po prin nesce cifre palpabile, ca pe cătu se inmultiescu evreii, 
pe atătu crescerea poporului indigenu devine mai mica, gu- 
vernulu că si ori-ce altu guvernu nu luă in vedere acesta 
dovada sciintifica si se conducea in legiferarea s’a si in pro- 
gram’a sea de acțiune prin deductiuuile, care ’i se impuneau 
prin tabelele statisticei. Inaiutea emanciparei, cestiunea es
ploatatiunei evreesci nu esistâ, fîind-că pe atunci evreii es- 
ploatau pe tierani prin intermediulu nobililoru, cari fura sin
gurii supusi ai imperiului cu unu dreptu 6re-care, der’ acum 
esplătatiunea loru este directa, ur’a tieraniloru contra acestui 
stratu socialu a ajuusu la culmea sea. Guvernulu rusu a- 
vondu in vedere resultatulu anchetei făcută asupra ultime- 
loru turburari, a ordonatu compunerea unei comissiuni spe
ciale pentru crearea mesuriloru capabile a potoli acesta fier
bere, care se latiesce si se propaga mereu. Este naturalu, că 
guvernulu se afla datoru d’a inchide mulțime! ignorante a 
Evreiloru usi’a câștigului basatu pe defectele actualei organi- 
satiuni sociale, der’ cum, prin ce mesuri se păte împlini 
acesta datoria ? Aci e greu’a cestiuuo ! . . .

ZO i -xr e x s
(P r i n c e s s’a I o s e f i n’a de H o h e n- 

z o 11 e r n) mam’a Regelui Carolu I a sositu 
alaltaeri 14 Septembre la gar’a din Brasiovu. 
Priuces’a n’a parasitu vagonulu si după 15 minute 
a plecatu spre Predealu. La vreo 3000 de 6meni 
veniseră din comunele apropiate din Romani’a la 
Predealu spre a salută pe mam’a Domnitoriului. 
Gar'a dela Predealu a fost frumosu decorata si o 
pârta de triumfu a fost redieata. Regele si Regiu a 
au primitu pe princess’a-mama in modulu celu mai 
cordialu, Regina era imbracata in costumu nationalu. 
Unu trenu separatu a dusu apoi pe iuaJtulu 6spe 
si pe Maiestățile Loru la Sinaia. După acdst’a au 
mai plecatu căteva trenuri, ducându publiculu ce 
venise spre intimpinarea Priucessei.

(Afacerea & i) c z e 1.) Le a fost bine
venita diareloru Kossuthiane casulu cu Giiczel, 
pentru câ se reincdpa agitațiunea in contra armatei 
comune. Ele aducu inca si acuma lungi raporturi 
asupra afacerei G&czel. Studenții voiescu se presenteze 
lui Goczel o sabia de o n 6 r e si o adresa 
frumosu ilustrata. Adres’a este acoperita deja de 
multe subscrieri ce p6rta. Cuvintele dedicâtare suna 
asid: „Fidelului aperatoriu alu constituției, Stefanu 
Goczel, spre aducere aminte. Junimea universitara 
din Pesta". — Se pregatesce o agitațiune mai 
mare in acdst’a afacere, voiescu se-o aduca deocamdată 
inaintea representantieloru comunale din Pest’a, 
Aradu s. a. apoi se-o transplante in dieta, cerendu-se 
câ armat’a se jure pe constituția. „Egyetdrtds" 
anuntia din Miskolcz unde a petrecuta Maj. S’a la 
manevre, că imperatulu nici n’a primitu depesi’a 
ce i-au fost adresat’o studenții din Pest’a, dedrace 
depesi’a a fost espedata de cătra telegrafulu mi- 
litariu la cancelari’a cabinetului.

(30 A u g u s t u.) Dumineca, 30 Augusta, 
diu’a comemorativa a atacului 
redutei Griviti’a, MM, LL. Regele si 
Regin’a au asistata, la drele 9. la liturghia si pa- 
rastasulu ce s’au oficiata in monastirea Sinaia in 

memori’a celoru cadiuti pe campulu de lupta. După 
terminarea serviciului divinu, Majestatea S’a a tre
cuta pe dinaintea companiei de veuatori, ce era a- 
siediata in curtea bisericei, avendu la flanculu 
dreptu music’a regimentului 4 de linia ; pe urma, 
compaui’a a defilatu pe d’inaintea Majestatii Sale, 
— La drele 11, Majestatile Loru au mersu de au 
inspectata casarm’a ; după visitarea cameriloru, Ma
jestatile Loru s’au scoboritu in curtea casarmei, 
unde erau înșirate mesele de mancare pentru ve- 
natori si musicanti din alu 4-lea de linia. După 
ce Majestatile Loru au gustata de mai multe ori 
din mancarea soldatiloru, M. S. Regele, luandu unu 
paharu de vinu, a închinata unu toastu in memo- 
ri’a celoru cadiuti pe campulu de ondre si in pros
peritatea armatei romane. D. capitanu Ciocanelli, 
comandantulu companiei de venatori, a respuusu 
purtandu unu toastu in sanetatea Majestatiloru Loru. 
La drele 12, Majestatile Loru au parasitu casarm’a 
in mijloculu urariloru entusiastice ale soldatiloru. 
La drele 4y2 s’a incinsu o hora pe campia d’ina
intea monastirei, care a tienutu până la 6 dre, si 
astfelu s’a terminatu serbarea acestei dile memora
bile in istori’a României.

Regele a oferita cu ocasiuneâ aniversarei luarei 
Grivitiei o masa detasiamentului dela Sinaia. Cu 
acdst’a ocasiune, Regele a redicatu jurmatorulu to
astu : „Oficeri, sub-oficeri, caporali si soldați! 
Redicu acestu toastu in memori’a braviloru cadiuti 
in diu’a de 30 Augusta 1877 pe campulu de 
lupta. Traidsca Romani’a libera !“ — Comandan
tulu detasiamentului a respunsu astfelu: „Oficeri, 
sub-oficeri, caporali si soldați! Sunt fericita că in 
acdst’a dî solemna avemu in mijloculu nostru pe 
bravulu si marele capitanu, care a sciutu se ne 
conducă pe campulu de lupta, de unde amu adunatu 
lauri cu mare barbatia. Se ne unimu ddr’ cu tatii 
si intr’unu singuru cuventu se strigamu : Traidsca 
M. S. Regele Carolu! Traidsca M. S. Regin’a! 
Traidsca Romani’a libera si independenta !“

(începerea anului scola
stic u) s’a oficiata la 1 Sept, prin osfestanii in 
tdte scdlele secundare de ambe sexele din Bucu
resci. Amu asistata la osfestani’a ce s’a oficiata la 
gimnasiulu Cantemiru, dice „Bin. Publ.“. După 
terminarea oficiului, directorulu gimnasiului, d. Panu 
Constantinescu, prin o cuventare bine simtita a re- 
comendatu eleviloru, intre altele, dude lucruri, cari, 
de s’aru pune in aplicare de elevi, aru face sigurii 
dintr’insii 6meni onești si economi, prin urmare 
buni cetatiani. Aceste dude lucruri asupra cărora a 
insistatu multu directorulu numitului gimnasiu, 
suntu c o n d u i t’a esemplara si economisi
rea lunara. Spre acesta scopu Ii s’a pusu in ve
derea eleviloru nisce librete de economia, modulu 
de a trece economiile făcute, după cari apoi li-a 
uratu a fi cu minte si silitori. Speramu, că elevii 
voru sci se profite de sfaturile atătu de părintești 
date loru de directorulu gimnasiului Cantemiru.

(Mișcarea anti-semitica in Bucu
resci.) De căteva dîle scrie „Rsb, W.“ unu 
felu de mișcare anti-semitica a inceputu si in ca- 
pital’a ndstra. Se vede că exemplulu celoru din 
Russi’a si din Germani’a este contagiosu. Pau’acum 
inse, lucrulu n a luatu la noi proportiunile la cari 
a ajunsu in numitele state. Totu ce s’a facutu este 
o harthia de aderare ce circula prin orasiu si prin 
care subscriitorii se angajdza a nu mai cumpera 
nimicu de la evrei. Deja harthia a fost acoperita cu 
mai multe sute de iscălituri. Pdn’aci lucrulu este 
nevinovata, inofensivu, este unu simplu inceputu; 
ddr’ inceputulu — după cum dice unu proverbiu — 
este jumetatea faptei.,,

(O m o r u si j a f u in Marisielu.) 
In comun’a Marisielu, de pe la Clusiu, s’a intem- 
platu unu omoru si jafu teribilu despre care i se 
raportdza diarului „Kelet" intre altele : „Judele 
Teodoru Stanu era unu bogatu țieranu numita „re
gele muntiloru". Elu locuiea in mijloculu satului 
Marisielu intr’o casa de pdtra c’uuu pridvoru cu co- 
ldne si cu trei odăi. Casele in satu sunt cam de
părtate una de alta. Stanu era înainte cu 20 ani 
inca unu servitoru si de atunci si-a facutu prin 
negotiu si camataria o avere de peste 100,000 fl. 
Elu este unu omu de statura mijlocie si robusta, 
care s’a luptatu de multe-ori cu căte 10—15 con
trari. Elu era temuta la locuitorii d’impregiuru, 
tiranicu fația cu tieranii si f6rte slugarnicii fația 
de „domni". In sdra candu s’a intemplatu jafulu, 
notariulu adjuncta dela Gelou era câ 6spe la Stanu. 
Afara de acest’a se mai afla unu zidaru iu 
casa, care făcuse nesce reparaturi si soți’a si slu
gile lui Stanu. După cina remasera Stanu si no
tariulu adj. la masa spre a mai bd vinu. Pe la 



10 ore iucepîi canele din curte se latre si indata 
după aceea intrara mai multu de treidioci 6meni 
armați cu fețiele negrite in odăi a, in care se află, 
judele satului. Parte din talhari purtă costumulu 
locuitoriloru din Albacu, unu satu in apropiere de 
Marisielu. Unulu din ei provocă pe jude se le dâ 
banii ddca /ie draga vieati’a".

Gu-o cutezare propria lui sari judele si apucă 
de peptu pe talliariulu care i-a vorbitu, dOr’ cadiîl 
indata la pamentu lovitu si ’mpunsu de cuțitele 
tălhariloru. Acesti’a incepura acuma se bata pe 
notariulu-adjunctu. Unulu din ei observă, că este 
uotariulu dela Gelou, care e tata a patru copii, a- 
tunci ceilalți incetara de alu bate si se multiu- 
mira cu aceea, de a’lu legă de mani si piciâre. 
Totu asemenea au fost legați si servitorii si arun
cați unulu peste altulu pe unu patu. Unulu din 
talhari se puse cu revolverulu in mana de asupra 
loru amenintiandu-i că va împușcă pe acela, care 
se va mișcă. După acdst’a tâlharii siliră pe ne- 
vast’a judelui Stanu, pe care o maltratasera, se-i 
conducă la cass’a de Wertheim. Feme’a deschise 
cass’a, si tălharii năvăliră cu totii asupra baniloru; 
atunci intră Iuonu, capitanulu loru, o figura uriasia 
si luă toti banii la sine. Cu totulu au luatu in 
bancnote, argintu &i auru 20,000 fi. apoi au gă- 
situ 6000 fi. in camara si 27 fi. la notariu. Ob
ligațiile in numeru de vr’-o 500, sunatOre pe căte 
10 fi. până la 300 fi. si cartea unde erau inscrisi 
datornicii le aruncara in focu. Cas’a giuru impre- 
giuru era ocupata de tâlhari, cari linișteau popo- 
rulu dîcendu-i. „Nu ve temeti, voue nu ve facemu 
nimicu". Abia la 2 Ore dimindtia se departara 
lasandu in cas’a judelui o lance si unu pistolu. — 
Dimindtia. facându-se aratare au sositu comissii si 
gendarmi la fați’a locului. Ran’a lui Teodoru 
Stanu e mortala si e mirare că inca mai resufla, 
soțji’a lui e usioru ranița, ceilalți au scapatu cu 
batai’a. —

(Unu tristu accident u) s’a intem- 
platu Luni in gar’a Buzeu. D. Crudu profesoru din 
Râmniculu Seratu, intorcându-se din Bucuresci, 
descinse la gar’a Buzeu, că se mănce ceva. Candu 
se sui iu trenu, in locu se se suia in acela, care 
plecă la Râmniculu-Seratu, se sui in acela, care 
mergea spre Bucuresci; observându indata gresidl’a 
ce facil, sari din vagonu, dOr’ din nenorocire cadiu 
intre sine si ’si sdrobî câteva cOste. Nenorocifulu 
a fost transportatu la spitalu, unde i s’a facutu 
o amputatiune. Se spera că va scapa.

(Originea stranutatului) Este unu 
obiceiu traditionalu la occidentali de a salută pe 
cine-va, căndu strănută prin cuvintele: „Dumne- 
dieu se te bine-cuvinteze! De candu datdza acdsta 
salutare ? După mitologia ea datdza din timpulu 
lui Prometeu. După ce titanulu făcu figura de 
huma din care voiea se formeze unu omu, puse sub 
nasulu eroului seu o radia de s6re, pe care o ținea 
închisa intr’o tiOva. Radi’a gâdili atătu de tare, in 
câtu ea strănută cu sgomotu. Joue se te bine-cu
vinteze ! dise Prometeu. Omulu ce formase si însu
flețise ilu transmise urmasiloru sei, formul’a data 
de Prometeu si obiceiulu s’a pastratu până in di- 
lele nâstre. — „Dumnedieu se te bine cuvinteze!" 
a ajunsu o espressiune de politetia, care sub ve- 
chi’a monarchia francesa se audiea la curte si in 
societatea aristocratica. Mai târd’u evenimentele po
litice modificară acdsta formula cam popdsca; se 
saluta stranutatulu prin : „după poft’a animei" s’au 
totu ce doresci!“ Eru la noi Romanii, de candu e 
lumea stranutatulu se saluta si adi prin : „Se’ti 
fia de bine,“ Salutare ce nici câtu negru... nu sd- 
mana a pop^scu că cea d’anteia. — La 1815 gu- 
turaiulu era aprâpe o epidemia la Paris. T6ta lu
mea strănută. In adunările parlamentare sdu sciin- 

’tifice oratorulu era apucatu de convulsii atătu de 
spasmodice, in câtu vorbirea-i nu mai eră cu pu- 
tintia. Prin salOne, prin teatru, in biserica nu se 
audiea de câtu esplosii formidabile de stranutatu. 
Ludovicu XVIII, obositu de atâta sgomotu si de 
atâtea formule, ce faceau impregiuru-i din caus’a 
stranutatului, interdise salutările la toti, cari veneau 
la palatu. Obiceiulu se schimbă. Celu ce strănută 
era salutatu numai prin punerea mânei la capu. Cu 
t6te acestea si acdsta salutare a stranutatului dis
pare incetulu cu incetulu in societățile ndstre, con- 
servandu-se numai in unele ținuturi, unde stranu
tatulu este inca consideratu că unu bunu auguru. 
In tidra Senaarului, intre Tigru si Eufratu, locui
torii au obiceiu de a strănută, fia si provocandu’lu 
prin gădilirea nariloru de indata ce strănută regele. 
Sgomotulu stranutatului se propaga cu iutiâl’a ful
gerului la trupe, lâ locuitorii din vecinătatea rege
lui si cu modulu acesta, din locu in locu totu ora- 
siulu scdte unu stranutatu de te apuca grâz’a.

„Bin. Publ.“

Editoru; Iacobu Muresianu.

Revista bibliografica.
(„Analele f un da tiu n ei lui 

G o z s d u) pe anulu 1870—1880 (Continuare a 
relatiunei din an. 1875) Fasc. II, Editiunea : Re- 
pres. Fundatiunei lui Gozsdu, Budapest’a 1881. Ti
pografica lui F. Wodianer. Aceste anale conținu 
date interessante despre marea fundatiune.

(„A produlu Purec e“.) Episoda din 
istori’a lui Stefanu celu Mare de C. Negruzzi. Si- 
biiu 1881. Editura si tipariulu eredei de Closius. 
Pretiulu 8 cr. v. a. — In tipografi’a eredei de 
Closius au aparutu deja unu ciclu de asemeni scrieri 
alese (in poesia si prosa), menite de a se lati in 
poporu. Ele sunt fârte folositdrie pentru latirea 
cui turei limbei materne si eftiuatatea loru face că 
se si le păta procură cu cea mai mare usiurintia 
fiacine. Le recomendamu tuturoru, cari sciu citi 
si voru se ’si procure momente de distracție plă
cută si folositâria.

(Calindariulu Săteanului Ro
ma n u) pe anulu ordinariu 1881. Urmatu de 
cartea III din „Bibliotec’a Săteanului Romanu". 
Redactoru-Editoru Niculae F. Negrutiu Gherl’a. 
Imprimari’a „Georgiu Lazaru" 1881. Pretiulu 30 
cr. — Afara de partea calendaristica, acestu Ca- 
lindariu contiene, iu partea Il-a. „Biblioteca Să
teanului Romanu Cartea III, care cuprinde urma- 
târele tractate: „Ce e Romanului" poesia de
I. Clintocu. — „Starea poporului romanu si mij- 
16cele imbunatatirei aceleia" de M. Tom’a. — 
„Copilu Romanu" poesia de Iosifu Vulcanu — 
„Nunt’a Dochitiei", novelleta de Buticescu. „Ma- 
ridra" poesie de Bolintindnu. — Economulu tre
buie se ’si cunâsca pamentulu bine. — „Pastoriulu 
din Besarabi'a" de Plesioianu. — „Gai’a" de S. 
FI. Marian. Seraci’a, fericirea si munc’a, poesie 
de G. Sionu. — Cinstea domndsca impartita. — 
„Stanu venatoriulu" poesie de Petru Dulfu. — 
„Invetiatura" de C. Trotdau. — Risete si Ziinbete.
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Din partea sedriei orfanale a comitatului Târ
nava mare, din Sighisidra se aduce la cunoscinti’a 
publica precum-că fuudulu intravilanu cu edificiile 
aflatdre pe acela apartienatdre remasului lui Rei- 
chert Josef senior care a muritu in Hdvizu, si afla- 
toria in Brasiovu strad’a Blumena Nr. casei 370 
introduse in cartea funduara de sub Nr. 3960 Nr. 
curentu 1 Nr. Top. 6382 si 6883 la cererea ere- 
diloru se voru licită de voia libera sub urmatdrele 
conditiuni:

1. Pretiulu de strigare a intravilanului inpreuna 
cu edificiile aflatdre pe acela e suma de 7000 fl. 
val. austr.

2. Totu insulu cine voiesce a licita, e datoriu 
a depune 10% percente ale pretiului de strigare 
inainte de începerea licitatiunei la mâna comisariului 
licitatoriu că vadium care apoi se va compută cu 
pretiulu cumpararei.

3. E dațoriu cumparatoriulu a solvi pretiulu 
cumpararei intregu, 30 de dîle după licitatiune, la 
sedri’a orfanala a comitatului Târnava mare in Si- 
ghisidra fara nici o subtragere, căci numai după 
solvire i se va dă licenti’a de a pută transcrie rea
litatea pe numele seu in cartea funduara.

4. In urm’a cererei erediloru 3000 fl. din pre- 
tiu — pre langa intabulare cu spesele cumparato- 
riului pe realitatea cumparata la loculu primu, si 
pre langa asigurarea contra focului a realitatiloru 
pe câi>u timpu va dură imprumutulu se voru lasă 
că imprumutu cu 8% percente pe anu cumpara- 
toriuliii.

5. Spesele transcrierei, darea percentuala pre- 
cumu si spesele redigerei contractului de vendiare 
are a le poră cumparatoriulu singuru.

6. In casu, candu cumparatoriulu nu âr’ împlini 
vreuna din conditiunile de licitare in intielesulu 
§ 459 a proced. civile realitatea se va licită din nou 
pe spesele cumparatoriului si pe langa perderea 
vadiului.

Acdst’a licitatiune se va tiend in anulu 1881 
in 26 Septembre inainte de ameadi la 11 dre in 
Brasiovu, strada Blumena Nr. casei 370 prin ase- 
sorulu sedriei orfanale Nagy Elek, la care se chiama 
toti doritorii de a cumpără.
Din siediuti’a sedriei orfanale a comitatului Târ- 

nav’a mare tienuta in 6 Septembre 1881.
(L. S.)

Presiedintele.

Conomsu.
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu in clasea 

I a scdlei romane confes. gr. cat. din Rocn’a vechia, 
distr. scol. Naseudu, prin acdst’a se escrie concursu 
până in 2 Octobre 1881 st. n. Salariulu 
impreunatu cu acestu postu este 200 fl. v. a. si 40 fl. 
v. a. relutu de cuartiru si lemne si se pdte redică 
in rate luuaria decurșive câte 16 fl. 66% cr. v. a. 
la luna din foudulu scolaru alu Rodnei vechi.

Doritorii de a ocupă acestu postu, până la 
terminulu susu citatu, voru avd de a așterne la 
acestu Presidiu suplicele loru provediute cu tdte 
documentele recerute. Cei cu diplome de cualificatiune 
se voru preferi.

Dela Senatulu scdlei romane gr. cat. confes.
Rocn’a vechia in 1 Septembre 1881.

Presiedintele Notariulu siedintiei
Clemente Lupsiaiu, Silvestru Muresianu, 

parochu si vice-protopopu deco- invet. romanu gr. cat. 
ratu cu crucea de auru pentru merite. 2—3

Premiata la espositiunea din Gratz 1880.

Temesvâry Moritz,
Budapest’a, Kbnigsgasse 1, in cas’a Bar. Orczy.

Incâltiamintea cea mai eleganta si cea mai ef- 
tinâ, propria fabricatiune, assortimentu forte 

mare si bogata.
Estrasu din lista cu pretiurile curente:

Pentru Dame: Ghete din lasting, cu elasticu, cro- 
itu in forma de anima, cu talpa g2 grdsa, fasonulu elegantu 
fl. 3.20; Ghete din lastingu, cu elasticu, vârfurile din pele 
de lacu, tălpile grose 11. 3; Ghete din pele cu elasticu, ver- 
furile de lacu, tălpile tintuite fl. 3; Ghete din pele de că- 
pribra, seu chagrin, croite in forma de anima, cu tălpile 
tintuite fl. 3.60 ; Ghete din pele de capriâra, cu caputa din 
piele de lacu cu cretie imprimate, tălpile tintuite fl. 3.80; 
Ghete din pele de Chagrin tare, cu caputa din lacu impri- 
matu, cu tălpile tintuite pentru noroiu si timpu ploiosu 
fl. 3.40.

Pentru Domni: Ghete din Chagrin seu pele de 
căpribra cu tălpile grdse fl. 3.80; Ghete din pele de vacsu 
cu tălpile duple, cu siurupuri fl. 4; Ghete din pole dejuhtu 
cu tălpile duple, cu siurupuri fl. 4.50; Ghete din pele de 
lacu (Iuhtu rusescu), cu tălpile duple cu siurupuri fl. 5; 
Ghete din pele de mănuși (Kalbskid), cualitatea prima fl. 5; 
Pantofi Eegatta din pole do capridra, seu chagrin fl. 3.60; 
Cisme din pele de vacsu grdsa, seu din juhlu 'ni tălpile 
duplo cu siurupuri, celu mai finu lucrate fl. 9; cu tălpile 
triplu siurupuite, improunabile fl. 9.50 ; Cisme inalte păna 
la ghenunchi, din pele de lacu rusescu, cu tălpile triplu 
siurupuito, sigure contra umedielei fl. 12 ; Ghete pentru baiati 
din polo de vacsu, seu chagrin fl. 2.10; Ghete pentru fetitie 
din lasting, seu pele dela fl. 1.80 păua la fl. 2.40 ; Pan
tofi pentru copii dela 60 cr. paua la fl 1.20.

Comandele se voru trămite promptu cu rembursa (Nacli- 
nahme), seu tramitîndunise pretiulu; ceea ce nu convine se 
schimba bucurosu — Liste do pretiuri mai pe largu se tra- 
iniLu gratis. 9—10

OnrsxLlvi. la ’bxi.rs’a d.e ■Viexi’a
din 16 Septembre st. n 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 118.10 miu ung. . 123.—

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 132.50 Tisei si a Segedin. 113.50

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 76.55
cailoru ferate de ostu , de argintu „ . 77,40
ung. (l-a emissiune) 90.50 „ de auru „ 94.-

dto. (II-a emissiune) 108.50 Losurile din 1860 . 130.50
dto. (IlI-a emissiune) 96.— Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 97.75 ungare 838.—
dto. cu cl. de sortare 97.50 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 343.50

Timiș. 97.50 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.— austriace . 353.20
Bonuri rurale transil- Argintulu —.—

vans .... 97.25 Galbini imperatesci . 5 56
„ croato-slav. . 98.— Napoleond’ori 9.35

Despăgubirea p. dijm’a Matei 100 imp. germ.. 57.50
de vinu ung. . 94.50 Londr’a, . 117.70

liedactoru responsabilii; Dr. Aurel Muresianu. Tipografi’»; loanu Gott gi fiiu Henrioa,


