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Conducătorii Cehiloru au fost negresitu infor- i 
mati despre starea lucruriloru candu s’au decisu a 
desavuâ cele scrise de „Narodny Listy*. A des- 
fasiurâ stindartulu slavismului tocmai in acestu 
momentu ar’ însemnă a compromite cu desevărsire 
politic’a de impacare a ministeriului actualu aus- 
triacu si d-lu Taaffe spera ase sustienă la guvernu 
si a ’si realisâ incetulu cu incetulu program’a mo
derata si precauta.

Cu totulu altfeliu ni se presinta cestiunea ce 
privesce politic’a esteriăra. Pe acestu terârnu Aus- 
tro-Ungari’a va fi constrinsa se faca concessiuni 
Russiei in schimbulu unoru contraservicii. Ce va 
pretinde Russi’a si ce va oferi din parte-i monar
chiei austro-ungare ? Hic Rhodus hic salta ! Se 
vedemu cum d-lu de Bismarck va sci se tiena cum- 
pen’a interesseloru, ce le au aceste doue imperii in 
Orientu.

In politic’a esteriăra ne putemu așteptă la în
semnate schimbări si dăca amu avă o dorintia. a- 
căst’a este că nimicu se nu se faca pe contulu in
teresseloru de vieatia ale elementului romanu dela 
Dunăre.

Pentru momentu e cestiunea Dunardna, a că
reia deslegare va depinde mai vărtosu dela hotari- 
rile celoru trei imperatii aliate. Ce sfărsitu voru 
luă discussiunile in sinulu comissiunei europene de
la Galați ? Delegatulu României se lupta barba- 
tesce pentra aperarea interesseloru romane la Du
năre, silintiele lui fivoru dre încoronate de isbăn- 
da? Guvernulu romanu e decisu a nu parași bas’a 
oferita de tractatele europene si se dîce că Fran- 
ți’a ar’ voi se ’i dă spriginulu seu. Se speramu 
că diversitatea interesseloru Russiei si Austriei la 
Dunăre va veni si ea in ajutorulu statului romanu, 
si că astfeliu provedinti’a ilu va feri de o grea 
lovitura.

Brasiovu, 4/16 Octobre.
Cum se vede, întrevederea monarchiloru Austriei 

si a Russiei totu va avă locu, in mani’a tuturoru 
desmintiriloru aduse de cătra foile oficiăse ungu
resc)’. Mai multe telegrame sosite din Galiti’a 
confirma, că se făcu deja t6te pregătirile pentru a- 
căst’a întâlnire. Direcțiunea calei ferate de Nordu 
se fi datu ordinu chiaru si pentru infrumsetiarea 
gareloru, pe unde are se trăca trenurile imperatesci. 
Se dîce că s’a stabilitu definitivu că întrevederea se 
aiba locu in Krzeszovice in Galiti’a.

Pentru momentu este de-o importantia secun
dara cestiunea persăneloru, cari voru acompaniâ 
pe monarchi si numai că in trăcatu voimu a ob
serva că intre demnitarii, cari voru incungiurâ pe 
Tiaru se numesce si faimosulu Ignatieff. Lucrulu de 
căpetenia remane inse faptulu întalnirei insusi, prin 
care se va demonstrâ urbi et orbi, că bun’a intie- 
legere intre cele trei imperatii nordice este pe de- 
plinu restabilita.

Ministrulu-presiedinte Tisza a declaratu in sie- 
dinti’a de Joi a camerei ungare, respundiendu la o 
aserțiune a deputatului Polit, că întrevederea dela 
Danzig nu a alteratu intru nimicu bunele relatiuni 
ale monarchiei austro-ungare cu Germani’a. Dăca 
aceste relatiuni au remasu neschimbate urmăza, că 
si întrevederea dela Krzeszovice se va face cu con- 
semtiementuiu Germaniei. Temerea că Austri’a se 
va aruncă in brațiele Slavismului nu pare a fi prin 
urmare fundata. Că dovada pentru acăst’a p6te 
servi si faptulu, că foile moderate cehice cu „Po- 
litik“ in frunte, au aflatu de cuviintia a desavnâ 
articlulu aparutu in „Narodny Listy*, pe care ’lu 
reproducemu mai josu in estrasu.

„Narodny Listy* a fost propusu, cum scimu, 
că cu ocasiunea viitărei întrevederi Cehii se căra 
printr’o deputatiune spriginulu imperatului Russiei. 
Celelalte foi cehice că la o comanda condamna a- 
cuma tactic’a numitului diaru dicăndu că impera- 
tulu Austriei nu se p6te pune pe terămulu unila- 
teralu natioualu, căci acăst’a ar’ stă in contradicere 
cu istori’a si problem’a casei domnităre austriaco, 
că si proclamarea Austriei de stătu nationalu, căci 
pena acuma Austri’a a fost considerata de tăta lu
mea că stătu alu stateloru, că corăna a corăneloru 
că unu imperiu poliglotu, si numai pe acăsta basa 
e possibilu a face ordine in Austri’a.

Dăca este monstruăsa propunerea, că Austri’a 
să se arunce in brațiele slavismului, atunci aceleași 
consideratiuni trebue se pledeze si in contra unei 
politice, care ar’ fi spre folosu numai scopuriloru 
germanismului. In momentulu candu se apropia 
de Russi’a, 6menii de stătu austriaci au negresitu 
dorinti’a ascunsa de a se emancipă puținu si de 
sub pressiunea Germaniei. A sustienă ecuilibrulu 
intre slavismu si germanismu, intre influinti’a Rus
siei si a Germaniei, aci culminăza grav’a problema 
a politicei austriaco.

6re succede-va Austriei mai usioru a resolvâ 
acăst’a problema fiindu aliata si cu Russi’a ? S’ar’ 
parea că da, inse cine p6te predice de acuma ce 
se va mai alege din situatiunea anormala, in care 
se afla fara indoiăla monarchi’a austro-ungara ?

In ori-ce casu ni se pare că prietenia cu Rus
si’a va pretinde că Slavii austro-ungari se fia cru- 
tiati si de aceea, incătu privesce politica interiăra, 
este mai probabilu că întrevederea imperatiloru 
Austriei si Russiei nu numai că nu va alterâ po- 
sitiunea ministeriului de impacare din Austri’a, ci 
va usiurâ chiaru mcătva missiunea lui. Remane 
acuma a se chibzui căte dificultăți mai păte intim- 
pină in viitoriu acăsta politica din partea Germa
niei, care esercăza fara indoiăla o mare inriurintia 
asupra Austro-Ungariei.

Prin urmare nu credemu că alianti’a tripla va 
produce vreo schimbare esențiala in politica inte
riăra a Austro-Ungariei dăca nu cumva acăst’a 
schimbare se va face in sensu reactiunariu. 

Cronic’a evenimenteloru politice.
In 1 Octobre st. v. s’a deschisu congres- 

sulu natîonalu bisericescu gr. 
o r. iu Sibiiu cu solemnitatea obicinuita. „Pester 
Lloyd“ gasesce de cuviintia, că opiniunea publica 
(cea maghiara negresitu) se urmarăsca cu mai mare 
atențiune că păna acuma lucrările congressului bi
sericescu alu Romaniloru gr. or., căci din punctu 
de vedere alu statului nu s’ar’ potă aprobă o com
pleta neobservare a mersului desvoltarii Romaniloru 
greco-orientali. Unu interesu deosebitu ar’ pre
tinde congressulu actualu si pentru aceea, căci elu 
va avă se decidă asupra cestiunei i n m u 11 î- 
rei episcopateloru gr. or. ro
ma n e s c i.

Opiniunile, dîce „Pest. LI.* se deosebescu nu
mai in aceea că unde să se infiintieze nouele die- 
cese proiectate. E vorb’a de infiintiarea a dude 
episcopii noue. O partida ar’ propune o diecesa 
in Ardealu (pdte la Fagarasiu) si un’a iu Ungari’a 
la Orade’a-mare ; a dud’a părere ar’ voî că ambele 
diecese să se infiintieze in Ungari’a (la Orade’a- 
mare si la Timisi6ra), archidieces'a se remana in
tacta, se i se dă numai metropolitului că ajutoru 
unu episcopu titularu. Care din aceste dude pă
reri va invinge la congressulu viitoriu nu se scie, 
se crede inse că cea din urma are cele mai multe 
sianse.

Fdi’a pestana declara mai departe, că cestiunea 
inmultirei episcopateloru are si o importantia 
politica (sic!) si se esprima in contra infiin- 
tiarei unei episcopie la Timisidra si pentru crearea 
unei diecese in Ardealu. „P. LI.* revindeca unu 
amestecu in afacerea acăst’a si corpuriloru legiui- 
tdre, din causa că statulu da o subventiune anuala 
de 50,000 florini greco-orientaliloru romani, pen
tru scopulu administratiunei 31 inmultiendu-se epis
copiei© ar’ trebui să se mardsca si subventiunea. 
In fine doresce, că să se creeze astfeliu de organe

noue bisericesci, cari pe langa cultur’a si crescerea 
religidsa-morala se implinăsca si datoriele cătra 
stătu.

Amu avutu destula ocasiune se cundscemu cum 
intielegu cei dela guvernu „implinirea datoriei că
tra stătu* din partea episcopiloru noștri si de a- 
ceea ne putemu face o idea cam ce astăpta „Pest. 
Lloyd* dela nouele episcopii, ce voru fi a se in- 
fiintiă. Ei voru pretinde dela nouii archierei, ce 
pretindu si dela cei vechi, că se agiteze pentru 
guvernu la alegeri, si D-dieu mai scie căte de tdte. 
Avisu congressului!

„Sieb. d. Tageblatt* din Sibiiu serbăza in nu- 
merulu seu de Joi aniversarea dilei de 13 Octobre 
1881, in care dî se implinescu tocmai o suta de 
ani de candu neuitatulu imperatu Iosifu H a datu 
legea dela 13 Octobre 1781 prin care s’a pro- 
nuntiatu tolerarea „religiuniloru protestantice 
precum si a celei greco neunite* concedendulise 
liberulu esercitiu, ce nu lu aveau mai inainte. Nu- 
mit'a făia accentuăza spiritulu liberalu si blandu, 
de care a fost animatu imperatulu Iosifu, care re- 
cunoscea marele folosu, ce trebuiea se ’lu aduca 
statului o „adeverata tolerantia creștina* si apoi 
dice că este o idea, care causăza in diu’a acăst’a 
bucuria si mângâiere Sasiloru. Odiniăra era prin- 
cipiulu celu mai inaltu de stătu in Austri’a, că 
numai o singura religiune a statului păte 
esiste, fația de care n’au nici unu dreptu celelalte 
religiuni. Du6e sute de ani s’au luptatu protestanții 
cu urmările rele ale acestui principiu falsu, dăr’ 
au perseveratu in lupta si diu’a de 13 Octobre 
1781 le-a adusu victori’a. . .

„Ce mângâiere pentru noi in situatiunea actuala !* 
adauge „S. d. Tgbl.'1* „Nu fantom’a unei religiuni 
autocrate, a statului ci aceea a unei 1 i m b e auto- 
crate a statului trece adi de ceă mai mare tînta 
a prudenții de stătu ; fația cu acăst’a voiescu, că lim- 
bele „ străine “ se ’si părda tăta indreptatirea. Pre
cum s’au luptatu odiniăra frații noștri pentru 
dreptulu propriei c r e d i n t i e, asiă trebue se 
ne luptamu noi adi pentru dreptulu propriei limbe 
si propriei nationalitati. Dăca si nu ne 
arunca indata in temnitia; de si nu ne gonescu 
din patria; deși nu ni se taie capulu din caus’a 
fidelității, cu care tienemu la naționalitatea năstra, 
cum li se intemplă odiniăra fratiloru noștri ; totuși 
ne ocărescu dicendu-ne inimicî ai patriei trădători 
si voindu a ne inferă înaintea lurnei. Dăr’ precum 
s’a nimicitu fantom’a religiunei de statn unitarie 
cu tăte jertfele de avere si de sânge, de cultura 
si de moralitate, ce le-a provocatu facăndu locu 
libertății religionare si egalei îndreptățiri a tuturoru 
confessiuniloru, asiă va deveni prafu si cenușia si 
fantom’a unei limbe a statului esclusivu domnitărie 
si esclusivu îndreptățite cu tăte jertfele ce le înghite 
si in loculu ei se va stabili libertatea si egala 
indreptatire a limbeloru. Trebue se fimu numai cu 
rabdare si se nu ne ostonimu, se suferimu si ne
ajunse. In fine totuși va veni victori’a*. . .

Vorbindu despre proiectele de a - 
d r e s s a ale partideloru opositiunali din diet’a 
ungara, „Pester Lloyd* scrie cu privire la proiec- 
tulu presentatu de cătra d-nii Miletici si Polit ur- 
matăriele : „Se vorbimu si despre proiectulu de a- 
dressa alu nationalitatiloru care va se dîca alu dios- 
curiloru Miletici si Polit? D’in neno
rocire astadi e mai puținu necessaru că vre-odata 
de a ne ocupă cu aceste dureri închipuite. Aceste 
sunt reminiscintie din dîlele, candu in fiacare stri
gare nearticulata din taber’a Serbiloru credeamu 
a recunăsce o amenintiare iminenta, si pe candu 
domnii Miletici si Polit traieau inca in credinti’a 
desiărta, că ne vomu vedă odata la „Philippi*. De 
atunci mișcarea lurnei a facutu că acelu „Philippi* 
se fia impinsu fărte, fărte departe din cerculu ve- 
derei năstre si ni se pare, că domnii Miletici si 
Polit său Polit si Miletici au devenitu ceva con- 
fusi in ideile loru geografice si etnografice si că



numai pentru iubitulu obiceiu se invbrtescu in ve- 
chiulu circulu farmecatu. Invertbscase si mai de
parte, ori câtu le va placă — pe noi nu ne voru 
apuca ametieli din caus’a acbst’a, avemu terbmu so- 
lidu sub piciăre, si avemu puterea de a ne sus- 
tienb p’acestu terbnnu. . .

Asiadbr’ organulu jidano-maghiaru e de „firm’a" 
crediutia că. a sositu timpulu câ t6ta Gestiu
nea nationalitatiloru se fia luata 
in risu câ unu ce deja anticuatu. Neamtiulu dîce: 
„Hochinuth kommt vor dem Falie" ceea ce in- 
sbrnna pe romanesce: Candu e cineva aprdpe se 
cada, atunci se ingamfa mai tare!

„Corespondenti’a din Pest’a" vorbindu despre 
înlocuirea ambasadorului austro-ungaru dela Bucu- 
resci comite H o y o s prin fratele ministrului-pre- 
siedinte ungurescu d. Ludovicu T i s z a, face 
complimente mari „6meniloru politici unguri" a 
caroru iufluintia ar’ fi redicatu prestigiulu Austriei 
in Europ’a apoi lauda calitatile dlui Ludovicu 
Tisza, dicbndu câ elu lupta pentru „principiele li
beralismului" ceea ce i-ar’ asigură, dinainte sim- 
pathiele partidului liberalu din Romani’a.

La aceste reflecsiuni respunde organulu liberalu 
„T e 1 0 g r a p h u 1 u“ din Bucuresci urmatârele : 
„Aceste apreciari ale diarului ungaru nu ne potu 
convinge pe noi cAtu-si de puținu, că. intentiunile 
classei dominante a Ungariei sunt atâtu de inocente 
fația eu Romani’a. Ori câtu de placutu ne aru fi 
faptulu câ fratele primului ministru ungaru a fostu 
alesu câ ambasadoru alu Monarchiei pe ianga gu- 
vernulu romanu : totuși Romanii, de o parte si de 
alta a Carpatiloru, nu voru incetâ de a fi nemul- 
tiumiti de politic’a esclusivista a guvernului dela 
Pest’a. Câ Ungari’a se bucura de libertăți întinse, 
intre cari si absolut’a libertate a pressei, suntemu 
veseli; dbr’ amu fi si mai veseli atunci, candu de 
aceste libertăți s’aru folosi si celelalte pop6re ale 
monarchiei si, cându in santulu loru nume, nu 
s’aru despotisâ frații noștri de peste Carpati. De 
liberalismu egoistu suntemu sâtui."

Dela Paris se anuntia câ d. Jules G r b v y 
a primitu in 12 Octobre in audientia particulara 
pe d-lu colonelu P i 1 a t, capulu missiunei militare 
romane, care a urmaritu manevrele cele mari ale 
corpului de armata condusu de generalulu Schnitz. 
Primirea făcută colonelului Pilat de presiedintele 
Republicei a fost fbrte afectuăsa cu atâtu mai 
multu, câci dlu Jules Grbvy sciea câ colonelulu 
servise in armat’a franțesa in 1870 si câ fusese 
ranitu in batali’a dela Villersexel.

„Poster Lloyd" primesce asemenea o telegrama 
dela Paris de urmatoriulu cuprinsu: Senatorulu 
romanu colonelu P i 1 a t u a fost primitu in au
dientia Luni de câtra d. presiedinte Grbvy. Elu 
atinse cestiunea Dunarbna implorandu spri- 
ginulu Francei in contra pretensiuniloru Austro- 
Ungarioi. Grbvy se-i fi respunsu, câ Franți’a aproba 
atitudinea României si recunâsce, câ Dunarea tre- 
bue se remana unu fluviu liberu." — Amu dori, 
câ sb se adeverbsca acbst’a scire cu atâtu mai vbr- 
tosu, câ acuma prin apropiarea Russiei de Germa- 
ni’a-Austri’a siansele României au devenitu mai 
rele in cestiunea, care atinge interesele ei vitale.

Dela Constantinopolu se telegra- 
fbza câ in urrn’a arestarei câtorva Croati sosiți din 
Cattaro câ se scape de servitiulu militaru in land- 
wehrulu austriacu, numeroși Croati armați au na- 
valitu asupra consulatului austriacu si au cerutu pe 
prisonieri amenintiandu a se servi cu armele. Câți
va matrosi de pe vasulu stationaru austriacu 
„Taurus" au reusitu se stabilbsca ordinea si nu 
mai e de temutu nimic’a.

„Narodni Listy," semnalandu apropiat’a intalnire 
a imperatului Austriei cu tiarulu Alexandru, dice 
câ acbst’a ar’ fi o nemerita ocasiune pentru siefii 
Slaviloru austriaci, de a cere suveranului Russiei 
o interventiune pacinica in favârea acestei 
nationalitati nedreptatîte. Faptulu nu ar’ fi de locu 
nepatrioticu, câci si Ungurii si Nemții s’au folositu 
in totdeauna si se folosescu de ast-feliu de între
vederi, spre a st6rce favoruri si prerogative pe 
sam’a loru. Nemții austriaci ’si au pastratu hege
moni a in imperiulu habsburgicu, numai multiumita 
influentieloru imperiului germanu. Ungurii s’au 
emancipatu de sub tirani’a nemtidsca si s’au facutu 
singuri tirani, multiumita interventiunei Italiei, 
Prusiei, Angliei si Franției. De ce dbr’ Slavii 
austriaci nu ar’ fi si ei in dreptu de a cere ajutorulu 
puternicei si Înruditei Russii, nu pentru a’si pastrâ 
o hegemonia ce nu au, nici pentru a se constitui 
in apesatorii altora, ci spre a’si creâ unu chipu 

de viatia mai omenescu, mai corespundîtoru numeru- 
lui si prin urmare drepturiloru loru ?

„Scimu bine — dice numitulu diaru — câ 
acestu modu de vedere a’lu nostru va provocă o 
vijelia la potrivnicii noștri naționali, câ ni se va 
imputa, cum-câ apelamu la o putere străină in 
hotarirea afaceriloru năstre interiăre. T6te aceste 
frase nu ne voru deslipl inse de credinti’a, câ ceea 
ce ceremu este folositoru si aducbtoru de bine si 
pentru statulu austriacu.

Nu ne tramitemu barbatii de incredere la Var- 
siovi’a spre a se plânge Tiarului de tbte nedrep
tățile ce ni se făcu in Austri’a; dbca amu voi 
asib ceva, i-amu tramite la Moscua si Petersburg. 
Credemu inse, câ cu ocasiunea intrevederei se va 
tracta antaiu despre Slavii Balcaniloru, si atunci 
va fi vremea sb se spună Tiarului. câ inlaintrulu 
Austriei inca vietiuescu insemnate ramuri a le rasei 
slavice, a cărui viitoru nu trebue tratatu cu atâta 
usiurintia. Prin acbst’a sar’ aduce natiunei nbstre 
mai multu folosu de câtu printr’o sprijinire în
delungata a nehotaritului cabinetu Taaffe.

Dbca diarele germane au gasitu la loculu seu, 
câ Tiarulu s’a intielesu cu imperatulu Germaniei si 
cancelariulu seu asupra repressiunei nihilismului 
si comunismului, de ce se nu se gasbsca cu cale, 
câ Austri’a si Russi’a sb se intielbga asupra chipului, 
in care se înlăture impasurile Slaviloru austriaci, 
intru câtu nu se va atinge prin acbst’a intru nimicu 
esistenti’a Statului austriacu ?

Sentimentele slave ale actualului imperatu ru- 
sescu si ale ministrului seu sunt de o notorietate 
obstbsca, si de aceea nimeni nu va putea face o 
imputare Slaviloru austriaci, pentru câ dorescu câ 
sentimentele slave ale celui mai pufernicu domnitoru 
slavu si ale genialului seu ministru sb se infinda 
nu numai asupra Balcaniloru, ci :— fara a jicni 
ideeâ de Stătu austriacu, — se aiba in vedere si 
dorintiele si luptele seminthloru connationale de la 
Mold’a si Dunăre."

Sub titlulu „Situatiunea politica* diarulu „L’In- 
dbpendance Roumaine" dice, câ deși mai sunt inca 
sibse septemani pbna la întrunirea Camereloru 
romane, totuși in cercurile politice se discuta inca 
de pe acuma eventualitățile ce potu sb se ivbsca in 
sinnlu corpului legislativu. La prim’a vedere s’ar’ 
credr. câ partidulu liberalu nationalu e mai tare 
câ vreodată, elu are mare maioritate si a invinsu 
chiaru la alegerile din Iassi, orasiu care pbna acu
ma se numerâ intre cele mai opositiunale. De alta 
parte opositiunea e divisata. Adversarii guvernului 
n’au nici siefu, nici drapelu, nici programa sigura. 
Din t6te aceste ar’ urmă câ cam pani a viitbria par
lamentara nu p6te fi mai favorabila pentru gu- 
vernu.

Lucrulu sta inse astfeliu, dîce „L’Indep. Rom." 
Cei ce cunoscu starea spiriteloru in tibra si com
punerea Camereloru, presemtu câ sessiunea va fi 
viforbsa si câ lucrulu păte merge pbna la disol- 
varea Camereloru. Acbst’a. opiniune o esplica nu- 
mit’a fbia, amintindu ’si frecările, ce s’au ivitu in 
sinulu maioritatii asta vbra asib câ spre a readună 
partîdulu au trebuitu se intre in cabinetu d-nii 
Bratianu si Rosetti. Aceste frecări intre liberali 
se voru reînnoi probabilu, câci ministeriulu Bratianu- 
Rosetti nu va voi sb se continue sistemulu conces- 
siuniloru parțiali. Adi guvernanții recunoscu ne- 
cessitatea de a se ocupă seriosu de cestiunea reor- 
ganisarei si de reforma interiăra. Camer’a actuala 
s’a dedatu mai multu a guvernă decâtu a legiferâ. 
Domnii Bratianu si Rosetti au declaratu inse susu 
si tare câ sunt deciși a combate abusulr, fara con
siderare la protectionismulu si nepotismulu unoru 
corifei parlamentari. Acbst’a atitudine franca va 
creâ numultiamiri si oligarchi’a parlamentare nu 
va lasă sb i se nimicbsca iofiuinti’a. Eata primulu 
elementu dissolventu. La acbst’a se adaugu dife
ritele grupuri opositiunale intarite prin d. Cogal- 
niceanu si câțiva dissidenti liberali. Astfeliu gu- 
vernulu va fi espusu la unu micu resboiu continuu 
care i va paralisâ acțiunea si ’lu va sili a face 
unu nou apelu la tibra.

Scrisărea ce a adresat’o Regele C a r o 1 u dlui 
C. A. R o s e 11 i, cu ocasiunea banchetululu de 
Dumineca suna asib :

Scumpulu meu d-le Rosetti!
In momentulu candu amicii si tovărășii d-tale 

db munca si de lupte peutru tibra, precum si nu- 
merbse notabilitati ale capitalei, s’au strinsu im- 
pregiuru-ti spre a serbatori aniversarulu celoru 25 
ani ai roditârei d-tale activitati pe campulu publi

cității, simtiu o deosebita plăcere a Me asociâ din 
anima sinceriloru urări cari tî se aducu. Câ toti 
acei ce cu iubire te incungiura astadi, indreptezu 
si Eu felicitările Mele scriitorului aprigu, in a că
rui puternica mana, in timpu de mai bine de unu 
patraru de vbcu, pbna n’a obositu; publicistului 
vigilantu, a cărui nesiovaita tînta dîlnicu a fost 
luminarea natiunei sale; patriotului ferbinte care 
a lucratu, a luptatu, a suferitu, fara a desperă 
nici-odata de viitorulu tierei sale. Unu poporu 
care on6ra labbrea, si mai alesu o labbre atâtu de 
nobila, de care dbnsuiu mai antaiu s’a folositu, se 
onăra pe sine insusi.

Mândru dbr’ ai dreptu se fii de frumosulu ani
versam ce serbatoresci astadi, mai alesu, candu 
impreuua cu aceste sentimente de multiumire, ai 
fericiți sorti de a vedb insu’ti însemnata opera, 
pentru care ai traitn, pentru care ai luptatu. Ro
mani’a mărită, libera, deplinu restatornicita in fi- 
inti’a ei de Stătu. Dumnedieu se te ocrotbsca si 
se ’ti db inca ani multi de sanetate si virtosia 
câ, împreuna cu toti bunii romani, se intemeiamu 
câtu mai adbncu, se intarimu câtu mai neclintitu 
marele Nostru edificiu nationalu.

Acbst'a este caldurbs’a urare pe care te rogu 
s’o primesci, scumpulu Meu d-le Rosetti, împreuna 
cu espressiunea stimei ce ’Ti pastrezu.

C a r o 1 u.
Bucuresci 27 Septembre 1881.

Discursulu d-lui Rosetti la banchetulu datu in 
onorea lui.

Frați diaristi, tipografi muncitori cu mân'a, cu mintea 
ai cu anim’a 1 Ati auditu totu ce s’a disu de catra Iiege, de 
catra ... era se dicu de catra străini, ba, nu, de catra 
Francesi, prin urmare totu de catra noi, ear’ nu de catra 
străini, ati auditu ce s’a disu de catra representantii juui- 
mei romane dd. Campinenu si Arion, si negresitu, că toti 
simțiți ceea ce simtiu eb, că sunt omulu celu mai sdrobitu 
d’asemenea cuvinte, d’asemenea onoruri. Ei bine d-loru, aveți 
dreptate; asi fi fostu cu totulu sdrobitu, deca ceva dlu căte 
s’a, disu m’ar’ fi privitu personalu pe mine; ve voin dovedi 
inse, că nu este ast-felu ; sl vevoiu arata, câ iau si eu parte 
la acestu banchctu, l’acesta cina, l’acesta agapa, câ si voi 
toti fara câ se fia nimicu personalu pentru mine. Credeți 
<5 re că d. Campineanu a spusu ceva care se me privesca pe 
mine ? Nu d. Campineanu via vorbitu de tata-seu, der’ nu 
de mine (aplause).

Eu d-loru, am inceputu câ toti tinerii ; cautaudu câ 
filomela pentru a dice in versuri Campineanului ;

„Părinți, virtute, tiera tu m’ai facutu s’adoru !“
Este der’ invederatu, că ce voiu fi facutu bunu in via- 

ti’a mea privesce pe Campineanu tatalu si se resfrange la 
fiiulu seu, care este datoru se urmeze pe părintele sdu (aplau
se) si se sfarsiasca ceea ce a inceputu părintele seu (aplause).

Aci s’a spusu că este unu faptu mare că „Romanulu" 
a dainuitu 25 de ani. Fdrte adeveratu ; este unu faptu mare, 
frumosu de care me bucuru si pe care ilu serbesu aci per* 
sonalu si impreuna cu voi toti. Este intr’adevern d-loru unu 
faptu mare si frumosu, d’a fi intreprinsu la 1857 in sta
rea in care era atunci tier’a, creatiunea unui organu de pu
blicitate care se fia singur’a fdia in Romani’a libera, căci 
este in Transilvani a o foia mai vechia, care se fi strabatutu 
25 de ani, o epoca atătu de framentata si ceea ce este si 
mai multu, — fericire la care cu adeverata mandria națio
nala iau parte, cu voi toti — se fi inceputu sub censura si 
se ajungemu la cea mai deplina libertate a presei si a in- 
tr’uniriloru (aplause). Eata gloria' cea jnare a „Romanului." 
Der’ cum a ajunsu elu la glori’a acesta? Prin geniulu d-lui 
Rosetti ? (O voce. Da !) Ei bine vei vede si chiaru Domni’a- 
ta, vei dice indata nu.

D. Rosetti, d-loru, a indrasnitu se incăpa publicarea 
acestui diaru pentru c’avea mulțime de amici cu cari trăise 
o multimo de ani in pregătirea revolutiunei dela 1848, in 
luptele d’atunci si cei diece ani de esilu. A cutezatu căci 
avea o națiune intrega civilisata si democratica prin originea 
ei, si pregătită de betrani, cari luptaseră ani intregi si 
plămădiseră revolutiunea dela 48, din care cei mai multi 
n’au pututu nici se veda resaritulu sârelui. Mai are si 
alte merite d. Rosetti, pe care le voiu spune eu pe tdte 
acum, fiind-că m’ati invitatu la acestu bauchetu. Elu mai 
are meritulu c’avea colaboratori pe toti cei cari credeau in 
tier’a loru, iubiau si se întăriseră prin suferintie; elu a 
avutu redactori tineri si betrani din cari unii s’au dusu, 
alții nu sunt aci, sunt in străinătate cum este d. Vinterhal- 
der ; a mai avutu unu puternicu ajutoru in vre-o dude fe
mei pe cari nu’mi este permisu dale numi; a avutu chiaru pe 
d. I. C. Bratianu care multu si puternicu a contribuitul 
chiar cu pena s’a de si multi din artioulii sei se sforsiescu 
prin cuventulu „va urma" (mișcare de veselia).

Ei d-loru, se fiți vediutu p’acei primi redactori ai „Ro
manului" si pe cei de mai inc6ce, din care unii sunt chiaru 
aci si unulu f6rte apr6pe de mine, der’ pe care nu’lu voiu 
numi, si eram nnmai duoi intr’unu timpu de mare lupta, —



sala vreo 60, 70, si cari m’au condusu, ni-au aratatu calea 
prin sustienerea, prin marirea seu scăderea abonamenteloru. 
Der’ d-loru se ve spunu secretulu.

Eu, prin natur’a mea am unu meritu, pe care mi l’au 
datu părinții mei si pe care mi la intaritu midiloculu in 
care am traitu. Acestu meritu este c’am intielesu libertatea 
si prin urmare am iubit’o. Iubindu libertatea am intielesu 
că numai prin ea se p6te desvoltă, intari si prosperă o na
țiune si prin urmare am servitu acest’a divinitate cu cea 
mai mare credintia ; inse sciti bine că meritulu nu este alu 
preotului care citesce psalmi ci alu divinității care servesce 
si alu aceluia care a scrisu psalmi. Asia si diaristulu nu 
face de cătu a reproduce psalmii si a luptă ca se faca a fi 
intielesi de toti.

Iubindu libertatea a trebuitu se iubescu omenirea si 
iubindu omenirea este naturalu se ’mi iubescu famili’a se 
iubescu națiunea.

Iubiud’o a trebuitu studiata si studiind’o am intielesu, 
am cunoscutu că națiunea, că poporulu romanu este prin tra- 
ditiune civilisatu nobilu, inteligente, democratu, vitezu si aptu 
a resfrange totulu in sine. Ei bine! ce meritu eBte atuncea 
a servi cu credintia unu poporu inteligente nobilu, devotatu, 
capabilu, vitezu ?

Vedeți că meritulu este că mi am facutu datori’a. Cei 
cari n’au servitu poporulu romanu cu celu mai mare devo- 
tamentu, n’au alta culpa de cătu aceea că n’au avutu oca- 
siunea se’lu cunăsca pe deplinu si nimicu mai multu. Nu 
credeți că p6te fi unu singuru omu care se fi gresitu alt- 
felu înaintea acestui poporu, de catu numai fiindu că n’a a- 
vutu ocasiunea se’lu cundsca pe deplinu ; din diu’a iu care 
l’ar’ fi cunoscutu acela care ar’ fi parutu ca este contrariu 
lui ar’ fi devenitu multu mai desvoltatu de alu servi de catu 
cei mai iluștri liberali. Acest’a a fost secretulu, ca diarulu 
rRomanulu" a dainuitu 25 de ani.

Am intielesu că unu dîaristu trebue se fia resunetulu 
opiniunei publice, s’o urmeze si s'o reproducă, am intielesu 
ca este datoru se tina sema de aventurile cele frumăse, der’ 
se si disciplineze acele aventuri naționale, acele simtiemente 
ale publicului pentru că se p6ta prin ele se merga la lupta 
si prin urmare la biruintia. Datoru este diaristulu, se cu- 
ndsca simtiemeutele natiuDei si se de pe t6ta diu’a aceea, 
ce trebue diaristicei. Acesta m’am silitu s’o făcu, inse am 
pecatuitu adesea pentru ca in midiloculu lupteloru lesne 
se ametiesce omulu.

D-loru! Tinereti’a are multe daruri, dăr are si mici de
fecte, adesea am fost nedreptu contra celoru mai buni si va
loroși cetatiani pentru ca nu i intielegeamu, ca osebirea in
tre noi era că eu avusesemu fericirea se cunoscu mai bine 
poporulu, si se am credintia nemărginită in elu si libertate; 
am comisu gresiel’a nu dai combate, căci lupt’a este vietia, 
der ai combate adesea cu espressiuni ce nu erau bune, nu 
erau drepte, in modu cum nu trebue se combata frate pe 
frate. Publiculu inse si ei au intielesu că culp’a nu era a 
inimei si mau ertatu, si de aceia vedeți aci acesta fratia u- 
nanima (aplause)

Plinu de recunoscintia si fericita portu si eu acum unu 
toastu pentru p r e s s’a Romana, patriota, mo
rala si de ori ce c u 1 6 r e va fi ea (a- 
plause prelungite si îndelungii repetate).

de grea cumpănă cum audii dicendu pe unulu din amicii 
din stang’a, — celu mai june, care este fiu de Oltenu, lucră 
de diminetia până sera si candu insera era odihnitu si reîn
cepea iera-si a lucră de sera pena diminetia.

„Apoi „Romanulu" a mai facutu si o alta fericire, care 
trebue se v’o spui că s’o cunăsceti, mai cu sema voi cei 
juni, cari acum incepeti se credeți c’aveti se mergeți totu 
pe trandafiri si ve insielati fdrle. Că se spui tuturoru recu- 
noscinti’a mea in modulu in care bătrânii sunt datori s’o 
esprime juniloru, le voiu dice : ve insielati fărte deca credeți 
c’ati sfersitu : din contra, sunteti abia la inceputu (aplause). 
Aci este amagirea care păte deveni cea mai teribila, deca 
veți căd6 in ea, deca veți crede că noi amu facutu totu si 
că voi n’aveti de cătu se petrecetî bine si fara lupte, fara 
munca mare si de t6te dilele. Ori-ce vomu fi facUtu noi, noi 
ve spunemu că este mai nimica pe langa ce aveți se faceți 
voi; ve dicu der’ voue si fiiloru mei că insa-si libertatea 
absoluta care v’o lasamu ca moștenire trebue se lucrați f6rte 
că s’o mantîneti, s’o desvoltati si s’o luminați că s’o inta- 
riti, cum ne dise si amiculu meu d. Chitiu. Ve voiu da 
inse aci in căte-va linii metod’a cu care ne amu servitu noi.

„Romanulu," d-loru, avă fericirea d’a ave lucratori 
tipografi, si dintre care amu bucuria d’a vede aci pe căti-va 
din cei cu cari amu inceputu, si cari astadi cei mai multi 
sunt directori de tipografii. Acești lucratori veniau diminetia, 
isi impartiau literile, isi faceau lucrările casei, si candu venia 
or’a in care manuscrisulu primiloru articoli trebuiea sa fia 
datu — si erau c’am reu crescuți acei lucratori, căci cereau 
că noi se fîmu esacti in a le da de lucru indata, se fimu 
esacti după deprinderea d-lui Dimitrie Ghica, — ei bine, 
acei lucratori tipografi ai „Romanului" se intruneau, se pu
neau pe scaune si unii din ei citeau primii articuli, ii dis
cutau, aplaudau, comentau, criticau si adesea unulu din ei 
venia si 'mi dicea: domnule»! me ierta; aci n’amu intielesu, 
ide’a nu era clara ; me ierta, aci imi pare că este o contra- 
dicere.

Vedeți der’, d-loru, că era lesne se fii redactorulu unui 
jurnalu si se nu faci multe gresieli, candu inșii lucratorii 
tipografiei iau parte activa la redactiunea diarului. Ei lu
crau adesea si năptea, lucrau cu veselia si cu puterea, ce da 
iubirea, si refusau plat’a ce li se cuvenea pentru lucrarea 
de ndpte.

Eaca d-loru secretulu, cum „Romanulu" a isbutitu, si 
vedeți că meritulu este alu partidei care ilu insuflă, ilu sus- 
tienea si ilu conducea sî facea pe poporu, pe lucratori se 
simtia că sunt respectați si iubiți; d’aceea trebue se respec- 
tamu pe ori-ce omu, căci celn mai după urma omu, dice a- 
desea, dăca nu tot-deauna cuventulu seu, astfelu cum nimeni 
nici celu mai invetiatu nu pdte se’lu dica mai bine de 
cătu elu.

D’aceea cine nu respecta pe semenulu seu, fia elu ma- 
turatoru de ulitia seu membru la curtea de cassatiune, a- 
cela pecatuesce, căci vine unu momentu in care celu mai de 
josu dă unu invetiamentu celui mai de susu, candu mai cu 
sema celu de susu conduce cu iubire si cu respectu la lu
mina pe celu de josu.

D-loru, inca ceva fiindu c’am inceputu se vorbescu de 
junime. Adineaora directorele actualu alu „Romanului", mi- 
a facutu o surprindere ; — ce voiti ? junimea procede prin 
surprinderi —; m’a chiamatu susu si acolo mi-a spusu ceea 
ce nu ve potu spune; voiu dice numai că mi s’a datu una 
din cele mai mari resplatiri, ce p6te se se de unui omu 
pentru faptele cele mai mari ce ar’ fi pututu face ; că re- 
cunoscintia le voiu dice aci, ce nu le-amu potutu spune 
acolo căci au facutu se me inece lacrimele. Redactorii „Ro
manului" mi-au oferitu unu biurou frumosu, de stejaru, lu- 
cratu de unulu din cei mai distinși artiști ai noștri, cari nu 
sciu deca este aci, primesca omagiile mele pentru arfa s’a, 
si me felicitu si pe mine că romanu, că avemu unu aseme
nea artistu. Audu aci dicendu-se d. Montureanu, n’amsciutu 
cine era artistulu.

Ei bine, voiu dice juniloru redactori ai „Romanului", 
actuali si fiitori, — intre cari speru, credu, afirmu, că voru 
fi si cei trei fii ai mei:

„Lucrați pe biuroulu de stejaru, lucratu d’unu mare 
artistu, der’ nu uitati mes’a de bradu, pe care am lucratu 
eu, la care ati crescutu, cu care ati traitu pena astadi, la 
care v’ati facutu educatiunea* Lucrați pe mes’a de stejaru 
sculpatata, der’ aduceti-ve aminte, că satenulu sta in coliba; 
si candu veți face se aiba si elu cas’a lui de stejaru, atunci 
veți lucră si voi mai voioși pe biuroulu de stejaru, pena a- 
tunci, inse lucrați mai bine pe mesa de bradu alba, că se 
puteti se v’aduceti aminte pe totu minutulu, că satenulu siede 
in bordeiu si adesea n’are nici o scândura de bradu, că se 
pună pe locuinti’a lui care este învelita cu stufu".

Eaca ce dicu fiiloru mei. Si deca credeți că am fa
cutu ceva, dati’ml voia se mai adaugu: — imitatime in totu 
ce asi ave bunu si in nimicu din ce am reu.

D-loru. acum voi vorbi confratiloru mei diaristi, si le 
voiu spune eu ceea ce credu că este meritulu meu, care a 
facutu că diarulu a dainuitu 25 de ani.

V’am spusu că meritulu este alu colaboratoriloru, este 
alu colegiloru mei dirigenti, că este alu partidei, alu lucrato- 
riloru tipografi si alu celoru cari de 25 de ani sunt abonați 
ai „Romanului" si dintre cari ’mi spune că sunt d6r’ aci in 

scâta ochii d-lui solgabireu, inse adjutanții acestuia 
— pandurii — ilu impedecara si estu modu s’a 
terminatu duelulu „cavalerescu* alu dlui solgabiro, 
cărpindu’si onOrea sdrentiuita „proprio pugno"; alt
cum lucru cum „căcioru" dle solgabirâ ! (cu- 
ventu placutu d-sale). Acâst’a s’a intemplatu in 
7 Octobre sant’a di de Vinere după amâdiu la 4 
âre, intre numitulu solgabireu si notariulu suspen
datu Ioanu Nistoru.

Dlu solgabireu e decoratu cu Cruce, pentru că 
(cum se crede) l’a impuscatu pe C e r c e 1 u, prin 
urmare e deprinsu in fapte eroicesci. totuși cre- 
demu, că acestu actu nu-i va spori decoratiunile.

D a n i 11 a.

Comerciulu României cu statele străine in 1880.
Direcțiunea generala a vamiloru a distribuitu 

tuturoru diareloru o dare de sdma asupra comerciului 
României cu statele străine in 1880.

După acestu documentu, mișcarea comerciului 
României cu statele străine, in cursulu anului 1880, 
a atinsu la importatiuni că valâre cifr’a de fr. 
255,336,415 care e superibra anului 1879 cu fr. 
855,786 (0,33 la suta); ear’ la exportatiuni cifr’a 
de franci 218,918,878, inferibra anului 1879 cu 
fr. 19,731,128 (8,26 la suta).

Tienendu sdma de numerulu locuitoriloru, de 
intinderea teritoriului si de importanti’a venituriloru 
flăcărui stătu, vedemu că tierile alu caroru progresu 
vine in prim’a linia sunt Oland’â si Belgi’a. In 
acestu din urma stătu mai cu sbma, unde comerciulu 
este atătu de desvoltatu, incătu intr’unu teritoriu 
mai micu de cinci ori de cătu alu României transac- 
tiunile sunt de sibse ori mai mari, se crede, că 
impositele gravbza intr’unu modu aprOpe nesimtitoru. 
Comerciulu Stateloru-Unite a luatu asemenea de 
cătiva ani o mare desvoltare, Varietatea produsei oru 
sale, precum, cereale, animale, fabricatiuni, metale 
din cele mai reușite, materii, textile etc., face că 
comerciulu seu să se intinda treptatu in tbte păr
țile lumei.

In ceea-ce privesce Romani’a vedemu :
1. Că comerciulu midiulociu, după popolutiune, e 

de duoe ori apr6pe mai mare că in Serbi’a, Russi’a, 
si Spani a si cu puținu mai urcatu de cătu in 
Itali’a, Austro- Ungari’a si Portugali’a.

2. După teritoriu, Romani’a avendu același 
numeru de locuitori pe kilometru că Spani’a si 
Serbi’a, produce o valâre îndoita.

3. Produsulu impositeloru, comparatu cu tran- 
sactiunile comerciale ale flăcărui stătu, este in Ro
mani’a mai micu de cătu in Serbi’a, Franți'a, 
Portugali’a, Austro - Ungari’a, Russi’a, Itali’a si 
Spani’a.

Animalele vii figurbza cu sum’a de 298,048 
capete in valârea de fr. 12,150,819.

Produsele animale alimentare atingu cifr’a de 
5,533,469 kilograme in valâre de fr. 7,679,123. 
Ear’ materiile textile pe aceea de 4,811,775 kilo
grame in valâre de fr. 9,599,552.

Din mărfurile importate in cursulu anului 1880 
s’au supusu drepturiloru vamale numai o cantitate 
in valâre de fr. 10,578,443, ceea-ce revine la o 
taxa de fr. 483 la suta, ear’ restulu in valâre 
de fr. 37,418,041 s’a scutitu de drepturi in bas’a 
tarifeloru.

Mărfurile taxate la esportu au atinsu că valâre 
cifr’a de fr. 203,021,118 percependu-se fr.1,867,627, 
ceeace revine la unu dreptu vamalu de fr. 0,91 
la suta ; ear’ restulu in valâre de franci 15,897,760 
a fost scutitu de taxe conformu tarifeloru.

Importatiunea si esportatiunea principaleloru 
mărfuri a fost supusa in cursulu aniloru 1879—1880 
la mai multe fluctuatiuni.

Explâtatiunea animaleloru vii se p6te consideră 
după aceea a cerea leloru, că a duo’a ramura de 
venitu alu productiunei României. Printre animale 
care de ordinaru ridicu mai multu cifr’a esportati- 
uniloru României, sunt vitele cornute si oile. Din 
darea de sâma se vede, că cifrele celoru d’antaiu 
duâe specii scadu continuu, astfelu, că numai pentru 
anulu 1880 resulta comparativu cu 1879, o diferinti’a 
in minus de fr. 5,925,698.

Cu privire la cereale, anulu 1880 comparativu 
cu 1879, presinta o diferintia in minus de fr. 
20.365,688, din care cea mai insemnata privesce 
porumbulu, a cărui recolta in 1879 a fost slaba.

Beiusiu, 10 Octobre 1881.

In cerculu Beiusiului (mai puru romanu) atătu 
judele administrativu cătu si adjunctulu seu sunt 
maghiari. Judele Alessandru Belitzey, supranumitu 
Belitioiu, neavendu esamenu de maturitate, căci n’a 
a absolvitu gimnasiulu, e bunu calaretiu si vena- 
toriu, cu atătu mai bunu sufleriu la centru in con
tra Romaniloru si a gimnasiului, incătu la unele 
locuri se crede, că fara de acestu instrumentu ar 
fi periclitata egemoni’a maghiara, si din acestu mo- 
tivu este assecurata subsistinti’a lui pe aici, căci 
de lucrulu celu multu, ce ’lu face comitatului, si 
ar’ potd cârâ ori-candu catrafusele la loculu de 
unde a venitu.

Acestu mare grindeiu patrioticu, in lun’a lui 
Maiu precum se scia si din cortesi’a electorala, a 
suspendatu pe unu pecatosu de notariu, si de atunci 
pbna adi nu ’i a substernutu actele, de si a fostu 
provocatu si din locurile competente mai de multe 
ori ; dilele trecute elu insusi a spusu bietului no
tariu incarcatu cu 6 prunci, că actele deja sunt 
substernute, notariulu inse aflandu că dnulu solga- 
bireu a croit’o cam lata, căci actele si acuma stau 
la densulu, in desperatiunea s’a ’si-a luatu puținu 
curagiu din mustulu lui Bachus, si in asta esalta- 
tiune s’a scapatu a dice cam la largulu ulitiei, că 
domnulu solgabireu e unu omu mincinosu, dandu-i 
si alte epitetâne nu pr6 magulitârie. Aceste rapor- 
tanduse in pripa dlui solgabiro indata ilu duse la 
sine cu puterea panduriloru, si in propria-i chilia, 
cu blandăti’a-i îndatinata, si chiaru cu curatele sale 
mane, i a trasu bietului notariu trei palmi d’acelea, 
cari si intre frați valorâza siâse ; se dice că in 
aoestu duelu „cavalerescu*, notariulu p’aci era sei

2D i e x s e.
(Lainbileulu diarulu „Romanulu*.) 

Redactiunea „Gazetei Transilvaniei* a luatu parte



prin urmatâri’a telegrama: „D-lui Presiedinte alu 
banchetului Bucuresci. Neputendu participă personalu 
la serbatărea pressei rornaue de dincolo, ve rugamu 
se transmiteți illustrului publicistu, veteranului di- 
rectoru alu „Romanului", d-lui C. A. Rosetti, 
felicitările confratiloru sei din Transilvani’a. Res- 
pandirea luminei si deșteptarea consciintiei naționale 
in poporu, eata comun’a tîuta care unesce incor- 
darile ndstre, Barbatulu pe care ilu serbatoriti, o 
unu alesu alu sdrtei. Elu p6te privi cu mandria 
la rodulu indelungateloru sale osteneli. Amărăciunea 
lupteloru ndstre dîlnice nu ne impedeca a semti o 
adânca bucuria vediendu-’lu incungiuratu si imbra- 
țiosiatu de jun a pleiada a diaristiloru romani. As- 
sociandu-ne la veseli’a vâstra, uramu din sufletu 
betranului luptatoru vieatia lunga si fericita."

(Medali’a Bene-Merenti cl. I. 
Regelui C a r o 1 u.) In 10 Septembre 1881 
consiliulu ministriloru, avendu in vedere referatulu 
d-lui ministru alu culteloru si alu instructiunei pu
blice, decise câ toti impreuna se mdrga si se râge 
pe M. S. Regele câ: Acela care, prin lucrările 
sale in t6te direcțiunile desteptarei naționale, prin 
cuventarile sale, prin sfaturile, îndemnările si aju- 
tdreie sale a contribuitu mai multu decătu toti la 
desvoltarea si înflorirea sciintiei, litereloru si arte- 
loru romane, se binevoidsca a acceptă si a purtă 
pe peptulu seu medali’a Bene-Merenti class’a I.

Luni, 28 Sept, consiliulu de miniștri a presen- 
tatu M. S. Regelui diplom’a, contînendu referatulu 
dlui ministru alu culteloru si instructiunei publice 
si jurnalulu consiliului, prin care Majestatea Sa 
este rugatu se primâsca a purta medali’a Bene-Me
renti. Pergamentulu continendu aceste acte, este 
frumosu adornatu cu laure de auru pe unu fundu 
nuantiatu cu colorile naționali. Aceste laure, la in
tervale, presinta unu numeru insemnatu de capsule, 
contînendu citatiuni alese din discursurile rostite 
de M. S. Regele la diverse ocasiuni, dela 1866— 
1881. Acestea sunt câ atâtea pietre scumpe, irnpo- 
dobindu diplom’a si amintindu unele din marile 
titluri ale M. S. Regelui, la medali’a ce i se oferă. 
M. S. Regele primi diplom’a si medali a din manile 
d-loru miniștri, cu termenii cari, de puteau fi in
troduși si ei intre citatiunile din discursurile regale, 
ar’ fi fostu, de sigurv, unu titlu mai multu alu 
Majestatei Sale la medali’a ndstra de meritu. D-nii 
miniștri, nevoindu se lase trecuta si acdsta oca- 
siune de constatare a mariloru titluri ale Fiiului 
la recunoscinti’a României, au presentatu, apoi, 
din nou, omagiele loru A. S. R. Principesei Mame, 
careia tidr’a datoresce pe Luminatulu seu Rege cum 
si M. S. Reginei, August’a premergetâria in frun
tea literatiloru si poetiloru noștri naționali.

(V. A 1 e s a n d r i) marele nostru poetu va 
sta in Bucuresci o septemana, ne spune „Timp ulu", 
si se va intârce apoi lamosi’a s’aMircesti, de unde 
va plecă la insul’a Zanthe, la cdstela Moreei, in 
marea Ionica, prin Constanținopolu. Bardulu lati- 
nitatii spera a stâ in Zanthe du6i ani de dîle, lo- 
cuindu vill’a comitelui de Rom’a pusa la disposi- 
tiunea s’a. Indelungat’a lipsa din tiăr’a iubita va 
face pe d. Alesandri, la sdrele caldurosu din acea 
regiune si in poetic a resiedintia ce ’si-a alesu, se 
cugete din candu in candu la aceia din midîuloculu 
carora a plecatu si cari ’i urdza o caletoria plăcută 
si o viatia fericita si liniștita.

(Comitetulu societății de 
lectura „ J u 1 i 'a") a junimei romane dela 
universitatea „Franciscu-Iosifu" din Clusiu s’au 
constituitu pe anulu academicu 1881/2 in modulu 
urmatoriu. Presiedinte : Dr. Aureliu Isacu, advo
cata ; v-presiedinte: Alesandru Popu, d-randu in 
medicina ; secretariu internu : Romulu Presi’a, ju
rista ; secretariu alu corespondintieloru : Pompiliu 
Piposiu, jurista; cassariu : Nistoru Varaceanu, 
juriste j bibliotecaru : Pompeiu Germanu, medici
nista ; membrii : Benjamin Popu si Basiliu Banau, 
doctorandi in philosofia.

(Emigrarea Evreiloru din Rus- 
s i ’a) spre Americ’a la dimensiuni colosale. De 
la 13 Maiu până la 22 Septembre a. c. numai 
din Eiew au plecatu in America 531 persdne de 
coufessiune mosaica. După diferitele luni si clase 
ale acestora emigranti, cifr’a acăst’a se imparte ast- 
felu: In Maiu 94 negutiatori si 13 burgezi mici; 
in Iuniu 13 negutiatori si 13 burgezi ; in Iuliu 
61 negutiatori 10 burgezi si 1 soldatu ; in Au
gusta 21 negutiatori, 107 burgezi, 8 lucratori si 
16 soldați; in Septembre 8 negutiatori, 111 bur
gezi, 9 lucratori si 27 soldați. Intre aceștia 531 
emigranti erau 225 copii. Afara de acdst’a au e- 
migratu din Kiew si 7 studenti de confessiune 
mosaica.

A IlI-a publicatiune despre contribuirile in- 
curse la comitetulu beiusianu in favărea g i in na
și ul u i gr. cat. romanu de B e i u s i u.

(Urmare.)
9. D-lu Petru Poenariu docinte in Mercin’a dela Vin- 

contiu Gurgutn docinte gr. or. 50 cr. Paulu Lazaru comer
ciante 1 fi. Lazaru Ciutt’a economu 1 fl. Iosifu Lupsiasc’a 
economu 20 cr. Adamu Ognim economu 50 cr. Ioanu Ste
fanu economu 30 cr. Leopoldu Lobi comerciante 40 cr. 
Traianu Neagria not. in Mercina 1 fl. Bernard Lobi co
merciante 30 cr. Petru Poenariu invet. Mercin’a 1 fl. Io
anu Popoviciu protopresbiteru 1 fl. Stefanu Neagoe 1 fl. 
Karl Lehman 1 fl. Miocu adj. not. in Mercin’a 1 fl. A- 
lesandru P. Popoviciu parochu 1 fl. Teodoru Popoviciu pa- 
rochu Mercina 1 fl. Sum’a 12 fl. 20 cr.

10. D-lu Augustinu Botiocu invetiatoriu in Comlosiu 
dela D-sa 2 fl. Teodoru Stanu preotu in Cherechiu 1 fl. 
Sinesie Sazu preotu Cherechiu 1 fl. Plorianu Laza not. 
Cherechiu 3 fl. Mihailu Millieui adj. not. Cherechiu 1 fl. 
Stefanu Novacu economu Comlosiu 1 fl. Iosifu Cuedanu jude 
comunalu Comlosiu 50 cr. Iustinu Iancu adj. not. Comlosiu 
1 fl. Teodoru Popu not iu Comlosiu 5 fl, pre duoi ani ur
mători promisu câte 5 fl. Vasiliu Popoviciu adj. not. 1 fl. 
Sum’a 16 fl. 50 cr.

11. D-lu Vasiliu Greavu subjude reg. Miercurea dela 
I. Macelariu economu Miercurea 3 fl. Vasiliu Greavu sub
jude Miercurea 1 fl. Dr. Albu advocatu Miercurea 1 fl. 
Georgiu Popu comerciante Miercurea 1 fl. I. Macelariu not. 
in Apold inf. 50 cr. Ioanu Oresteanu primariu Apoldu inf. 
30 cr. Nicolau Topareanu parochu Apold inf. 20 cr. De- 
metriu Oresteanu docinte Apold inf. 10 cr. Nicolae Stance 
economu Apold 10 cr. Ioanu Brodanu primariu in Poiana 
50 cr. Marcu Bucuru economu Poian’a 50 cr. Ioanu Van- 
cea economu Poian’a 50 cr. D. Munteanu economu Poian’a 
50 cr. Nicolae Ciugudeanu economu Poian’a 2 fl. Ioanu 
Manitiu economu Poian’a 50 cr. Georgiu Ghite economu 
Poian’a 50 cr. Samuilu Vasiu colectoru in Alamoru 1 fl. 
Ioanu Alamoreanu parochu Alamoru 20 cr. Nicolae Dele- 
reanu jude corn. 50 cr. Nicolae Huditianu primariu Topar- 
cea 50 cr. Nicolae Ahmanu Toparcea 20 cr. N. Schia 
notariu Toparcea 50 cr. Iacobu Greavu economu Toparcea 
60 cr. N. Isacu preotu Toparcea 20 cr. Ioanu Carata co
lectoru Toparcea 20 cr. Unu Crestinu Toparcea 20 cr. Va
siliu Huditu propr. Toparcea 20 cr. Ioanu Greavu invet. 
Toparcea 10 cr. Ioanu Munteanu invetiatoriu Toparcea 10 cr. 
Georgiu Revu pr. gr. or. Ludosiu 10 cr. Eli’a Popu no
tariu Ludosiu 50 cr. Ioanu Mutiu casariu Ludosiu 10 cr. 
Iosifu Solomonu preotu gr. cath. Ludosiu 50 cr. Nicolae 
Bergezanu juratu in Ludosiu mare 20 cr. Nicolae Tanase 
20 cr. Sum’a 18 fl. 30 cr.

12. D-nulu Mihailu Fagarasianu preotu gr. cath. in 
Teure (Tohât) dela D-sa 1 fl. 28 cr. Poporulu gr. cath. 
din Teure 3 fl. Poporulu gr. cath. din Sintereagu 1 fl. 
Poporulu gr. cath, Minteu rom. 1 fl. Ioanu Bulbucu preotu 
in Minteu 1 fl. Poporulu gr. cath. din Prislopu 60 cr. 
Poporulu gr. cath, din Nemigea rom. 50 cr. Sum’a 6 fl. 10 cr.

13. Representatiunea teatrala din Beiusiu data de te- 
nerimea romana 62 fl. 25 cr. si unu galbenu imperialu.

14. „Albin’a" institntu de creditu si de economii in 
Sibiiu 100 fl.

15. Ilustritatea S’a Dlu Antoniu Mocioni de Foen un’a 
obligațiune nrbariala in valore nominala 50 fl.

16. Prin Dlu I. E. Tieranu dela Oraviti’a 22 fl. 40 cr.
(Va urmă.)

„ALBI N’A“,
INSTITUTU DE CREDITU SI DE ECONOMII

ixi SiToilu.

acorda imprumuturi hipotecare cu anuitati pe 
10 si 20 ani. Anuitatea dela 100 florini este pe 
10 ani 7 fl. 36 cr. pe 20 ani 5 fl. 05 cr.

deschide credite ficse pre langa sigurantia 
hipotecara. Aceste se potu folosi intregi ori in parte 
pe bas’a unei singure intabulari, prin repetirea îm
prumutului, candu si de căte-ori ’i face respectivului 
trebuintia. Interesulu suna 8% la anu 5

escompteza politie (cambie) cu trei, in anu
mite caruri in du6e subscrieri, pe termine până la 

După judecata analoga a unui mare numeru de medici distinși ai Sviti- 
erei, Germaniei, Austriei, si multora foi medicali Pilule de Svitira, 
preparate din plante medicinale din Svitier’a defarmaeistulu R. 
BRANDT in Schaffhausen, s’au adeveritu prin nerocosa loru compositiune, necon- 
t’enîndu nici e materie vatamatore corpului in tote cașurile, la cari se recere o purgatiune 
usiora spre depărtarea ferei si a flegmei, spre curățirea sângelui, 
precum si spre redestoptarea si intarirea întregului aparatu de 
mistuire, ca unu medilocu de vindicare r e lu, sigur U, fara doreri, 
si merita astufeliu a se recomenda tuturora.

Se se ceara anume numai Pilulo de Svitier’a ale lui R. BRANDT Farmacistu, 
cari se vendu numai in cutliiore de tinichiea, cuprindindiendu 50 pilule pentru 1 Marca; 
ear’ de proba in cuthiore mai mici cu 15 pilule pentru 35 Pfg. Fiacare cuthie cu
Pilule de Svitier’a veritabile trebue se porte eticheta de alaturi, crace alba 

helvetiana pe câmpu rosiu provediuta cu iscalitur’a preparatorului.
Prospecte, cari intre altele conținu si o mulțime de opiniuni din cercurile competente despre folosulu loru s’afla 

gratis la mai josu insemnatele farmacii:
Brasiovu: Farmacistu J. v. Miller; M a r o s-V ăsărhely: Farmacistu Bernady; Sibiiu: Farmacistu 

Teutsch; Clusiu: Farmacistu N. v. Szeky; Oradea mare: Farmacistu G. Nyiry; si in tote farmaciile bune 
din Austri’a. IJ

Editoru: Iacobu Muresianu. Bedactoru responsabilii: Dr. Aurel Muresîanu.
Tipografi’»: Ioauu Gott si fliu Henrisa-
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6 luni cu 10% interese la anu, era la cambie de 
prim’a cualitate, mai cu sema comerciale, cu interese 
reduse dela 7 până la 10% fara provisiune ;

face avansuri, adica imprumuta pe garanția 
de efecte publice nota te la bursele din Budapest a, 
Vien’a si Bucuresci, intre cari sunt si scrisurile 
fonciari proprie, cum si pe garanția de moneta, 
până la 85% a valorei cursului si cu 6% interese 
Ia anti.

Regulamentele speciale pentru fia-care din ope
rațiunile amintite, contînendu conditiunile si pro- 
cedur’a pentru împrumutare, cum si t6te formularele 
de lipsa in limbile: romana, maghiara si germana 
se distribuescu gratuita la cass’a institutului in 
Sibiiu in 6rele de birou, cum si pe la agenții in
stitutului din provincia. Asemenea se tramitu acelea 
la cerere prin posta franco.

Agenții noștri din tînuturi, primescu a mijloci 
împrumuturi in tdte operațiunile de mai susu.

Sibiiu 1 Septembre 1881. 4—4

Direcțiunea institutului.

Cu 1 Octobre st. v. 1881 s’a inceputu unu nou 
abonamentu la

„GAZEH TRANSILVANIEI"
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fâiei 

nâstre, 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 făi’a până acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiuuea 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" apare dela 1 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

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

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe si6se luni 
4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; 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 Roinani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

Oursulu la, burB’a de Vien.’a
din 14 Octobre st. n. 1881.

Rent’a de auru un
gara .... 118.75

Imprumutulu cailoru 
ferate ungare . . 133 —

Amortisarea datoriei 
cailoru ferate de ostu 
ung. (l-a emissiune) 91.10 

dto. (Il-a emissiune) 110.60
dto. (IlI-a emissiune) 96.75
Bonuri rurale ungare 99.—
dto. cu cl. de sortare 98.—
Bonuri rurale Banat-

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

vane .... 97 25
„ croato-slav. , 98 50

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

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 123.50

Losurile p. regularea
Tisei si a Segedin, 112.50 

Rent’a de harthia aust. 76.70
„ de argintu „ . 77.85
„ de auru „ 94.30 

Losurile din 1860 . 131.75 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . . 830 —
„ bancei de creditu
ungare . . . 374.25

„ bancei de creditu
austriaco . . . 36S 50

Argintulu , . . —.—
Galbini imperatesci . 5 61
Napoleond’ori . . 9.37
Mărci 100imp. germ.. 57 80 
Londr’a, . . .118 45


