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Cu numerulu acest’a se încheia abona 
mentulu pe cuartalulu ala treilea.

Austro-Ungari’a si Slavismulu.
B r a s i o v u, 30 Septembre.

Caleidoscopul austro-ungaru ne presenta in 
momentele de fația unu tablou, care ne aduce 
aminte, că maioritatea poporatiunei acestei 
monarchie este slava. „Austri a are o missiune 
slava" strigau diarele cehice odinidra, candu Cehii 
se aflau inca in opositiune passiva. „Naroduy Listy" 
repeta aceleași cuvinte si astadi, candu Cehii făcu 
parte din maioritatea camerei austriace. Intre a- 
tunci si acuma este o diferintia însemnata si acbst’a 
diferenția destbpta cu dreptu cuventu mari ingrijiri 
cu deosebire la Budapest’a.

Dbca Austri a are o missiune slava, atunci cea 
mai naturala conseciintia este câ ea sb se alieze cu 
Russi’a, care e unu stătu eminamente slavu. Cehii 
nu dorescu nimicu mai fierbinte decătu o asemenea 
aliantia. Unu organu de frunte alu loru „Narodny 
Listy" o spune pe fația, că numai iutr’o strinsa 
legătură cu Russi’a vede asiguratu viitoriulu Aus
triei. Fdi'a ceha pledbza prin urmare pentru o in- 
tielegere imediata cu „marea, uman’a si liberal’a" 
Russia. E naturalu că Cehii, cari sunt incungiu- 
rati de Germani, nu potu avă încredere in Ger- 
mani’a. Uniunea tuturoru Germaniloru, scopulu fi- 
nalu alu politiciloru dela Berlin, se p6te realisâ 
numai cu perderea elementului cehu, care este in 
periculu a se innecâ in marea germana. De aceea 
Cehii au fost totdbuna pentru alianti’a cu Russi’a 
in contra Germaniei si dbca foile loru pleddza adi 
in favbrea unei întrevederi a monarchiloru Russiei 
si Austriei, ei se gandescu mai vbrtosu la emanci
parea Austriei de sub influinti’a germana.

O noua lupta s’a incinsu intre curentulu ger- 
manu si curentulu slavu la curtea de Vien’a. In- 
fluinti’a germana predomina inca situatiunea, ce ar’ 
fi inse dbca partideloru slave, pe cari se radîma adi 
regimulu austriacu, le ar’ succede a împinge Austri a 
in brațiele Russiei ? Situatiunea interidra a mo- 
narchiei s’ar’ schimbă negresitu d’introdata radicalu 
si Slavii ar’ deveni stapanitorii ei.

Deși la Vien’a isi dau mari silintie de a ba- 
lansâ intre cele dude estreme, possibilitatea nu e 
cu totulu eschisa câ curentulu slavu se devină pre- 
ponderantu. Despre unu lucru inse, nu mai încape 
nici cea mai mica indoidla : Slavismulu face pro- 
gresse uriasie in monarchia si ori că vomu merge 
cu Germani’a, ori cu Russi’a, ori cu ameudude, Sla
vii voru jucâ de aci incolo unu rolu decisivu in 
Austro-Ungari’a.

Ddca vr unu poporu are causa de a se teme de 
progressele Slavismului in Austro-Ungari’a, atunci 
e celu maghiaru. Aceeași antipathia ce-o au Cehii 
contra Germaniloru, predomina pe Maghiari fația 
de Slavii, de cari sunt împresurați. Apropierea Ger
maniei de Russi’a este privita cu ochi rei la Pest a 
si spre a impedecâ o apropiare mai strinsa intre 
Austri’a si Russi’a foile maghiare acusa pe Slavii 
austriaci la d. de Bismarck dîcbndu, că ei ar’ voi 
se faca din Austri’a o vasalla a Russiei.

Intemplarea a voitu câ deodata cu articulii 
diarului cehu „Narodny Listy" sb sosdsca laPest’a 
si raportulu despre irntatiunea cea mare, ce dom- 
nesce in diet’a croata din caus’a limbagiului vio- 
lentu alu opositiunei. De unde atăta curagiu la 
Croati 2 Nu jdca dre in Agram firele unei agita
ți uniuni secrete panslaviste ? Si dre aceste fire nu 
se conducu chiaru de cătra partid’a slavofila dela 
Vien’a ?

Este fatalu că ataculu asupra politicei maghiare 
vine deodata dela apusu si dela mddia-di. Maghia
rii credeau susu si tare că cu incorporarea grani- 
tiei au infundatu gur’a Croatiloru pentru totdduna 
si ce se vedi, in locu de multiamlre li se arunca 
in fația amenintiarea, că Croații isi voru aperâ 

drepturile asupra Fiumei, ddca va fi de lipsa cu 
pumnulu. Ba cutezarea Croatiloru se estinde si mai 
departe, ei ceru si Dalmati’a intrdga intreguria.

Limbagiulu ce se pdrta in dieta croata com- 
binatu cu limbagiuln foiloru cehe a trebuitu ne
gresitu se provdce in Pest’a nu puțina consternare. 
Asupra Croatiloru Maghiarii sunt indignați fdrte. 
Deja foi moderate câ „Hon" amenintîa, că li se 
va face processu de stătu agitatoriloru croati, ddca 
voru continua a atacă întregitatea tieriloru cordnei 
S. Stefanu. „Pester Lloyd", silindu-se a tractâ pe 
Croatf c’unu dispretiu suveranu, striga in gur’a mare, 
că nu li se va mai face nici cea mai mica con- 
cessiune, ear’ „Pești Naplo", mai voinicu, cere ne- 
curmatu fapte : anecsarea Piumei si chiaru si a 
Bosniei la Ungaria.

Imperiulu sudslavicu este deja, cumvedemu, in 
deplina formațiune si intieleptele remasitie deakiste 
dela „Pești Naplo" nu afla o metoda mai buna de 
a stinge foculu aprinsu, decătu cerendu anecsarea 
Bosniei la Ungari’a si silindu-se a demonstrâ Cro
atiloru, că numai idea de stătu ungaru pdte face 
cuceriri iu Orientu ! Ce îngâmfare scurtu vedietdre!

Se nu se prea jdce cei dela Pest’a cu foculu. 
Slavismulu inaintdza si se intaresce in monarchi’a 
ndstra pe di ce merge si nu scimu dbca si a dou’a 
dra va succede ai paralisâ influinti’a, chiaru si candu 
cumetrulu Bismarck le ar’ stă earasi la spate.

Gronic’a evenimentelor^ politice.

Referentulu Moritz I o k a i a presentatu c a- 
merei ungare prodectulu de respunsu 
la discur sulu tronului. Elu se distinge 
printr’unu stilu alesu, care este a se datori scrii- 
toriului Iokai, ddr’ unu momentu insemnatu ilu mai 
deosebesce de adressele anteridre. Proiectulu de 
adresa actualu nu se multiumesce numai a fi o 
parafrasa a discursului tronului, ci merge unu pasu 
mai departe si atinge si cestiuni despre cari nici 
n’a fost vorba in Mesagiu adresandu tronului unele 
gravamine. Este caracteristicu că partid’a guvernului 
n’a pututu retacd in adresa „cașurile singuratice 
regrelabile ă la Lendl-Goczel" cari producu desbinare 
intre armata si poporatiune. Opiniunea publica 
maghiara a fost prea agitata de cătra press’a oposi- 
tiunale, decătu câ guvernamentalii se pdta ingnorâ 
in adressa nemultiumirea generala cu acele „cașuri 
singuratice." Unu semnu reu ddca si adress’a mai- 
oritatii se abate dela usulu de mai inainte si depune 
gravamine la picidrele tronului. Acăst’a este o 
manifestatiune importanta cu caracteru opositiunalu 
si ea nu numai că nu va contribui de a pune 
stavila curentului nationalu, care pretinde o armata 
deosebita naționala, ci va dâ inca si mai mare 
nutrementu agitatiuniloru stângei.

Partea antaia a proiectului este acomodata dis
cursului tronului, ea esprima cu deosebire asupra 
pasagiului privitoriu la cestiunea Fiumana, apoi 
adres’a continua iu partea a dou’a cam asib: Fia- 
care patriotu trebue se dordsca câ armat’a se tra- 
idsca in deplina concordia cu „celelalte classe ale 
popdreloru" Majestatii Sale. Cu multa jertfa si ab- 
negare de sine a saritu fiacare membru alu arma
tei comune, dela generalu pbna la gregariu in ape- 
rarea poporatiunei de primejdiile elementare (in- 
undatiuni), de alta parte Maj. S’a in persdna s’a 
pututu convinge cu căta cordialitate sincera este 
primita armat’a de catra celelalte classe ale popd- 
reloru si că poporulu ungurescu iubesce acea casta, 
care pdrta arme pentru elu.

Câteva „cașuri singulare regretabile," adauge 
proiectulu, sunt de natura a conturbă bun’a 
intielegere si a deștepta îndoieli in poporu. . . . 
„Suntemu inse convinși că principiile constitu
ționale ale Maj. Văstre si judecat’a trdza si 
liniștita a maioritatii poporului maghiaru va face 
se dispara nisuintiele acele discordante si soldatulu 

si burgezulu va fi petrunsu de adeverulu fundamen- 
talu, câ fidelitatea cătra regele incoronatu, cătra 
patria si cătra constitutiune, este un’a si aceea’si, 
că celu ce vatama un’a pecatuesce si contra celei
lalte si că tronului si constitutiunei tierii cineva 
pdte se servdsca numai in unulu si acelasiu timpu, 
pentrucă aceste dude sunt nedespartibile."

Intre proiectele de lege presentate dietei un
gare se afla si faimds’a lege asupra i n v e t i a- 
mentului in s c 6 1 e 1 e reale si in 
g i m n a s i i, puținu mai modificata. După a- 
cestu proiectu limb’a de esaminare este si pentru 
comissiunile esaminatdre confessiunale cea maghiara, 
Ministrulu p6te dâ dispensu pe 5 ani. Speramu 
inse, câ se va adeveri ce dîce „N. Pester Journal", 
câ adeca proiectulu d-lui Trefort n’are nici cea mai 
mica siansa de a fi primitu, dedrace vatama prea 
multe interesse particulare, si inca interesse de ale 
Maghiariloru reformați s. a.

Intre proiectele de lege se afla si unulu privi- 
toriu la casatdri’a intre Creștini si 
Evrei. — Organulu d-lui Tisza „Ellenbr" ple- 
deza din nou pentru aceea ca mandatulu 
dietei se dureze cinci ani, nu numai 
trei ani câ până acuma.

Guvernulu austriacu a hotarîtu a se convocă 
Reichsrathulu pe diu’a de 27 Octobre 
candu se voru deschide si delegatiunile. Sessiunea 
viitdria va află, cum se pare, pe Cehi uniți intr’unu 
singuru partidu. Pentru scopulu amalgamisarei par
tidei „Cehiloru tineri" cu „Cehii 
b e t r a n i“ s’a alesu unu comite tu de câte 3 
membri din fiacare parte. Dr. R i e g e r parti- 
nesce viiu ide’a amalgamisarei. Zeit- 
h a m m e r este numai pentru uniune.

Mișcarea Cehiloru pe terbmulu instruc
țiune i devine din dî ce merge mai mare. Stu
denții cehi aldrga din tdte părțile la Univer
sitatea din P r a g ’a, asiă că acuma nu
merulu studentiloru a devenitu atâtu de mare in- 
cătu nu-i mai cuprindu auditoriile. 75 studenti cehi, 
cari au studiatu pbna acuma in Germani’a s’au a- 
nuntiatu pentru Prag’a. Astfeliu Cehii voiescu se 
db o dovada practica despre necessitatea infiintiarei 
unei a dou’a Universități cehice.

Unu siru de scene turbulente s’au petrecutu in 
d i e t’a Croației cu ocasiunea desbaterei adres- 
sei cătra tronu. Unulu din opositiunali incepîi a 
combate rescriptulu dicbndu câ nu voiesce se intre 
in corespondiutia cu Regele Ungariei, că Croații 
voiescu se scia numai de regele croatu, ear’ rescrip
tulu este redactatu de capii selbaticiloru Unguri s. 
a, Starcevici sen. vorbindu la indemnitatea ceruta 
de guvernu dise : „Guvernului nu i e permisu a 
beli poporulu si ai luâ bucaturâ ultima din gura." 
Mare tumultu provocara aceste cuvinte. luterpelatu 
fiindu despre arestarea popii catolicu Sorg la ale
gerea din Zagori’a, siefulu de secțiune Zsivcovici 
(gr. or.) a voitu se justifice faptulu dicbndu câ are 
dovedi, câ Sorg e unu omu care n’are nici unu 
Dumnedieu. La aceste cuvinte opositiunalii începură 
a strigă: Ai ofeusatu religiuuea catolica, tidr’a 
ndstra e catolica, nu lasamu câ se fia insultata! 
Sgomotulu si strigatele erau atătu de mari si con
stante incâtu a trebuitu sb se inchida siedinti’a.

In Vien’a este intrunita o comissiune compusa 
din representanti ai guvernului austriacu si ungaru 
cu scopu de a incercâ o revisiune a tari
fului vamalu incheiatu la 1878, in direc
țiune protectiunista.

Cornițele Taaffe a adresatu o scrisdre primăriu
lui Vienei spuindu-i câ Maj. S’a doresce că r e g u- 
larea Dunărei se fia continuata in susu 
pbna la Ybbs si in josu pena la graniti’a ungara 
(la Theben). Lucrările sunt pretiuite la 24 milidne. 
In privinti’a acbst’a se va presentâ Reichsrathului 
unu proiectu.

„Timpulu" afla că ambasadorulu austriacu dela 
Bucuresci comite H o y o s va merge in aceeași 



calitate la Madrid si va fi înlocuita la București 
de d. L u d o v i c u T i s z a, fratele minis- 
trului-presiedinte, vestitulu comissariu dela Se- 
ghedinu.

Afara de situatiunea in Afric’a de nordu pre
ocupa pe Franc es i in momentele de fa^îa multa 
formarea noului cabinet u. Veni-va la cârma 
unu ministeriu Gambetta ? Eata marea întrebare. 
Fărte importanta e in asemeni impregiurari știrea 
despre o apropiata întâlnire a lui B i s m a r c k cu 
D. Gr a m b e t ta.

„Tribune" din Berlin voiesce se scie că întâl
nirea imperatului Austriei cu Tiarulu 
va avă locu indata ce se voru termină negotiarile 
asupra unoru concessiuni ce ar’ avd se 
le faca monarchi’a năstra. Cei din Berlin ar’ cere 
garanții că mișcarea slava din Austri’a nu va fi 
prea multu protegeata de cătra cabinetulu vienesu. 
Numai in casulu acest’a imperatulu Wilhelm ar’ a- 
sistâ cu spiritulu la întrevederea imperatiloru Aus
triei si Russiei.

Gestiunea Evrelloru in Remani a.

Diarele de dincolo sosite in dîleie din urma a- 
ducu feliu de feJiu de sciri cu privire la Jidovii 
din Romani’a. Unele vorbescn despre dimensiunile 
ce le iea populatiunea semitica din dî in dî, altele 
se plangu că cele mai frumăse proprietăți din tiăra 
încăpu incetulu cu incetulu in mani evreesci, altele 
in sfârsitu spunu că in deosebite puncte s’ar’ fi ivitu 
simptomele unei mișcări in potriv’a elementului ce 
apasa atătu de tare asupr’a starei economice a ce
leilalte populatiuni din noulu regatu. „L’Indăpen- 
dance Roumaine" de Dumineca, ocupandu-se cu ces- 
tiunea Jidoviloru in primulu seu articulu, după ce 
arata cum Romani’a silita de marile puteri euro
pene a schimbatu art. 7 din constitutiune, con
tinua iu modula urmatoru :

„ . . . Cestiunea umanitara se resolvă in prin
cipiu ; deosebirea de religiune nu mai rernase că 
pedeca pentru naturalisare. Voindu se luore reso- 
nabilu, Europ’a nu putea cere mai multu. Neater- 
narea năstra se recunăscîl si cestiunea israelita din 
Romani’a putea de aici înainte se fia considerata 
că resolvata pe deplinu. Si ea este in adeveru re- 
solvata in ceea-ce privesce religiunea si politic’a.

„Dâra bre acăst’a ajunge că se fia resolvata 
si din punctu de vedere socialu si economicu ? — 
De buna săma nu!

„Antisemitismulu din Germani’a si din alte tieri 
este o proba neresturnabila. Candu vedemu pro- 
ducându-se iu potriv’a fiiloru lui Israilu manifestări 
tumultuăse, cari adeseori degenerăza ia grave ne- 
rânduieli, la o națiune asiă de luminata că cea ger
mana, unde instructi’a publica este atătu de tare 
respandita incătu păte servi dreptu modelu pentru 
popore mari, unde Evreii nu represinta decătu o 
parte de totu mica a populatiunei, nu mai putemu 
dîce că cestiunea israelita mai este o cestiune 
religiăsa.

„Si 6re pentru acăst’a amu dori că si la noi 
să se intemple o mișcare analoga ? — D-dieu se 
ne pazăsca a voi asiă cev’a unu singuru momentu, 
a vedă Romani’a devenindu teatrulu unoru scene, 
cari astadi in secululu alu XlX-lea nu potu de- 
cătD se necinstăsca omenirea. Condamnamu si de- 
plangemu fara sfiăla aceea ce s’a intemplatu si 
ceea-ce se intempla inca in mai multe orasie din 
Germania si din Russi’a, dâra nu ne putemu sta- 
panl a nu aretâ că aceste fapte regretabile arata o 
situatiune de totu trista, o adeverata plaga sociala. 
Multu amu dori se scimu ce părere au despre pre- 
tensiunile loru marii diplomati — cari, nici un’a 
nici duăe, voiau se silăsca pe Romani’a a priiml 
naturalisarea in massa a Jidaniloru — astadi candu 
vedu resultatele incuragiariloru date de Europ’a 
civilisata Jidovismului. Mișcarea anti-semitica din 
Germaui’a si din Russi’a este pentru Romani’a o 
satisfacere in adeveru postuma — se ni se ierte 
acestu cuvântu — dăra cu atătu mai pretiăsa. In 
ori si ce casu ea constitue o primejdia in potriv’a 
carei’a trebue se no pregatimu cu ori si ce pretiu. 
Anti-semitismulu nu p6te se nu aiba resunetu si 
in Romani’a. Numerulu enormu — proportionalu 
luatu — alu Evreiloru dela noi, bigotismulu, es- 
clusivismulu, ignoranti’a, care domnesce in cea mai 
mare parte dintr’ănsii, formăza unu terenu lesne 
de esploatatu din partea dusmaniloru tiarei năstre.

„Ore-care primejdiăse simptome in sensulu unei 
propagande antisemitice se si semtu. Credemu că 
lucramu că buni Romani si suntemu convinși că ne 
facemu detori’a, candu sfatuimu pe cețatiani se nu 
se amestece in astfeliu de lucruri. Lesne amu pută 

se ne castigamu popularitate cu puțina cheltuiala, 
armandu-ne cu o cestiune care aru desbinâ massele 
atătu de usioru ; nu facemu inse acăst’a, căci amu 
face ceva in potriv’a intereseloru tiarei."

„Nu cu puterea se resâlva cestiunile economice 
si sociale. Adeveratulu anti-semitismu, singurulu 
care este possibilu de aici inainte in Romani’a, 
consiste in lucru, in păstrare si in puterea associa- 
tiuniloru. Se-i lasamu pe anti-semitii nemți si 
ruși se gresiăsca si se le dovedimu că Romanii potu 
fi mai civilisati decătu ei. Se luamu precautiuni, 
dăra se nu esimu nicidecum din căile prescrise de 
legi. Națiunile cele mari potu suportă fara mari 
pericule mișcările sociale ; o tiăra că a n6stra trebue 
mai antaiu de tăte se garanteze ordinea si sigu- 
ranti’a".

Respunsu la foia volanta:
„Se organisamu partid a romana constitntiunala." 

(Urmare si fine.)
„Conducătorii poporului romanii in politica au 

fostu archiereii romani; de candu nu conducu ar
chiereii politic’a, de atunci se inmuitiescu încordările 
patriotice. Conducerea trebue recastigata ; archiereii 
trebue să scape onărea politica a Romaniloru. Se 
tiena la-olalta, să se intielăga, se anuncie subscrieri 
ori-cum, dăr’ faca partidulu. Nirnene nu se indoiesce 
de patriotismulu archiereiloru romani, dreptu aceea 
li se p6te concrede lucrulu. Scie lumea, că archiereii 
nu-’su un’a cu ultraistii; ei cugeta in modu pa- 
trioticu, fara să căda din interessele poporului cătu 
de puținu."

Bieții archierei ! in 1848 si după aceea ei au 
fostu seducătorii poporului, ăta-i acum ii declara 
patrioti buni. Ei să faca partidulu antinatiunalu ! 
Dăr’ Ia d-văstra de ce nu făcu archiereii partidele ? 
Ar’ potă mai usioru, că suntu si mai multi si 
mai avuti decătu ai noștri. Ce diceau foile „patri
otice" despre archireii acum asiă de patriotici, 
candu aceștia mersera la Maiestate in caus’a limbei ? 
Tăte, numai aceea, că suntu buni patrioti, nu. Cum 
se schimba lumea, indata ce este de formatu o 
partida antinatiunala romana si nu se afla omu 
de dămne ajuta pentru acestu scopu. Apoi cugeti 
dta „egy român", că se va află vre-unu archiereu 
romanu, care să se dă de instrumentul pentru estem- 
porisatiunile dtale si ale altoru natarai politici 1 Reu 
teinsieli, „pastoriulu burm nu-si da turm’a lupiloru.“ 
Da archiereii romani au fostu păuacum conducăto
rii politicei romanești si că ămeni drepți s’au stra- 
duitu, să împace politic’a guverneloru cu interesele 
vitale ale poporului romanescu. Ei, dăr’ politic’a cea 
nefasta a guverneloru n’a voitu să-i aiba de inter- 
mediatori, ci, că pe Haas Mihâly etc pe tempulu 
absolutismului, de unelte in contr a vietiei natiunei 
loru si i-a totu inpinsu, păna ce au ajunsu la 
alternativ’a: său de a strică natiunei său de a 
daună interese eclesiastice. Nu li-a remasu alta 
cale, voindu să scape din acăst’a alternativa, decătu 
se renuncie a mai face politica. Buna nu potu face, 
rea pentru stătu si pentru națiunea loru nu vrău 
se faca. Onăre loru 1 Dati pace dăra archiereiloru, 
nu-i faceți cortesi, căci aceia d’intre ei, cari au 
vădia si influintia la romani, tocma pentru-că nu 
se dimitu a fi cortesi, nu voru primi niciodată acelu 
rolu dejositoriu, ăr’ de ceialalti nu asculta de cătu 
numai slăbănogii. D-văstre de unu timpu incăce nu 
cercați in fiitoriulu episcopu calitatiie unui barbatu 
escelinte ecles:asticu, ci cele ale unui instrumentu 
bunu in politica. Cu acăst’a stricați bisericei fara 
de a ve folosi ceva in politica. Biseric’a o dati pe 
nesce mani neabile, ăr’ pe respectivulu Tu-faceti 
d’a capo mpossibilu in politic’a romaniloru. Nu 
voiti se sciti, ce stricatiune a adusu bisericei si 
cătu a stricatu vădiei si auctoritatii archiereiloru 
romani fia iertatulu Oltănu si cum a devenitu dinsulu 
inpossibilu si in politica. Dati deci pace archiereiloru 
să grijăsca de biserica si de scola ; aduceti-ve aminte, 
că absolutismulu inca inzedaru s’a incercatu a 
strămută direcțiunea politica prin archierei. Pe o 
națiune ajunsa la cunoscinti’a de sine o conduce 
consciinti’a s’a si nu 2 — 3 său mai multi barbati, 
fia-acei-a cătu de susu in posturi. De nu credeți 
veți vedă.

„Susu! multi se voru alaturâ partidei numai 
să o incăpa cineva."

In natura nu este săritură. Totu ce e coptu si 
ce a devenitu necesitate prin impregiurari, isi sparge 
de sine cale si se face. Politic’a unui poporu o 
dictăza impregiurarile, in cari se afla elu, ăr’ nu o 
brosiura de 25 cri. Națiunea romana nu va uită 
de demnitatea s’a si de cele mai sânte drepturi ale 
sale, la cari aspira, de candu a ajunsu la cunos
cinti’a de sine, de dragulu brosiurei dtale „egy 

român*. Fi siguru, Cătu de multi se voru alatur'a 
partidei, care are să scria pe stiudardulu seu cu 
litere de auru unu blidu de linte pentru 
renuntiarea la drepturile na
tiunei romane, vomu vedă ; păn’acum 
vedemu, că se cauta incepetoriulu cu felinariulu 
lui Diogeae si că profetulu celu mare alu partidei 
mantuitărie, adeca dta „egy româu", nu se vede. 
Pentru-ce nu o incepi dta „egy român" ? Noi 
credemu, că acăst’a partida e mărta, inainte de a 
se fi nascutu. Puteti se imbetati căti-va ămeni 
perduti si să iufricâti vreo cătiva amploiati dăr’ 
să sciti, că unde nu sunt representantii partidei 
naționale romane acolo nu va fi nici națiunea ro- 
manăsca. Poporulu nostru scie dejâ, ce ’i trebu9 si 
cari fii ai sei să lupta pentru bineie ei ; nu credeți, 
că o veți inbetâ câ si sub absolutismu cu cuviote 
mari si dulci. La aiegeri ati trantitu cu închisori, 
infricari, beutura si bani pe unii dintre acești atleti 
ai natiunei, dăr’ n’aveti atâta- putere si bani, câ să 
faceți romani pe acei-a cari au votatu in contr a 
acestora, să fia convinși, că ce au facutu au lacutu 
bine si să nu-i mustre consciinti’a,

„Posteritatea va binecuventâ pe incepetori, că 
au stersu pat’a tradarei de patria de pe fruntea 
romanului si l’au scosu din noroiulu neonestitatii, 
in care-lu infundase inca in 1845 eroii passivitatii, “

D-v6stra sperați dăr’ seriosu, că veți face pe 
romani se crăda, că a pretinde drepturi natiunale, 
este identicu cu tradarea patriei ? Si acăst’a atunci 
candu d-văstre nu numai absorbeti tăte poterile 
patriei pentru rass’a d-văstre, ci puneți in lucrare 
inca si rapirea limbei si natiunalitatii năstre. D- 
văstra cugetați dăr’, câ noi nu citimu, nu vedemu 
si nu audîmu nimicu din cele, ce se petrecu in 
lume ? Pră mare simplicitate intru adeveru ! Noi 
ce e dreptu, nu facemu cu usiurinti’a d-văstre eroi 
din Abdul-Kerim pasi’a, Siics Gyula, Gbczel etc., 
dăr’ pe cari ii facemu odata, acei-a ne remanu fa
ruri luminatărie si ’si-au altarele loru in animele 
năstre pentru totu-dăun’a. D-văstre nu ve va suc
cede in vecii veciloru se ne faceți a crede, că unu 
Barnutiu, Iaucu, Papiu, Siulutiu s. a. au fostu tră
dători de patria. Până ce va trai pe acestu pa- 
mentu romanu si in anim’a romanului sim.mlu 
dreptății, demnității natiunale si admirarea carac- 
tereloru sublime, memori'a gloriăsa si necuprinsa 
de pitici si reutatiosi a figureloru acestoru măreție 
va nutri mândri a năstra natiunala. Cunăscemu noi, 
d-le „egy român" bine politic’a de a face din eroii 
noștri trădători de patria, dăr’ e ruginita si tocita 
reu, nu mai prinde. O tempora ! o mores! vei dîce 
d-ta, ăr’ noi : „avemu si noi minte".

La aceea, cumcă romanii au autonomi a biseri- 
căsca, câ se ajutora scălele si bisericele romanești 
din banii statului, câ deregatoriele suntu si pentru 
romani, că passivitatea are unu punem secretu: 
„mărte la totu ce e unguru", că passivistii nu si- 
au formulatu pretensiunile — nu putemu respunde 
decătu că aceste suntu tăte neadeveruri cornurate. 
Nici nu suntu aceste scrise pentru romani, ci pentru 
bietulu publicu ungurescu, care fiinuu bine adapatu 
cu maslagu prin foile unguresci si ne\euiendu lu
crurile decătu numai prin ochilarii irnpiti lui prin 
o mulțime de siarlatani politici, le si dă cre- 
diementu.

„Să se provăce romanii la drepturile, ce le-au 
avutu. Fiindu-că n'au avutu nici unu dreptu, nici 
n’au perdutu nimicu."

Dăca aru fi fostu Ungurii indata la intrarea 
loru in acăst’a tiăra atătu de mari negatori ai drep- 
turiloru natiunalitatiloru, precum suntu astadi o 
mulțime de renegați vâriti intre ei, cari ii abatu 
dela politic a loru cea intielăpta din vechime, de 
multu n’aru mai fi pe aici. Păte-se ăre cugetă, 
că unu milionu de ămeni să se fi potutu sustienă 
intre atâte natiunalitati prin atâtea pericule numai 
cu forti’a bruta ? Altu-cum, dăca n’au avutu ro
manii drepturi, e urmarea câ se nu aiba nici as
tadi ? Celu-ce ti-a luatu saculu cu grăulu din spate 
eri, ’ti ’lu va pută ăre luâ — după dreptate si câ 
continuare de dreptu — si astadi ? Ce mai prin
cipia de dreptu si se ntiu de egalitate si fratietate! 
Nu credu se te int ăca Hadji Loja in constitutiu- 
nalismu d-Ie „egy român".

„Cultivarea romanului nu o impedeca ma- 
ghiarulu".

La acăst’a intre multe alte respunda espuse- 
tiunea romana din anulu domnului 1881. Altcum 
numai atâta datorintia are unu stătu fația de po- 
părele sale in privinti’a culturei, adeca câ se nu 
le impedece a se cultiva ? Reu pricepi chiamarea 
statului d-le „egy român". Nici nu se platesce a 
stâ cu d-t’a la vorba despre lucruri de aceste, că 
nu-i cu cine.



Pe manjitur’a acăst’a stă, că e scrisa de „unu ro
manii". Acăst’a tocma că si cele din ea este unu 
neadeveru. Sânge romanescu nu p6te se degene
reze până a dechiarâ de trădători de patria si de 
suinutiatori spre omoru pe acei barbati ai natiunei 
romane, cari făcu fal’a năstra si de cari ar’ fi 
mandra ori-caro națiune mare ; sânge romanu nu 
păte se uite intr’atata de sine, că se scria cu a- 
tăta batjocura, ura si despretiu despre cele d’antai 
semne ale deșteptării natiunei sale, despre cei 
d’antai barbati cu caracteru anticu romanu, cari au 
avutu curagiulu intre periclele ce-i amenintiâ, a 
pretinde ausu si tare drepturi omenesci si natiuDale 
pentru romanu ; sânge romanu nu păte se fia atătu 
de lasiu si vilu, că se dejosăsca de dragulu celoru 
dela potere cea d'antaia manifestatiune grandiăsa 
de deșteptare a natiunei romane si luptele ei eroice 
pentru tronu, egalitate si drepturi natiunale, cari 
ne-au inaltiatu in ochii amiciloru de o potriva câ- 
si intr’ai inamiciloru, se-le considere de pete rusi- 
năse pe fruntea poporului seu ; sânge romanu nu 
păte se fia atătu de servilu, că pentru ăre-ce osu 
de roșu se condemneze in națiunea romana cu a- 
tăta nerușinare, cu câta o face acăst’a „egy român" 
alu nostru, aceea ce este de respectatu in fiacare 
națiune si far’ de ce nici că păte fi vorba de na
țiune: manifestatiuuea demnității natiunale si ambi
țiunea nobila de a se șustienă că națiune.

Nu si de-o suta de ori nu, „egy român" nu e 
romanu. Dumnedieu, totu poterniculu, care ne-a 
cercetatu cu atăte suferintie si umiliri, n’a potutu 
se ne pedepsăsca si cu acea rușine nesuportabila, 
câ se fia aCelu „egy român" de sânge romanu. 
Desfidu pe „egy român" se ne documenteze, că e 
romanu si sunt convinsu, că nu o va potă. Acea 
impregiurare, că manjitur’a s’a, de si ar’ avă de 
scopu a capacitâ pe romani si a face o partida 
intre ei, nu a scris’o romanesce, inca arăta, că nu 
e roinaDu, păte nici nu scie romanesce, ci cine scie 
ce lifta flamenda, care pe asta cale de totu cores- 
pundiatoria astadi in timpurile ingamfarei unguresci 
voiesce se atraga ateutiunea celoru mari asupra s’a 
si se ajunga la vr’unu osu de roșu. De desvelirea 
anonimitatii sale inaintea celoru competiuti nu ne 
e târna, se va ingrigi dumnea-lui.

Infiintiarea unei partide constitutiunale intre 
romani si astfeliu ruperea solidarității dintre ro
mani nu păte fi scopulu adeveratu alu acestei man- 
jituri, care se păte cumpără pe veci cu 25 cri ; 
oă-ci pro 1Q după manifestatiuuea vointiei natiu
nale in Sibiiu omu cu minte sanetăsa nu păte speră 
că intre romani se văru află barbati seriosi si cu 
demnitatea natiunala, cari se fia aderintii acestei 
siarlatanie politice; pro 2° ce trebuintia se alba 
romanii de a infiintiâ o estr’a-partida constitutiu- 
nala, candu in tiăra suntu totu feliulu de partide 
si un’a mai nefericita decătu cealalta, mai alesu 
du6e : un’a, care pactăza si cu draculu, numai se 
n’aiba a dâ celorulalti fii ai tierei adeca natiunali- 
tatiloru, ce le compete după dreptatea dumnedieăsca 
si omenăsca, cealalta, care vrea se faca tiăra inde
pendenta, dăr’ n’are lipsa la acăsta de cei 10 mi- 
liăne de fii ai patriei, de cari nici nu iea notitia si 
cari nu figurăza in calculele șale.

Dăca din intemplare manjitur’a acăst’a nu e o 
specula simpla, ci o manevra politica indreptata in- 
contr’a natiunei romane, ’ti-spunu d-le „egy român" 
inzedarn tăte machinatiunile d-văstre, ve cunăscemu 
dejâ si nu ne veți mai insiăla; devis’a năstra, la 
care tiene cu taria totu romanulu de caracteru (si 
semnele arăta, că cei ce voru veni după noi, 
voru tienă si mai tare la ea), este a trai pe 
acestu pamentu stramosiescu câ națiune ro
mana. Pretindemu dăr’ se fimu recunoscati după 
tăte formalitățile legei de „națiune romana" si că 
la atare se ni se dăe drepturile cuviinciăse si 
compatibile cu unu stătu adeveratu libe
ra 1 u. Acăst’a devisa s’a nascutu de multu, dăr’ 
s’a tredîtu din amortiăla in 1345—48 si nu va 
muri până candu va trai romanu pe acestu pamentu. 
Nu ve faceți dăr’ de găb’a capulu calindariu d-le 
„egy roman".

Unu Romanu.

Câmpeni, la 6 Octobre 1881.

On. Dle Eedactoru ! Infiintiarea unei scăle de 
fetitie aici in munții apuseni ai Transilvaniei inca 
înainte de acăsta cu multi ani, era o necesitate 
adâncu simtita. Barbati zeloși si devotați causei 
năstre si in genere binelui si fericirei natiunei, 
careia apartienu, cercara tăte medilăcele possibi’e 
spre a vedă realisata acăsta dorintia. Impiegiura- 
rile inse si mai alesu lips’a de medilăce materiale 

amanara deocamdată resolvarea acestei cestiuni. Abia 
in tămn’a anului 1879, candu On. Associatiune 
Trans. pentru literatur’a si cultur’a poporului ro
manu" si Reuninea femeiloru rom. din Brasiovu ne 
oferiră ajutăriele sale, destulu de insemnate, avu- 
ramu fericirea de a vedă infiintiata scăl’a năstra 
de fetitie.

Aceste on. societăți candu s’au decisu a ne face 
marinimăsele ajutărie, sum de firm’a convincere, 
au avutu in vedere folăsele educatiunei fiiceloru 
năstre asiă câ se păta deveni mame oneste, demne 
si venerabile. Scăl’a intra in alu treilea auu alu 
esistentii sale.

Resultatele dobândite până acuma nu me in- 
dreptatiescu inse a afirmă, că ea ar’ corespunde 
scopului si destinatiuuei sale. Relele de care este 
bântuita scăl a năstra de fetitie provinu din urma- 
tărele cause:

Cu ocasiunea alegerei de invetiatăre intemplata 
in tămn’a anului 1879 majoritatea absoluta o in- 
tr’uni Dsiăra Aureli’a Filipescu din Turda, câ cea 
mai cualificata. Nu avuramu inse fericirea de a-o 
vedă in mediloculu nostru in postulu onorificu ce 
’lu oferiamu atâtu din caus’a abdicerei do buna 
voie a dsale, cătu si din motivnlu, că Ven. Con- 
sistoriu archidiecesanu gr. or. nu a aflatu cu cale 
a intari actulu alegerei — fiindu respectiv’a D-siăra 
din ărecari impregiurarj familiare, botezata la gr. 
cath., ăr’ nu la gr. or., cărei confesiuni apartienu 
părinții d-săle. Urmarea a fostu că comitetulu pa- 
rochialu s’a vediutu necessitatu a substitui de in
vetiatăre pe Dămna P. M. din Halmagiu, care nici 
macaru in parte n’a posedatu si nu possede cuali- 
ficatiunea necessaria si vocatiunea la acestu postu. 
Mai multu, numit’a Dămna prin conduit’a s’a mai 
alesu din ărn'a trecuta, dede esemple de cea mai 
dejosităre purtare morala, de care a me ocupă aci 
nu aflu de cuviintiosu. S’a facutu in acăsta privin- 
tia aretare prin presiedintele comitetului parochialu 
la Ven. Consistoriu Arch. gr. or.

Lucrulu inse sta mortu, si păte că aretarea 
respectiva va ocupă si ea unu locu câ altele, in 
corf’a consistoriala. Urmarea e că D-na inv. P. M. 
se crede curata câ sărele, din care causa va încercă 
si pe viitoriu a ’si continuă viăti’a sburdata; ăr’ 
cei ce au fetitie la scăla voru speră si mai departe 
că din ele voru cresce Cornelii, Veturii, Lucretii etc.

Cu tăte astea d-n’a P. M. se bucura de păr
tinirea multora conducători de ai noștri, cari se 
credu demni a porta numele de directori de scăla, 
si aperatori ai interesseioru poporului s. a. Aci 
observu, ca chiaru acei demnitari in ărn’a trecuta, 
paremi-se in 31 Dec. st. v. s’au vediutu constrinsi 
a provocă pe numit’ainvetiatăre avi dâ demissiunea 
de buna voie căci la din contra va fi data cu ru
șine afara; dăr’ precum se vede lucrurile de asta 
ăr’na in locu să se desghietie au inghietiatu mai 
tare, si D-n’a P. M. este inca totu invetiatăre.

Acum viiu si intrebu pe Ven. consistoriu Arch. 
gr. or. că dăca are conoscintia de asemeni incon
veniente, dece nu incărca ale delaturâ ? Său, dăca 
crede că aretarea insinuata de presiedintele co
mitetului parochialu este făcută numai din maliția 
de ce nu se informăza despre lucru prin D-lu pro- 
topresbiteru si adm. protopresb, din Abrudu ? Său 
crede că D-lu protopresb. fiindu ocupatu in duăe 
tracte nu va mai avă tempu a relatiuna si in 
căușele școlare si mai alesu in caus’a scălei năstre 
de fetitie, despre care altcum are cele mai detaiate 
si drepte informatiuni ?

Scriindu aceste On. D-le Redactoru nutrescu 
speranti’a că dăca Ven. Consistoriu nu va încerca 
nici unu medilocu spre a stârpi reulu din scăl’a 
năstra de fetitie, voru incercâ aceia, prin influ- 
inti’a si bunatatea cărora se inflintiă acăst’a scăla, 
si cari cu midilăce sonsiderahile contribuescu si 
până adi la sustienerea ei. Acăst’a ar: fi de doritu 
a se face câtu mai iute.

In fine mai observu că pre candu la noi in tăte 
scălele s’a inceputu invetiamentulu inca inainte de 
acăst’a cu 14 dile, de scăl’a de fetitie nu e nici 
vorba, ba bancele si alte recuisite din acea scăla 
si până in momentulu de fația se afla resipite prin 
curți străine, ăr’ D-n’a invetiatăre instruăza intr’a- 
ceea fiice de alta naționalitate in cuartirulu seu 
privatu. Bjnevoiăsca dăr’ cei competinti a cerceta 
acăst’a afacere, căci sciutu este: „Principiis obsta, 
sero medicina paratur,"

Unu membru alu Comitetului parochialu.

Secularisarea bunuriloru bisericesci din Romani’a.
(Urmare si fine.)

Acăsta lupta intre Domnii tierii si egumenii dureza 
inca multi ani. Domnii Sierbanu si Radu (1654—1659) re

peta decretele lui Basarabu. Chiaru principii fanarioti ga- 
sescu ca călugării grecesci prea ’si bătu jocu de tiera. In 
anulu 1795 principii Hangherliu si Moruzi făcu unu grăs- 
nicu tablou despre destrabalat’a administratiune a calu- 
gariloru grecesci si in an. 1815 principele Caragea 
insarcineza pe marii boeri Grigorie Brâncovenu si Vlachuti 
de a lua mesuri seriăse pentru a pune stavila relei purtări 
a calugariloru grecesci. Mesurile luate fura aprobate de pa- 
triarchu, der’ au fost eludate in mare parte de intrigile 
calugariloru.

Lupt’a continua chiaru supt guvernulu principiloru au- 
tochtoni Grigorie Gbica in Valachi’a (1823) si loan Sturdza 
in Moldov’a (1826), pena candu inriurirea rusesca incepti a 
deveni simtităria, Rusi’a se folosi de cestiuuea monastireloru 
câ de un’a din multele ei pârghii politice in Orientu, Cu 
tăta opunerea divaneloru naționali si a unui raporta forto 
simpaticu drepturiloru romane, redactata de guvernatorulu 
rusescu d’atunci, generalulu Kisseleff, totuși politic’a rusa 
găsi nemeritu se amane cestiunea pe mai multi ani. Astfelu 
desnodamentulu acestoi afaceri se prelungi dela 1830 până 
la 1856, candu marile puteri se întruniră la Paris in renu- 
mitulu congresu. Intr’ensulu s’a decisu, ca comisari se fia 
tramisi in provinciale dunărene pentru studiarea cestiunei 
monastireloru, câ ast-felu puterile se păta lua o decisiuno 
asupra ei. Acest’a avii loeu si comisarii Franciei, Angliei, 
Austriei, Prussiei si ai Sardiniei se declarara pe fația con
tra pretensiuniloru calugariloru grecesci, după care conven- 
tiunea din Paris 1858 recomendâ ambeloru parti o invoiala 
impaciuităria.

In urma avii locu unirea ambeloru principate intr’unulu 
singuru supt domui’a principelui Cuza.

Deja in anii 1862 si 1863 camerile romane au in- 
sistatu in mai multe renduri pentru a se secularisa averile 
monastiresci. Acesta secularisare fii chiaru votata, der’ den- 
s’a nu fii pusa in esecutare de principele Cuza de cătu, după 
lovitur’a sea de Stata din 1864.

Prin acestu acta se creaza unu fapta implinitu. Pa- 
triarchatulu si monchii greci protestară si o couferintia a 
ambasadoriloru puteriloru se intruni la Constantinopole la 
1865. Der’ si acesta întrunire nu luă nici o decisiune. Ceea 
ce facil mai alesu, câ conferinti’a se remana fara resultatu, 
fii unu memoriu redigiatu de unu omu de Stata francesu, 
care atunci erâ consulu la Iași si care astadi ocupa unu 
locu însemnata in diplomati’a francesa.

Acestu memorialu datata din 22 Iuniu 1863 facă o 
mare impresiune asupra imputernicitiloru puteriloru, d’6ra-ce 
combatea pe teremulu istoricu si juridicu drepturile caluga
riloru grecesci si demascâ abusurile loru. Ast-felu afacerea 
remase in suspensiune. Călugării totuși incercara o invoiala 
cu guvernulu romanu. Cause politice constrinsera chiaru 
atunci pe principele Cuza se le oferă o suma de 20,000,000 
fr., der’ ei fura destulu de imprudenti, câ s’o refuse, si ast- 
felu lucrulu remase câ la inceputu. Gasimu chiaru in cartea 
galbena francesa din an. 1865 unu passagiu, care probeza, 
ca maioritatea puteriloru au intielosu afacerea in sensulu in- 
tereseloru romane. Passagiulu suna cuvânta cu cuvânta : 

„Le gouvernement de l’empereur et la plupart des au- 
tres cabinets signataires du trăite de Paris n’ont pu hesiter 
ă reconuaître qu’il serait con trăire aux principes du droit 
public european d’obliger le gouvernement moldo-valaque en- 
vers Ies oouvents, qui constituaient ă l’ătat de main morte 
une tres grande pârtie du territoire et etaient administres 
par des moines etrangers".

Cu acestea, fasele internaționale ale cestiunei se in- 
cheiara. La congresulu din Berlin afacerea nici ca ajunse la 
vr’o discusiune, punendu-se puru si simpu protestulu inmă- 
natu de patriarchu in numele calugariloru ad aota. D’atunci 
positiunea partiteloru s’a schimbata intr’unu modu simtitoriu. 
Neatârnarea Statului romanu a fosta recunoscuta de puteri, 
asie, ca nici ca mai păte fi vorba de intervenirea puteriloru. 
Cestiunea a perdutu din caus’a acesta caracterulu seu poli- 
ticu, si a trecuta pe terenulu juridicu. Din punctulu de ve
dere internationalu, Părt’a nu se mai păte adresa la puteri; 
ei remane numai, pentru protectiunea intereseloru otomane, 
se se adreseze pe cale diplomatica guvernului romanu. Der’ 
si aci întâmpina o mare dificultate. Camer’a romana a de
clarata, prin votulu seu din 26 Ianuariu 1881, cestiunea 
monastireloru complectu resolvata. Guvernulu nu păte se nu 
se conformeze acestei decisiunj, si prin urmare nu va pute 
se intre in vr’o discusiune a afacerii fara d’a lucra contra 
constitutiunei. O singura esire din acesta dilema e posibila 
pentru Părta : se recurgă la justiti’a romana,

Desvoltarea justiției in Romani’a face, câ ori-ce strainu 
se’si păia dobândi dreptulu seu la instantiele judiciarie din 
tiera. Dăca călugării grecesci basăza pretensiunile loru pe 
vr’unu punctu de vedere justa, apoi potu fi securi, ca pe 
acesta cale dreptate li se va face; căci până asta-di nici 
unu creditoru legitimu n’a avutu să se planga de Statulu 
romanu.

20 1 “V” s x s e.

(Cercetare in Covas n’a.) Luni 21 
Septeinbre v. o comissiune compusa de unu solga- 
bireu, unu jude cercualu si de vre-o diece gendarmi 
cutrierau ulitiele romanești din Covasn’a. Cu frunte



ingrijata cercetară cu de-ameruntulu 6menii ordinei 
publice sc61’a, cas’a parohiala si alte du6e case ro- 
manesci, intrara in biserica, pasîra in altaru, se 
suira in turnu . . . mersera la deosibitii ferari si-i 
intrebara: cam ce le da de lucru Romanii 
din s a t u ? — Ce se însemneze aceste cercetări 
ă la kir Zuliaridi ? ... Ei, că mare d6mna-i fric’a 
la unii 6meni!

(D o m n u I u de R o s n y,) presidentulu 
institutului etnograficu din Paris, a cercetatu — 
scriu diarelO din Romani’a — Curtea-de-Argesiu 
si acum’a are de gandu se trdca pe la Constanti’a 
spre Constantinopole.

(Catedr’a de istoria antica si 
de epigrafia,) infiintiata asta primavdra 
la facultatea de litere din Bucuresci si ocupata 
provisoriu de d. Gr. Tocilescu, este pusa la concursu. 
Concurenti se dice ca suntu : d-lu Gr. Tocilescu 
si d-lu Angelu Dumitrescu, sub-directoru la scdl’a 
normala superibra din Bucuresci,

(Cărțile bisericesci din Ro
man i’a.) Regulamentulu privitoru la revidarea 
si editarea cartiloru bisericesci din Romani’a 
s’a sanctionatu5 ne spune „Resboiu." Aceste 
cârti se voru tipări atătu cu litere latine, 
cătu si cu litere cirilice după cum trebuinti’a 
va cere, Ortografi’a cartiloru cu litere latine va fi 
cea adoptata de Academi’a romana, Sinodulu inse 
p6te face 6re-cari imbunatatiri ortografice in folosulu 
exactei transcrieri a ortografiei cirilice si a pro
nunției limbei. Ear’ pentru cărțile cu litere cirilice 
va servi de norma ortografi’a existenta in cărțile 
aflat6re acum’a in usulu bisericei romane, si anume 
in cărțile tipărite in manastirea Neamtiului. Se va 
institui unu comitetu compusu din persâne compe
tente, posedendu cunoscintiele teologice si limbistice 
necesare la traducerea cartiloru bisericesci din limbile 
in cari au fost ele scrise si din cari s’au tradusu 
in limb’a nâstra, spre a putd verifică acele traduceri 
si a le perfectionâ unde trebuinti’a va cere.

(Portretulu D6mneiRuxandr’a.) 
Intr’unu articulu din „Romanulu" pseudonimulu 
„Juaner’a" vorbesce despre o noua lucrare a d-lui 
Gheorghe D e m. M i r e a din Paris in modulu 
urmatoru : Este vorb’a de portretulu D6muei Ruxan- 
dr’a, soți’a lui Radu de la Afumați, portretu, care 
pe langa meritele esecutiunei presinta pentru noi 
Romanii marele farmecu alu unei reproduceri con- 
sciinciâse a costumului nationalu. Portretulu este 
de mărime naturala. Pe unu fondu rosiu inchisu si 
irizatu se deseneza, in cea mai poetica espresiune, 
unu capu micu de copila, cu perulu negru si abun- 
dantu, cu ochii mari, languroși si inundați de umbra. 
Frumds’a D6mna Ruxandr’a pare o fl6re de primă
vară. Ea este imbracata in costumulu Dbmneloru 
pamentene din secululu alu XVI de felulu celoru, 
ce se mai vedu inca in unele portrete de pe la 
bisericele n6stre, si mai cu sema cum se gasesce 
la Curtea de Argesiu de unde si-a si luatu modelu 
artistulu. Rochi’a de o stofa roșia cu flori mari 
este brodata pe peptu cu firu, si partea de la gatu 
este in stofa de auru cutata. Midîloculu sta incinsu 
cu unu brâu latu de metasa albastra, cu care pe 
atunci se serveau D6muele romane, pentru a ridică 
peptulu si a dă mai multa gratia persbnei loru. 
Pe umeri o mant’a lunga de brocătu cu flori verdi 
si cu iaca de samuru formdza unu amestecu de 
colori din cele mai reușite. T6te aceste stofe au 
fostu reproduse după modelurile remase de pe atunci, 
si de aceea restauratiunea este perfecta. Esecutiuuea 
artistica este de unu efectu minunatu. G. Dem. 
Mirea, elevu alu lui Carolus Durând, urmhza că 
si acest’a, sc61’a maestrului loru comunu : Vdlasquez. 
Coloristulu ’si cauta in totu loculu efectuiu si in 
Ddmn’a Ruxandr’a pictorulu a reusitu.“

(Teatrulu nationalu din Bucu
resci) ’si va incepe representatiunile cu pies’a 
M a r i o n D e 1 o r m e a lui Vicforu Hugo, trad. 
de dlu Stefanu Rasianu. Dintre piesele depuse spre 
cercetare amintimu un’a de dlu V. Alecsandri, 
mai departe tragedi’a d-lui Al. A. Macedonschi 
„3 Decembre" si „Romeo si Julieta" de Shakes- 
peare, tradusa de d-lu Macedonschi.

(O interesanta lucrare statistica) 
publicata de administratiunea vamiloru dela mini- 
steriulu de finance ne da urmatbrele însemnate date 
statistice asupr a comerciului României in anulu 
1880 :

„Importulu in anulu 1880 a fostu de 255,336,415, 
pe candu in anulu 1879 de 254,482,629, de unde 
resulta o deosebire de 853,786 lei mai multu pen
tru anulu 1880. Esportulu in anulu 1880 a fostu 
de 218,918,878, pe candu in anulu 1879 de 

238,650,006, de unde resulta o deosebire de 
19,731,128 mai multu pentru anulu 1879. Venitulu 
vamiloru, atatu din importu catu si din esportu a 
fostu de 12,446,070, in 1880, pe candu in 1879 
de 12,568,349, de unde resulta o deosebire de lei 
122,279 mai puginu pentru anulu 1880. Celu mai 
mare importu sî esportu a fostu cu Austro-Unga- 
ri’a. In 1880 s’a importatu din Austri’a in Roma
ni’a lucruri in valbre de 126,401,465 si sa es- 
portatu din Romani’a in Austri’a numai 82,958,681 
lei.

Cu 7 Octobre st. v. 1881 se incepe unu nou 
abonamentu la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai f6iei 

nbstre, a grăbi cu înnoirea abonamentului pe tri- 
luniulu alu IV-lea.

Spre mai mare înlesnire recomendamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu fbi’a până acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiunea poștala.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati, 
a ne tramite adressele D-loru esactu, aratandu si 
post'a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu.

„Gazeta Transilvaniei'1 apare dela 1 Ianu
arie 1881 de trei ori pe septemana.

Pretiulu abonamentului la „Gazet'a Tran
silvaniei" este :

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

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

pentru Romani’a si alte tieri esterne : pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

Multiamita publica. Alteti’a S’a principele Ale- 
sandru Karageorgevitsch că posessorele dominiului 
Bokszeg a fostu unu adeveratu părinte a crestini- 
loru si bisericeloru lipsite, facându bine totudduna 
tuturoru tara se aștepte nici cea mai mica resplata, 
ce dovedesce, că in anulu curentu vendiendu acd- 
sta moșia, la depărtarea S’a din comuna a dispusn 
redicarea pe spesele sale a unui orologiu (ciasu) 
in pretiu de 460 fl. v. a. la turnulu bisericei n6- 
stre. care s’a si gătita si este deja in folosintia, 
pentru care si pentru alte nenumerate binefaceri 
subscris’a primăria (antistia) ’si tiene de cea mai 
plăcută datorintia a ’si esprime cea mai cordiala 
multiamita, urandu dela Ddieu multi ani fericiți 
mărinimosului binefacâtoriu."

Bokszeg la 1881, 2 Octobre.
Ioanu Papp, 

preotu gr. cat.
Nicolau Halmagianu, 

curator u primariu.

Convocare.
P. T. Domni membri ai Associatiunei transil

vane pentru literatur’a romana si cultur’a poporu
lui romanu, cari locuescu pre teritoriulu despartie- 
mentului XX, prin acdst’a suntu invitați a partici
pă la adunarea generale a despartiementului, care 
conformu decisiunei adunării generali din anulu 
trecutu se va tiend in anulu acest’a in 23 Octobre 
a. c. la 10 <5re a. m. in comun’a Bi’a.

Blasiu in 9 Octobre 1881.
I. A n t o n e 11 i E 1 i’a C h i r i 1 a.

directoru. actuariu.

Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu

Dalmatice, Bal- 
prapori. T 

de steguri, 
societăți indus-

strada Vatiului, Vâcziin Budapest’a,

Falonu seu Odăjdii, Albe,
Stihare, 
dachinu, 
feliurile 
pentru
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni,

Revista bibliografica.

(„L o g i c a") compusa de Iosifu Feri
ce an, profesoru la Gimnasiulu romanu din Bra
siovu ; pretiulu 2 fl. v. austr.; editur’a autorului; 
Brasiovu, Tipografi,a L6w, Gerula et Comp. 1881. 
(8° cu 431 pag.) Că se aretamu ce a indemnatu 
pe catichetulu Gimnasiului romanu de aci a dă la 
ivăla acdsta carte, ne permitemu a cită urmatdrele 
rânduri din precuventare:

. . Durere 1 protoparintele filosofîloru celoru mai noi 
Cant nega a se pute demustrâ teoreticesce Nemurirea sufle
tului nostru, durere, dicu, pentru mine si mai mare, carele 
functionăndu că catichetu de atat'a amaru de timpu, obser- 
vezu, câ deși pe o parte me mangaiu cu Christosu : multia- 
mindu lui Dumnedieu, că amu descoperitu prunciloru tainele 
(Luc. Cap. VI.) totuși pe de alta parte pruncii acesti’a din 
di ce merge, devinu totu mai maturi, carii esindu din Gim- 
nasiu si trecendu la alte Institute mai inalte, se vedu a fl 
cu multu mai intielepti, decătu a mai crede cele propuse de 
mine si crediute de densii, câ prunci. Prin urmare sum si- 
litu a vede chiamarea si ostenel’a mea de catichetu nimicită 
printr'inșii, deca nu 'mi va succede teoreticesce a demustrâ 
Nemurirea sufletului nostru si cu atat’a mai vertosu ; căci, 
dupre cele dise despre argumentulu practicu alu lui Cant, 
Nemurirea sufletului nostru, pena in diu’a de astadi, seu de 
locu nu-i dovedita nicidecum, seu e reu dovedita (Elemente 
de filosofla traduse de T. Cipariu. Blaju, 1861. Pag. 287, 
§ 318, not’a). Este adeveratu, câ eu fația cu Cant in multe 
privintie sum asie de micu, câtu nu sum vrednicu a-i des- 
legâ curelele iucaltiaminteloru lui; der’ totuși se pdte intem- 
plâ, câ si siârecele se elibereze pre leu din legatur’a s’a, 
rodiendu-i funi’a cu carea e prinsu ; asie defa nu desperediu 
a pute demustrâ teoreticesce Nemurirea sufletului nostru, câ 
teorem’a cea mai grea d’intre tote teoremele filosoflloru, der’ 
totdeodată atat’a de momeutâsa si mangaicidsa, cătu, s’ar' 
vede a se desbracâ de totu simtiulu umanitatiei acel’a, ca
rele s'aru aretâ cătra dens’a indiferentu. Inse câ se’mi suc
ceda demonstrarea de sub întrebare, sum silitu a o incepe 
dela cugetare, câ caus’a tuturoru cugetândeloru, si dela le
gile cugetării cele supreme ; căci altcum fara si mai ’nainte 
de cugetare, câ caus a tuturoru cugetândeloru altcum nimic’a 
nu-i cugetabilu (§ 7, Legea a dou’a). . .“

Cancelaria mea advocatiala
se afla acuma in cetate

Terg’iilEi Moiiorii Ni 4JU5
Constantinii Pantiu.

Ctarsial-u. la. burs’a de Vîen’a
din 10 Octobre st. n. 1881.

Rent’a de auru un
gara . . . .118.60

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . . 133 75

Amortisarea datoriei
cailoru ferate de ostu 
ung. (l-a emissiune) 91.20 

dto. (Il-a emissiune) 110.—
dto. (III-a emissiune) 96.75
Bonuri rurale ungare 99.—
dto. cu cl. de sortare 98.—
Bonuri rurale Banat-

Timi3. 97.75
dto. cu cl. de sortare 97.—
Bonuri rurale transil

vane .... 97 25
„ croato-slav. . 98.—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 95.—

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 123,50

Losurile p. regularea
Tisei si a Segedin. 112.30 

Rent’a de harthia aust. 76.50
„ de argintu „ . 76.50
„ de auru „ 94.30 

Losurile din 1860 . 131.50 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . . 830.-—
„ bancei de creditu
ungare . . . 376.—

„ bancei de creditu
austriaco . . . 369.—

Argintulu . . . —.—
Galbini imperatesci , 5.61
Napoleond’ori . . 9.36 7»
Mărci 100 imp. germ.. 57.80 
Londra......................... 118.35

utcza Nr. 17.

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.

se voru schimbă cu altele. 5—30
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