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Brasiovu, 8/20 Octobre.
Cine va fi successorulu definitivii alu baronului 

Haymerle ? Credemu că va trece inca câtva timpu, 
până ce curiositatea publica va fi satisfăcuta in 
privinti’a acdst’a. Deocamdată mouarchi’a se bucura 
de unu provisoriu in oficiulu de esterne. Doi d’in- 
tre luceferii diplomației unguresci, domnii Szlavy si 
Kâllay conducu acestu provisoriu.

Facuramu ce facuramu si earasi ne pomeniramu 
in fruntea afaceriloru străine ale imperiului nu nu
mai cu unu, ci chiaru cu doui Unguri. Deși ace
ste afaceri li s’au incredintiatu numai provisoriu, 
cu tâte că atâtu Szlâvy, cătu si Kâllay faceau de 
multu parte din ministeriulu comunu, celu d’antaiu 
câ ministru de finance imperialu, celu d’alu doilea 
câ siefu de secțiune in ministeriulu de esterne, pu- 
bliculu celu mare vede in insarcinarea provisoria 
ce au priimit’o, o schimbare a situatiunei interidre 
in favârea preponderantiei politice a Ungariei in 
intrulu monarchiei. „Totu Ungurii deasupră8, — 
este refrenulu, care se aude la conversatiunile po
litice prin t6te cafenelele si birturile. Cei ce judeca 
mersulu lucruriloru superficialu, după impressiunile 
estâri6re ce le primescu, sunt de firm’a credinti’a, 
cit influinti’a Unguriloru in monarchia este adi mai 
mare inca câ vreodată.

In aparintia earasi Ungurii ar’ fi aceia, cari 
ar’ decide in politic’a mare a monarchiei, ddca ei 
in adeveru au decisu vreodată. Ddr’ sciutu este, 
cit nicăiri aparinti’a esteridra nu insidla mai multu 
câ in politica, cu deosebire se pâte sustiend acd- 
st’a cu privire la politica cercuriloru influente dela 
curtea austriaca. De treidieci de ani incdce mai 
toti miniștri de insemnatate din Austri’a au cadiutu 
tocmai atunci, candu se credeau mai tari si mai 
siguri de positiunea loru.

Ddca astadi avemu unu provisoriu condusu de 
doui Unguri, acdst’a dovedesce numai, câ de candu 
s’au strinsu mai tare legaturile de amiciția cu Ger- 
mani’a, este forte dificilu de a alege la postulu 
dela esterne o persdna convenabila. Si de ce este 
atâtu de grea acdst’a alegere 1 Negresitu că nu nu
mai din caus’a susceptibilitatiloru dlui de Bismarck, 
ci mai vârtosu de aceea, pentru câ ministrulu de 
esterne austro-ungaru, intrunindu t6te celelalte con- 
ditiuni, mai are se placa si conducâtoriloru neve- 
diuti ai politicei de stătu, cari muta figurele 
din jocu.

Ddca ar’ fi numai consideratiunea câtra Ger- 
mani’a tâta pedec'a ce se pune in calea numirei 
unui nou ministru de esterne, atunci acdst’a lesne 
s’ar’ potd delaturâ, ddr’ alta este, cum diseramu, 
durerea celoru dela Vien’a. Ei ar’ voi se satisfaca 
cerintieloru diplomatice, alegâudu totodată o per
sdna, care inainte de tdte se apere interesele di
nastiei si sd se pdta inaltiâ peste restrinsulu cercu 
alu vederiloru politicei de rassa.

Candu ar’ fi vorb’a numai de a multiami de-o 
parte pe Unguri, de 'alta parte pe d. de Bismarck, 
acdst’a prea usioru s’ar’ potd face prin numirea 
chiaru a unui unguru iu loculu baronului Haymerle. 
Tocmai intardierea cu numirea dovedesce inse că 
idealulu celoru dela Vien’a nu este unu ministru 
de esterne unguru. Ei prin provisoriulu actualu 
voiescu se câștige timpu câ se prepare terenulu 
pentr’unu ministru, care se faca politica austriaca, 
nu ungurdsca.

Influentiele contrarie acestei dorintie isi voru 
face si ele cursulu si de aceea curiositatea de a 
vedd resultatulu pdte fi justificata. Nemții centra- 
listi din Cislaitani’a visdza numai de căderea co
mitelui Taaffe si a sistemului lui politicu si ’si 
basdza sperantiele in Unguri, câ, succedâudule a 
ocupâ fotoliulu dela esterne cu unulu de ai loru, 
voru reesi a resturnâ cabinetulu Taafl>.

Cornițele Taaffe insusi vine acuma se desmintia 
faimele despre demissiunea lui. Este gresitu — dise 
elu câtra corespondentulu dela „Berliner Tagblatt* 

— a deduce dela mdrtea lui Haymerle o crisa in- 
teridra. Ministrulu de esterne după lege nare a se 
amestecă in politic’a interidra; acdsta scutesce sipo- 
sitiunea cabinetului austnacu. Legea da dreptu de alta 
parte ministriloru-presiedinti de a eserciâ o influin- 
tia asupra politicei si acdst’a o va face si elu 
(Taaffe).„De aci“, adause ministrulu, resulta de sine 
icdn a situatiunei momentane !“

Cronic’a evenimentelor!! politice.
Unu mare consiliu ministe

rial u s’a tînutu la V i e n ’a in 16 1. c. la 
care a luatu parte si ministrulu-presfedinte ungu- 
rescu d. Tisza. In acestu consiliu s’a hotaritu oâ 
d e 1 e g a t i u n i 1 e se fia convocate pentru 
diu’a de 26 Octobre st. n. Probabilu câ s’a dis- 
cutatu si cestiunea privit6re la numirea unui succe- 
soru la postulu devenitu vacantuprm mdrtea baronului 
Haymerle. Se crede că consultările asupra acestei 
întrebări se voru continuă in palatulu din Buda, 
după ce Maiestatea S’a a plecatu pentru câtva timpu 
la GodollO.

Cu mare bucuria saluta „Pester Lloyd“ venirea 
monarchului la Gbdbllo, câ unu semnu că intre- 
vederea cu Tiarulu nu va avd locu in 
18. 1. c. Organulu oficiosu asigura, câ întrevederea 
ar’ fi amanata pe câteva septemani. Cu tdte astea 
nu scie nimicu siguru si unele organe continua de 
a prevesti apropiat’a realisare a importantei întâl
niri. „Pești Naplo" este unulu din aceste diare. 
0 fdia berlinesa reimprdspta de alta parte soirea 
deja învechita despre o întâlnire a regelui Italiei 
cu imperatulu Austriei, adaugdndu câ la acdst’a în
tâlnire va luâ parte si imperatulu Germaniei.

Despre convorbirea ce a avut’o colonelulu ro- 
manu P i 1 a t u cu presiedintele Republicei Grdvy, 
care l’a primitu in audientia particulara, scrie 
diarulu parisianu „Gaulois* intre altele : „D. pre- 
siedinte alu Republicei a primitu pe d. Pilatu cu 
multa afabilitate, ’l-a adresatu mai antaiu câte-va 
cestiuni asupra manevreloru, si ’l-a intrebatu ce 
iinpressiune ’i au facutu trupele. Presiedintele a 
adausu, că pune cu atâtu mai multu pretiu pe 
parerea dlui Pilatu cu cătu deusulu, servindu in 
Fraugi’a inainte si in timpulu resbelului. e in stare 
se constate progresele făcute in timpu de sidse ani. 
D. Colonelu Pilatu a asiguratu că după parerea 
s’a si după parerea celorulalti oficieri străini, ar
mata a facutu mari progrese. In urma, d. colo- 
nelu, după ce a reamintitu viu’a simpatie si veci- 
nic’a recunoscintia a Romaniloru pentru Franția a 
atinsu cestiunea, care preocupa asta-di spiritele in 
Orientu, cestiunea Dunărei. D-lu Pilatu, care, câ 
membru alu Senatului romanu, a studiatu totu 
ceea-ce se atinge de Dunăre a datu d-lui Grdvy 
lămuriri in acdsta ceștiune. Dlu Presiedinte a as- 
cultatu cu mare atențiune esplicarile intrevorbito- 
rului seu; elu a declaratu de mai multe ori că 
diplomati'a Franției va combate tdte vederile si 
tdte projectele contrarii principiului libertății mare
lui fluviu. Se scie câ tocmai acdsta libertate a Du
nărei Romani'a o apera, dela deschiderea conferin- 
tieloru, cu cea mai mare energia. Cuvintele d-lui 
presiedinte alu Republicei permitu de a speră că 
in acdsta lupta Romani a pdte fi sigura de spriji- 
nulu Franției.8

Sunt câteva dile de candu presiedintele Repnb- 
licei francese G r 6 v y a invitatu la sine pe d. 
G a m b e 11 a spre a se intielege cu elu asupra 
situatiunei interidre politice. Grdvy recuuoscîi ca- 
racterulu progressistu alu alegeriloru din urma, cari 
au facutu câ aderenții programei de reforma a dlui 
Gambetta se fia in majoritate. Grdvy dice că s’a 
semtitu obligatu se confereze si se auda consiliele 
conducdtoriului maioritatii camerei inainte de a se 
întruni acdst’a si inainte de a se începe cris’a mi
nisteriala oficiala.

Gambetta multiamindu de încredere s’a decla
ratu gata de a presentâ presiedintelui o programa 
si ddca s’ar’ ajunge la o deplina intielegere, a 
formă unu ministeriu; ddr’ e impossibilu, celu 
puținu oficialu, de a face ceva inainte de a 
’si fi datu camer’a parerea sa. Din nimicu nu 
se vede că alegerile s’ar’ fi facutu contra minis- 
teriului actualu, tidr’a ddr’ n’ar’ intielege de ce 
ministeriulu, la inceputulu siedinteeloru se nu se 
presenteze camerei. Numai după o desbatere publica 
mare se va recundsce, care maioritate va guverna 
intr’adeveru, De aceea pentru momentu nu e pos- 
sibila formarea unui nou ministeru.

Grdvy declară că pune mare pretiu pe opini- 
unea lui Gambetta. Acest’a, la rdndulu seu asi
gură pe Grdvy, câ e gat’a a urmă ori-ce invitare 
pentru o conterintia. După ce s’a departatu Gam
betta presiedintele a chiematu pe primulu-ministru 
Jules Ferry si ia comunicatu cuprinsulu convorbirei. 
Ferry a pledatu mai antaiu pentru formarea cabi
netului inainte de întrunirea camerei, ddr' se crede 
că ministeriulu va mai intardiâ cu demissiunea si 
astf'elu voru avd ocasiunea de a se justifică in fa- 
ți’a camerei. Cestiunea, ddca Gambetta va fi minis- 
tru-presiedinte cu sdu fara portofoliu, nu s’a atinsu; 
ddr’ se crede câ siguru câ ddca impregiurarile 
voru chiemâ pe Gambetta la guvernu, Grdvy are 
de gandu se ’si dd tdta libertatea de acțiune, in- 
data ce s’ar’ stabili o intielegere asupra programei.

Diarului „Wr. allg. Ztg.8 i se telegrafdza de
la Paris, că Gambetta a si declaratu că va primi 
ministeriulu numai sub conditiunea că Grdvy se nu 
presideze in consiliulu ministerialu. Dealtmintrea 
cătu privesce persdnele ce voiesce se le cheme la 
ministeriu, Gambetta pastrdza tăcere. Alaltaeri elu 
avă o conferenția cu Ferry.

Se anuntia din Rom ’a (17. Oct.): Eri 3000 
pelerini italieni si peste 8000 credincioși romani 
au aclamatu pe PapaLeon XIII, care aparii 
cu mare pompa in basilica St. Petru ; imprejurulu 
tronului papalu se grupara membrii corpului diplo- 
maticu, acreditați pe langa Vaticanu si persdnele 
cele mai de frunte ale aristocrației din Rom’a. Pa- 
triarchulu din Veneti’a a cititu o adresa, compusa 
in nisce termeni fdrte moderați, ddr’ fermi. Leon 
XIII a enumeratu periculele, cari amenîntia reli- 
giunea catolica; elu vorbi despre convocarea unui 
congresu masonicu, care va avd locu la Rom’a 
chiaru, asemenea aminti si despre felnrite meetin- 
guri, cari s’au tîuutu in Itali’a atingdtdre la nimi
cirea scaunului papalu; elu a vorbitu si despre 
crearea unui cercu anti-clericalu si despre făgăduieli 
făcute in favârea religiunei si a Papei, cari au re- 
masu pdna acum desierte. Pap’a denuntiă lumei 
catolice pericululu si o somdza a luptă, „Armele 
ndstre sunt spirituale, a disu finindu Lbo XIII, si 
vomu invinge, Ve bine cuvintezu si in voi bine cu- 
ventata se fia Itali’a*. Ordinea n’a fost tur
burata.

Diarulu „Nowoje Wremja8, care trece de or- 
ganu alu comitelui I g n a t i e ff, publica unu articulu 
furiosu coutra Austriei. Citatulu diaru isi esprima 
mirarea asupra increderei foii „Journal de St. Pe- 
tersbourg8, in asigurarea diareloru din Vien’a si 
Pest’a. Mergerea ’nainte a Austriei din Bosni’a, 
este numai o cestiune de timpu. In locu de a tă
gădui acdst’a, este mai bine de a se pregăti. Pen
tru Austri’a ispita este mare : câștigarea unei base 
strategice in peninsul’a balcanica, stabilirea unei 
relatiuni de dependintiâ a miceloru state rivalisa- 
tdre cu fortie de resbelu nedesvoltate si cu o cul
tura mica, fația cu Austri’a, reînvierea relatiuni- 
loru comerciale, intarirea Austriei la marea Egea, 
cucerirea de noi porturi, înlesnirea comerciului cu 
Orientulu departatu, tdte acestea sunt pretiulu lup
tei ce-o pdrta Austri’a. De vdcuri Russi’a este contra 
unei sporiri de putere a Austriei in peninsul’a bal
canica ; de aceea nu trebue sd se aștepte câ ea se 
favoriseze planurile Austriei, ba nici macaru se le 



admita intr’unu chipu tacitu. Se păte pră bine in- 
templâ câ, in ăre-cari impregiurari. Austri'a se ’si 
continue cuceririle, fara câ protestele Russiei se 
atraga după sine unu resbelu, si atunci popăreloru 
dela Balcani le voru parea reu că suntu lipsite de 
solidaritate sub principii loru. La fine, făia rus’a 
face apelu la frații slavi să se pregatăsca ei insisi 
pentru resbelulu de independintia. Slavii nu potu 
se aștepte pentru vecinicie sacrificii dela Russi’a, 
pe candu ei ’si punu manile in sînu si remânu 
neactivi pentru desvoltarea fortieloru naționale. 
Amicii Austriei afirmau că printre popărele dela 
Balcani nu esista nici o unire. Toți, ast-felu în
cheia „Nowoje Wremja," sunt amenintiati de ace
lași periculu din partea Austriei ; a ’lu combate in 
unire, acăsta este cea d’antaiu si mai principala 
datoria a loru.

Afacerea cu s c 6 l’a romana din orasiulu 
Turtucaia (in Bulgari’a) a fost esplicata de 
cătra organulu oficiosu bulgaru „Vocea Bul
gariei" iu modulu urmatoriu: „Câteva diare 
din Bucuresci — dice făi’a bulgara — au facutu 
mare svonu cu pretinsulu faptu, după care autori
tățile. bulgare ar’ fi refusatu coloniei romane din 
Turtucaia de a deschide o sc61a. Eata rum sta 
lucrulu: In cursulu lunei lui Iuliu unu anumitu 
d. Popescu sosi la noi in tiăra câ institutoru a 
unei scăle ce avea se-o fundeze Romanii din Tur
tucaia. Era necessariu negresitu a capetâ înainte 
de tăte autorisatiunea guvernului din Sofia, care 
s’a si datu. Cu ocasiunea acăst’a s’au schimbatu 
mai multe note diplomatice intre Sofi’a si Bucuresci. In 
fine ministru nostru de esterne a facutu celui dela 
Bucuresci urmatărea propositiune: „La cererea ori
cărei comunități bulgare aflatăre in regatulu Ro
mâniei, guvernulu princiaru ’i va potă tramite 
invetiatori si învetiatăre cu simpl’a obligațiune de 
a face aratare la guvernulu regalu, si in titlulu 
reciprocității, guvernulu regelui Carolu va potă face 
asemenea fația de comunele romane ce se afla in 
Bulgari’a. “

„Nu este justa acăst’a cerere? adauge fâi’a bul
gara. Ministerulu din Bucuresci inca n’a respunsu 
la ea, de unde vine intardiarea adusa numirei de
finitive a d-lui Popescu. Trebue totuși se ne in- 
tielegemu, Romani cu Bulgari, si press’a ar’ trebui 
se scrie pentru acestu scopu, nu inse spre a se- 
menâ zizanie si ura intre cele doue tieri. Noi Bul
garii, nu putemu uită că multi din fratiî noștri au 
aflatu unu asilu in Romani’a pe timpulu domina- 
tiunei Turciloru. . .“

„L’Indep. Roum." reproducăndu aceste esplicari 
ale diarului bulgaru, spera că noulu representantu 
alu României la Sofi’a va face să se aplanese difi
cultățile escate in privinti’a acăst’a.

Sub titlulu „Mostenitonitorulu 
tronului" „L’Independance Roumaine" facăn- 
duse interpretulu opinunei publice din tiăra scrie 
intre altele: „Fiacine isi aduce aminte cu 
ce unanima bucuria a primitu tiăr’a actulu regu
larei snccessiunei la tronu. Regele a avutu oca- 
siune de a constată, cătu de multu a inveselitu a- 
nimele presenti’a nepotiloru sei, a fiiloru printiului 
Leopold de Hohenzollern, la serbatorile incoronarei, 
cari au fost adoptați de tiăra in lips’a unui mos- 
tenitoriu directu la tronu. Cestiunea successiunei 
s’a fost regulatu până intrâtata deflnitivu.

Ceea ce nu este inca regulatu, este punctulu 
de a sci care d’intre cei doi prinți va fi mosteni- 
toriulu presumtivu si candu acestu prințiu june, re
gele nostru viitoriu, va veni in tiăra. Acest’a e 
punctulu, care ’lu numimu aplicatiunea practica si 
constitutiuualu a reglementului successiunei. Ori si 
ce s’ar’ dice, acăst’a este o cestiune de cea mai 
mare importantia pentru viitoriulu tierii. Constitu- 
tiunea stipulăza câ mostenitorulu se fia crescutu in 
religiunea dominanta a tierii. Ce scopu a avutu le- 
gislatorulu dăca nu câ să se identifice dinasti’a si 
mai multu cu națiunea, crescândulu in sinulu bi- 
sericei naționale ?

In casulu presentu acăsta stipulatiune e fara 
efectu, deărece Regel9 nu are copii; astfeliu liter’a 
constitutiunei nu se păte aplică asupra mostenito- 
toriulu indirectu. Inse pe langa litera este spiri- 
tulu pactului fundamentalu, care indica claru că 
trebue să se faca totu possibilulu pentru câ suc- 
cessorulu la tronu să se identifice cu nou’a s’a pa
tria, invetiandu limb’a ei, traindu sub ceriulu ei, 
invetiandu se-o iubăsca si se faca câ se fia iubitu. 
Este dăr’ necessariu câ mostenitorulu se fia desem- 
natu si se via se traiăsca in mijloculu nostru. Da- 
tori’a guvernului este de a consiliâ pe Rege se 

iea acăsta mesura. Romanii au dreptul u se cunăsca 
pe viitoriulu loru suveranu, ei ceru câ mostenito
rulu tronului se fia crescutu iu tiăra."

Arestarea siefiloru ligei irlandeze.
Lordii din Angli’a si Land-lordii din Irland’a 

iubilăza. Mr. GHadstone conducătoriulu liberaliloru 
si radicaliloru este astadi laudatu si de cătra con
trarii sei conservatori si reactiunariu, pentru că a 
datu ordinu să se aresteze Mr. Parnell si ceilalți 
siefi de căpetenia ai Land-ligei irlandeze. Parnell a 
fost arestatu in 13 Octobre de cătra intendentulu 
superioru alu politiei din Dublin. Arestarea s’a fa
cutu in urma unei decisiuni a consiliului de mini
ștri. După Parnell au fost arestați unulu după al- 
tulu membrii parlamentului, siefii irlandezi, Dillon. 
Sexton si O’KelIy, redactorulu O Brien si secreta- 
rulu Land-ligei Quinn.

Acăst’a mesura severa a ministeriului a produsu 
in tăta Angli’a cea mai buna impressiune. Popo- 
ratiunea din Londra a aflatu mai antaiu scirea 
despre arestarea lui Parnell din gur’a primului- 
ministru GHadstone. Acăst’a se află fația la o ce
remonia in Gruidhall-Ciiy, unde venise spre a luâ in 
primire o adresa de felicitare pentru îndelungata 
s’a activitate, candu i sosi o depesia. Desfacăndu-o 
GHadstone, care tocmai vorbea de cestiunea irlan
deza, continuă asia: „Primulu pasu spre a mar- 
tienă legile, ordinea, dreptulu de proprietate si li
bertatea tierii, s’a facutu prin arestarea acelui bar- 
batu. . . . care intrece pe toti in încercarea de a 
nimici autoritatea legei si a provocă o stare de 
lucruri, ce va duce la o anarchica apasare a poporului 
irlandezu."

La cuvintele „arestarea acelui bârbatu". . . 
GHadstone a fost intreruptu de sgomotăsele si ne
sfârșitele aplause ale adunarei. Indata au intielesu 
toti că era vorba de Parnell, adunarea era câ si 
electrisata. După o 6ra scirea s’a latitu in tăta 
Londra si s’a primitu cu aceea ’si bucuria. Ur’a 
cea grozava ce o nu fresce poporatiunea din Angli a 
contra agitatoriloru din Irland’a i-a facutu pe toti 
se trăca cu vederea gravitatea faptului arestării 
membriloru parlamentului, care va fi unu periculosu 
casu precedentu.

Ordinulu prin care a fost arestatu Parnell, este 
basatu pe doue delicte. Antaiu i se imputa, ca
pului Land-ligei, că a atîtiatu pe supusii Reginei, 
câ se nu platăsca arend’a ce-o datoreau ; apoi este 
acusatu că prin intimidări a facutu pe multi se 
renuntie la binefacerile Land-bilului agraru. In- 
susi Mr. GHadstone a aratatu in discursulu seu dela 
Gluildhall, că Parnell a fost arestatu pentru că cu- 
tăza a se pune intre poporu si lege si alu tero- 
risâ, câ se nu se bucure de binefacerile legei.

Scopulu ministeriului anglesu este negresitu de 
a impedecâ agitațiunea ligei irlandeze contra Land- 
bilului agraru si de a face câ arendașii irlandezi 
să se impace cu ea. Ore prin pasulu din urma 
se va ajunge mai usioru acestu scopu ? Irlandezii 
se voru spariea 6re de nesce simple arestări ? Eata 
grav’a cestiune. Deja se anuDtia că mișcarea ir
landeze in locu să se mai domolăsca cresce dela a- 
restarea lui Parnell incăce. In Limerik avura locu 
mari disordini. Mulțimea s’a impotrivitu politiei 
si armatei, multi au fost răniți de ambele parti si 
s’au facutu numerăse arestări. GHadstone si minis- 
trulu de interne Harcourt au primitu scrisori ame- 
uintiatăre, in urm’a acăst’a locuintiele tuturoru mi- 
nistriloru s’au pusu sub paz’a politiei. Se astăpta 
unu manifestu alu Land-ligei, in care se va numi 
noulu conducătoriu, care va înlocui pe Parnell. In 
Clerkenwellgreen se tienu unu meeting de 4000 
persăne, care a protestatu contra arestarei lui Par
nell, numindu procederea guvernului arbitrara si 
tirannica. Gluvernulu iea mesuri seriăse spre a se 
aperâ in contra unei eventuale resculari generale in 
Irland’a. Garnisăn’a din Dublin s’a duplificatu si 
asemenea s’a indoitu paz’a la inchisărea lui Parnell 
in Kilmainham.

Mesur’a guvernului anglesu a venitu tardiu. 
Land-lig’a este asia de bine organisata incătu Par
nell insusi a declaratu, că arestarea lui nu va im- 
pedeca mișcarea revolutiunara din Irland’a. Ast
feliu i se deschide regimului din Londra perspec
tiva unei infricosiate rebelliuni irlandeze care va 
trebui se fia suprimata cu forti’a. Multu sânge va 
trebui se curgă până ce se va delaturâ isvorulu 
reului prin regularea proprietății in Irland’a si ’n 
marea Britania.

Congressulu naționalii bisericescu gr. or.
In siedinti’a a II. (15 Oct.) se incepe verificarea de

putatiloru. După ce au fost verificați 48 deputati, congres- 

sulu se constitute alegendu-se biroulu deflnitivu si comissi- 
unile. Notari au fost aleși : S. Popescu, Gurbanu, Adamu, 
G. Candrea, P. Trutia, Dr. G. Popa, I. Belesiu, Bartolomeiu 
si I. Novacu. Congressulu alege de notariu generalu pe I. 
Bartolomeiu, — Se alega apoi in comissiunea veriflcatâre 
d-nii: M. Popovici, Sig. Popovici si Dem. Comsia.

După acesta dop. Cosm’a face propunerea câ să se în
sărcineze consistoriulu metropolitanu se elaboreze unu proiectu 
de regulamentu pentru afacerile epistrepesci 
in intreg’a metropolia de josu pena susu, care se’lu comu
nice consisterieloru eparcbiale spre a'lu înainta la sinâdele 
eparchiale câ se’si faca reflecsiunile asupra lui si apoi se’lu 
retramita la consistoriulu metropolitanu. Acest’a se prega- 
tesca apoi unu proiectu pentru congressulu viitoriu si tipa- 
rindu’lu se ’lu comunice deputatiloru congr. deodata cu con
vocarea la congresu. — Apoi totu d. Cosm’a considerandu 
că nu sunt nicăiri normate căușele neapelabile, propune câ 
consistoriulu metropolitanu se se însărcineze a elabora unu 
proiectu de normativu, care se contiena tote căușele neape
labile dela consistoriulu eparchialu, avendu a’lu presenta 
procsimului congresu. Pena atunci inse t6te căușele apelate 
in termenu legalu sunt de a se inaintâ la consistoriulu ma- 
tropolitanu spre decidere finala.

Siedinti’a a III. (15. Oct.) s’a ocupatu cu verificarea 
deputatiloru congressului, cu care ocasiune s’au incinsu dis- 
cussiuni mai lungi, după cari presidiulu anuntiâ că in diu’a 
urmatâre (Dumineca) după liturghie se va celebră parastasu 
pentru repausatulu Metropolitu Andreiu Siagun’a si pentru 
Eman. Gojdu. (Acestu parastasu fu celebratu in 16 1. c. de 
Metropolitulu Romanul si de cei doi episcopi sufraguni 
Ioanu P o p a s u si Ioanu M e t i a n u asistandu multi 
preoți si toti membrii congressului.)

In diu’a a IV. (16. Oct.) s’a escatu mai antaiu o dis- 
cussiune mai lunga cu ocasiunea autenticarei protocolului. — 
Dep. Parte n ie Cos m’a făcu apoi urmatdrea pro
punere :

„Este sciutu, că santulu sinodu din Romani’a a decisu 
reviderea si editarea cartiloru bisericesci, cari se voru ti
par! atătu cu litere latine, cătu si cu litere cirilice.

După regulamentulu sanctionatu deja, referitoru la a- 
cest’a editare se va constitui unu comitetu, compusu din per- 
s6ne competente, posedendu cunoscintiele teologice si limbis- 
tice, necesare la traducerea cărtiloru bisericesci din limbile, 
in cari au fost ele scrise, si din cari s’au tradusu in limb’a 
romana, spre a pute verifica acele traduceri, si ale perfec
ționa unde va cere trebuinti’a.

Nu este vorba deci de o simpla retipărire a cartiloru 
bisericesci cu litere latine, ci de o e m e n d a r e a e- 
ditiuniloru esistente in tecstu si în 
limba.

Considerandu că cestiunea tiparirei cartiloru bisericesci 
cu litere latine s’a resolvatu la noi inca mai ’nainte decatu 
in Romani’a, — căci in urm’a esibitului sinodului eparchialu 
din Aradu Nr. 101 ex 1871 congresulu nostru din 1878 
prin conclusulu seu Nr. 180 „constatandu necesitatea, de a 
se tipări cartilo bisericesci cu litere latine, cestiunea acest’a 
o deriva la sinodulu episcopescu spre apreciare."

Considerandu că biseric’a ortodocsa romana in t6te pro- 
vincile locuite de Romani are una si aceeași limba, că pena 
astadi se folhsesce de acelea-si editiuni a cartiloru sale pro
curate in trecutu, cele mai multe, chiaru si prin Romani’a, 
din patri’a nâstra.

Considerandu, câ emendarea ce o va afla de necesara 
comitetulu, care va edita in Romani’a cărțile bisericesci 
vrendu-nevreudu se va acceptă si la noi, — si presupuneudu 
că editiunea emoudata, făcută cu precautiune si cu pricepere 
de lucru, astadi trebue se fia mai perfecta decătu editiunile 
vechi — este si de doritu, oa se se accepteze.

Prin urmare este o necesitate inevitabila, ca acelu or- 
ganu, care iu provinci’a nâstra metropolitana este chiematu, 
a se ingrigi de editarea cartiloru bitericesci, nu numai se 
fia informatu pe deplinu despre schimbările, ce au se intre 
in tecstulu cartiloru, der’ se conlucre chiaru la staverirea 
acelora, ca se nu se strecâre in biserica innoiri, de cari elu 
n’ar’ ave scire si cari nefiindu corecte ar’ pute deveni stri- 
cacidse. ’

Din aceste considerante imi iau voie, a face urma- 
torea —

Propunere: Sinodulu episcopescu se recearca, 
ca tragendu-’si informatiuni autentice despre modulu, in care 
se intentioneza in Romani’a revidarea si editarea cartiloru 
bisericesci cu litere latine, se’si valoreze influenti’a s’a cano
nica la revidarea tecstului, ear’ retipărirea cartiloru biseri
cesci cu litere latine pentru bisericile din provinci’a nâstra 
metropolitana se o efeptuâsca m tscstulu staveritu si cu or- 
tografi’a adoptata acolo“.

După acest’a urmeza erasi raportulu privitoriu la veri
ficarea mai multorii deputati.

Ulbach despre Romani’a.
Sub titlulu „la curtea romana" cunoscutulu 

publicista francesu Louis Ulbach publica in „Neue 
freie Presse" din Vien’a unu feuilletonu de totu 
magulitoru pentru Romani în geueralu si pentru 
curtea romana in deosebi. Speramu că nu ne voru 



luă in nume de reu cetitorii noștri dâca le vomu 
impartasl in traducere o parte din articululu, despre 
care e vorb’a.

„Nu s’ar’ cuveni — dîee Ulbach — si ar’ fi 
nedreptu a pune in comparare Vien’a cu Bucurescii; 
nu s’ar’ cuveni, pentru că pnnces’a inaintata in 
vârsta, care urmandu modei isi preface podâbele, 
ar’ întunecă lesne de totu prin lucsulu seu pe tî- 
ner’a capitala, care acumu se gatesce pentru an- 
taia’si data; ar’ fi nedreptu, căci silintiele Bucu- 
resciloru nu trebuescu judecate numai din punctu 
de vedere alu mijlâceloru si alu succeseloru sale, 
ci si cu deosebire din punctu de vedere alu sco- 
puriloru pe care le urmaresce. Vien’a se infrum- 
setiâza, Bucurescii se formâza.

Nu sciu in ce poveste am cetitu odiniâra des
pre unu naivu admiratoru alunaturei carele ascultă 
la iârba cum cresce si avea unu audiu atâtu de 
finu, incâtu pută bagă de sâma si puținulu sgomotu 
ce-’lu face flârea, candu ’si deschide potirulu.

In Bucuresci se preface povestea in realitate. 
Aici poți vedâ cu ochii cumu cresce, imbobocesce, 
infloresce primavâr’a unei tinere culturi . . . dâr’ 
primavâr’a in tâta puterea cuventului si nu sfârsitu 
de vâra; ai putâ dîce, că se nasce o clima cu to
tului- totu noua. Vechi’a cetate orientala ’si a 
luatu pentru tot-deaun’a norocu bunu dela Orienta. 
Privirile ei suntu indreptate cătra apusu si cu în
credere in viitoru — încredere, ce in francheti’a 
s’a se apropia de eroismu — ea pare că dîce că
tra celelalte capitale, surorile ei mai mari : „Nu 
suntu eu de vina, că nume vedeți imbracata după 
mod’a de astadi; timpulu ce l’ati petrecutu voi 
până v’ati gatitu, eu l’am intrebuintiatu pentru 
castigarea neatârnarei mele; lasati se mai trâca 
vre-o căti-va ani, si veți vedâ cătu de tare voi fi 
împodobita !“

Firesce ideile crescu mai lesne decătu casele, 
si prin urmare e usioru de priceputu că cetatea, 
care acumu începe a se zidi, este dejă gat’a in ca
petele si animele locuitoriloru sei, gat’a cu totului 
totu, stralucindu de pomp’a culturei moderne. Vor
bele, privirea, veseli’a acestoru bravi barbati si a- 
cestoru incăntatâre femei dau străinului nesce per
spective pe care architectulu numai acumu le pla- 
nuesce, si intr’o convorbire de unu patraru de ora 
incungiuri unu pomposu Bucuresci, unde ’ti se pare 
că patriotismulu si-a inaltiatu statuele, libertatea 
altarele, progresulu templele sale, unde arfa si 
sciinti’a ocupa unu cercu estinsu fârte.

Acum de!, unui pamentu ce are se aduca 
mane, poimane flori si roduri nu-i siâde tocmai 
reu unu picu de necuratienia. Pasagiulu se lașa 
in tâte părțile, de ârece până mai ieri alaltăieri a 
fosta intrebuintiatu la baricade. Dâr’ totuși tinerii 
soldați pasiescu fara frica, si mai ’nainte de a pa
rași cetatea despre care e vorb’a, avui ocasiune se 
observezu că înaintea palatului regalu numai suntu 
nici primejdiâse vagasie, nici gropi revoluționari.

Candu vorbii mai de-una-dîle in loculu acest’a 
despre frumâs’a d-vâstra Viena, pomenilu vre-o 
căte-va cuvinte si despre Vienese, vre-o căte-va cu
vinte, dîcu, căci me temeamu se nu me duca prea 
departe subiectulu despre care incepusemu se vor- 
bescu. N asiu voi se superu pe Vienese, ocupandu- 
me mai pe largu cu Româncele. Voiu accentuâ nu
mai, că acestea intielegu arfa de a se imbracâ 
cum se cade, fara a mai așteptă mod’a din Vien’a 
si din Paris si că costumulu loru nationalu dove- 
desce nu numai că ele au luatu parte la oper’a re- 
generarei politice si sociale, ci si alt-cev’a. Patrio
tismulu loru este impreunatu cu cea mai dragalasie 
cochetăria. Pentru ele este aprâpe o datorintia 
naționala se apara cătu mai seducatâre, căci cine 
le iubesce, trebue se se amoreseze si in Romani’a.

Se dîce că antropologi invetiati ar’ fi aretatu 
prin deosebite mesurari de cranii, că Romanii n’ar’ 
prea trebui sâ se falâsca cu descendenti’a directa 
dela Români. O, vai de ei, antropologi cu cra
niile loru cu totu ! Se privâsca o singura data in 
acești ochi cu căutătură statornica si dulce, se în
trebe aceste buze tremuratâre, se admire acâst’a 
grația cam neîngrijita si mandra ... si apoi se 
încerce a mai negă strins’a rudire intre Românce 
si Italience. Române din tălpi până ’n crescetu! 
. . . Numai in virtute suntu ca Frantiuzâicele.

Bucurescii voru se devină unu micu Paris. Iu 
Bucuresci se vorbesce frantiuzesce tocmai că ’n 
Paris si Romani’a deși nu are inca unu Versailles, 
totuși inse are unu Trianon : Sinai’a".

De aici inainte d-lu Ulbach vorbesce despre 
priimirea ce i s’a facutu in acestu locu romantinu 
si aduce cele mai meritate elogii vitâzului domni- 

toru alu României, si ilustrei Regine-scriitâre, care 
iubesce asiâ de multu nou’a s’a patria.

Momentele de căpetenia din istori’a invetiamen- 
tului la Romani.

Vorbire tinuta de A. Bâl’Seanu in 20 Septembre v. cu 
prilejulu serbarei sf. Sofii, patr6ne Gimnasiului romanu din 

Brasiovu.
(Urmare.)

D'intre domnitorii următori cari imitâza stra- 
lucit’a pilda a lui Vasile Lupulu suntu vredinci de 
insemnatu: Sierbanu Cantacuzenu, prințiulu Mun
teniei, carele infiintiâza mai multe institute nați
onale de invetiamentu si o tipografia, precum si 
Constantinu Duc’a, domnulu Moldovei, carele impo- 
dobesce cu scoli t6te târgurile mai de căpetenia din 
tiâr’a ce-lu are in fruntea ei. Inse nici silintiele 
acestoru voevodi nu potu aduce rodulu cuveni tu, 
de âra-ce in provinciile romane dela Dunăre se 
intemplă o schimbare fatala, o schimbare care nu 
numai că opresce in locu avent.ulu ce ’si luase 
instrucția si literatur’a naționala, ci chiaru ame- 
nintia unu timpu indelungatu esistenti’a poporului 
nostru.

Suntemu la cea mai nâgra din paginele istoriei 
Romaniloru, suntemu in nefericitulu timpu cunoscutu 
sub numele de epoc’a Fanariotiloru. Bratiulu Ro
manului se slabesce, gătulu lui se plâca cu totulu 
sub apasatorulu jugu turcescu, consciinti’a ’lu pa- 
rasesce aprâpe cu desevârsire. Falniculu tronu alu 
unui Mihaiu si alu unui Alesandru celu Bunu este 
pangaritu de t6te lepădăturile Fanarului; manâsele 
câmpie ale Munteniei si ale Moldovei suntu pustiite 
de unu roiu nesfârsitu de venetici, ce aducu după 
sine unu negru noru de coruptiune.

Grozave erau acele dile căndu celu prigonitu 
de furi’a barbariloru năvălitori trebuieâ sâ se ascunda 
in peșterile muntiloru si in desisiurile codriloru că 
se ’si păta scapă nemernic’a viâtia, dâra mai grozave 
suntu acestea, in care se onâra sufletulu, in care 
este primejduita naționalitatea!

In aerulu ce acopere acumu principatele dunărene 
plapand'a flâre a sciintiei se ofilesce totu mai tare 
până cându lipsita de ori ce sucu nutritoru ’si 
plâca cu durere capulu spre negrulu pamentu. Si 
dâca in vesel’a gradina de odiniâra se mai zaresce 
câte o planta retacita, ochiulu nu se inveselesce de 
locu, căci planta acâst’a nu mai este mandrulu 
bujoru romanescu de până acumu, ci o ghimpâsa 
buruiana străină. In cele vre-o câte-va scâle infiin- 
tiate de domnii Fanarioti se invatiâ grecesce, sla- 
vonesce, arabesce, numai romanesce nu. Intr’o sin
gura scolutia fundata de Grigorie Ghic’a la 1775 
se mai audu câta-va vreme vre-o duâe, trei cuvinte 
romanesci, până căndu se esilâza si din acestu mo- 
destu locasiu urgisitulu graiu alu tierei.

Se pare câ ceriulu maniosu voiesce se stârpâsca 
cu desevârsire nâmulu nostru de pe fați’a pamen- 
tului ; se pare câ strigatele de durere ce se audu 
in aceste clipite suntu cele din urma vorbe romanesci 
ce se mai potu audl. Dâra nu! Celu de susu nu 
voiesce perirea nâstra, ci numai ne pune la proba, 
la o proba uriasia. Cându cutîtulu petrunde mai 
afundu, cându intunereculu apasa mai tare, deodata 
se arata radie mandre, radie pline de lumina si de 
căldură, nu de câtra Resaritu, ci de cătra Apusu 
si de câtra Miâdia-nâpte, de câtra Ardâlu.

Cum ? Bolnavulu se pâta vindecă pe bolnavu; 
celu inlantiuitu se libereze pe celu asemenea sie 
’si ? Cum e de intielesu acâst’a minune ?

O scurta privire asupr a istoriei mosiloru si 
stramosiloru noștri, celoru de dincâce de Carpati, ne 
va da indata deslușirile trebuintiâse.

Amara, multu amara este sârtea acestei parti 
a nâmului romanescu. Vechii stapani suntu facuti 
robi si suntu puși pe aceeași trâpta cu vitele de 
tiranii loru apesatori. Romanulu este numai su
ferita in vechi’a lui moșia parintâsca; lui nu-i este 
ertatu nici a purtă vre-unu feliu de arma, sâu vre 
unu vestmentu de panura, nici a avâ pe elu pa- 
laria mai scumpa de unu florinu, sâu cisme, sâu 
camasia mai subtîre. Averea lui este numai tica- 
lâs’a plata ce se indura a i-o aruncă atotu puter- 
niculu domnu. Biseric’a romanâsca este batjoco
rita in tâte chipurile, preoții romanesci suntu siliți 
se iârneze cânii de venatu ai nobililoru. Si dâca 
vre-unu fiiu alu chinuitei nâstre nații isbutesce a 
se redicâ din tierân’a in care e aruncatu si a se 
strecură de pilda in scâlele străine, unulu câ acela 
este perdutu pentru nâmulu seu. Dâr' paharulu 
suferintieloru nu este inca implutu pe deplinu, ne
cazuri noue se gramadescu pe capulu multu cerca- 
tului Romanu. Suntu prigonirile ce-i vinu din 
partea Calviniloru, prigonirile amintite mai susu in 

căte-va cuvinte. Tieranulu nostru este silita se ’si 
lapede datinile moștenite din moși, din stramosi; 
preotulu se umilesce si mai tare ; metropolitulu este 
chinuita in modulu celu mai barbaru câ se intro
ducă in biseric’a s’a doctrinele cele noue. Sufe- 
rintiele acestea inse se simtu alinate incătu-va prin 
binele ce ni-lu făcu asupritorii noștri fara voi’a 
loru. Prin amagitârele cârti cu care cauta a ne 
prinde in cursa, ei ne aducu aminte de limb’a na
ționala, ne scapa de cea slavona si ne făcu a aș
teptă cu incredere unu viitoriu mai puținu aspru. 
Si acestu viitoriu se si apropia, deși deocamdată 
numai sub form’a unirei in câteva puncte a unei 
parti din poporulu nostru cu biseric’a apusâua. Bi
nele celu mai mare si pâte singurulu bine ce-lu 
aduce unirea după sine este fundarea unei scoli ro
manești mai de Dâmne-ajuta in patri’a nâstra a- 
tătu de lipsita de lumin’a invetiaturiloru. In se- 
minariulu din Blasiu, pentru a cărui organisare se 
straduescu cu deosebire episcopii lân Inocentiu Clain 
si Petru Aaronu, in acestu seminaru, dîcu, invâtia 
cei mai multi din cărturării noștri din vâculu alu 
optsprediecilea, din acestu seminaru se tramitu cei 
d’antai tineri spre frumosulu pamentu alu Italiei 
se guste din nesecatele isvâre de sciintia ale Ro
mei celei bâtrane. Dumnedieâsca este acâst’a beu- 
tura. Ea da viatia celoru amortîti si deslâga 
graiulu celoru nepriceputi. Fericitii ce o gusta se 
implu deodata de duhu sfântu si alârga a trambi- 
tia adeverulu in tâte coltiurile patriei loru. Unu 
Sincai si unu Petru Maioru spargu, câ se me es- 
primu împreuna cu Eliade — asemenea lui Moise- 
marea intunerecului, care tînea pe Romani dincâce 
de pamentulu consciintiei naționale si-i facil se 
trâca dincolo de Egipetulu nesciintiei si se ’si cu- 
nâsca adeveratulu loru inceputu" ; unu Samuilu Mi- 
culu si unu Paulu Iorgovici arata lumei care este 
firea limbei romanesci. Profeticele cuvinte ale lui 
Cichindâlu : „mintea! mărită nația romanâsca . . . 
mintea! candu te vei lumină cu invetiaturile . . . 
mai alâsa nația nu va fi pe pamentu inaintea ta" 
devinu devisa generala. Fara deosebire de confes- 
siune fii nâmului nostru se silescu din resputeri si 
infiintiâze totu feliulu de scoli si alârga cu râvna 
la institutele de invetiamentu din Apusulu Europei.

Acest’a este timpulu candu stancâsele vârfuri 
ale Carpatiloru se luminâza de o lumina până a- 
cum’a necunoscuta, candu buciumulu inviarei tre- 
zesce pe cei cadiuti de jumetate in grâpa, candu 
nemuritorul u Gheorghe Lazaru trece in Tiâr’a-Ro- 
manâsca.

Totulu era degenerare si amortiâla in ceea-ce 
se atinge de numele „Romanu" si „patria" — 
începe vredniculu ucenicu alu marelui dascalu despre 
care e vorba — până căndu veni reposatulu intru 
fericire Gheorghe Lazaru in tiâr’a nâstra. Limb’a 
incepuse a se corci si a se strică de totn ; in sântele 
biserici preoții si cantaretii ’si tinda dreptu fala a 
face santulu servitiu intr’o limba necunoscuta de 
dânșii si prin urmare schimosita in gur’a loru cea 
neiieprinsa cu dâns’a. Cântările dela servitiulu sântei 
liturghii se tipăreau intr’unu abecedaru cu litere sla
vone in limb’a grecâsca; preoții de prin suburbii 
precum si chiaru cei de prin sate, câ se imiteze 
pe cei de prîn târgu, ii audiai ingamfandu-se 
cantandu: aghios ofteos, acsion estin 
os alfitos si altele. Părinții se bucurau cându 
audiau pe fiii sei dicându tatalu nostru si Crediulu 
in limba grecâsca. . , Esmdu din biserica vedeai 
pe jeluitoru silindu-se se ’si dâ jalb’a câtra gu- 
vernu in limb a grecâsca, rugandu-se de scrîitoru 
câ se o faca „ceva mai elenicâ". Cine era boeru 
’i eră rușine se dica că e Romanu; celu cu părinți 
necunoscuti, dâca scieâ duâe trei cuvinte grecesci, 
nu vrea mai multu se trâca de Romanu, ci diceâ 
că e grecu. Numele de tata si de mama erau nume 
mojicesci; pe-acl eră sâ se faca si D-dieu babaca 
alu âmeniloru nobili! Acâst’a eră starea Romanului 
intru in ceea ce se atinge de anim’a si de sufletulu 
lui până cătra anulu 1816, cându a venitu Gheorghe 
Lazaru in Romani’a. Totulu eră degenerare si 
amortiâla !“ .

In o astfeliu de vreme asiâdâra pasiesce ener- 
giculu apostolu ardelânu si cârca a infiintiâ in 
Bucuresci o scâla romanâsca. Uriasie suntu greutățile 
ce are elu a le învinge. Ori si unde se indrâpta, 
aude mereu refrenul n: „ce, dascale, au dâra voiesci 
invetiatura romanâsca; este âre cu putintia asiâ 
ceva?" „Până candu, Dâmne, anii blastemului! 
striga cu desnadejduire bietulu Lazarn ridicandu ’si 
brațiele spre ceriu. . . dâr’ cu tâte acestea zelulu 
lui nu se râcesce. Elu mișca tâte petri le, până 
cându isbutesce a capeta derapanatulu localu dela 
sântulu Sav’a, până căndu ’si pune in lucrare 
planulu ce se încuibase in creerii sei.



Incetuiu cu incetulu se aduna mai multi tineri 
harnici impregiurulu. Ardeldnului, care nu intardia 
a-i face cunoscuti cu deosebitele studii de căpetenia 
ce se propunu in școlile tieriloru civilisato. Invetia- 
ceii se p6rta atâtu de bine, ineătu după trei patru 
ani suntu in stare a continuă cu deplinu succesu 
lucrarea începută de magistrulu loru, care ostenitu 
si bolnavu se intârce la 1822 in Ardelu câ sâ ’si 
dea sfârsitulu sub plecalulu coperisiu alu casei pă
rintești.

Acel’a dintre școlarii lui Lazaru, care muncesce 
mai multu pentru latirea si organisarea invetiamen- 
tului in Munteni’a este multu regretatulu Eliade 
Radulescu.

Ceea ce face Eliade si soții lui in Munteni a, 
face Mitropolitulu Veniamin împreuna cu Gheorghe 
Asachi si cu alti vrednici barbati in Moldov’a, si 
in chipulu acest’a se pune bas’a instructiunei de 
astadi din Romani a libera.

In aceeași vreme ai nostrii cei din Ardtiu si 
Tiâr’a-Ungurâsca mergu mereu înainte pe calea 
apucata in a dou’a jumătate a vdcului alu 18-lea 
si punu temeli’a la cele mai multe din instituti- 
unile cu cari ne faliinu in timpulu de fația. Făcu 
pomenire de asta-data numai si numai despre sc6- 
lele din Oradea-mare, infiintiate in urm'a ostene- 
leloru episcopiloru Ignatie Darabontu si Samuilu 
Vulcanu, despre cele din Aradu fundate de impe- 
ratulu Franciscu, despre cele grănicerești si despre 
cele de confessiunea greco-resaritdna din Arddlu. 
Cu privire la acestea din urma mi permitu a 
aminti unu nume stralucitu, unu nume pe care 
vremea nu-’lu va putea șterge nici căndu din ani- 
mile Romaniloru, numele lui Andreiu Siagun’a.

Eata in puține cuvinte, care a fostu trecutulu 
invetiamentului nostru ; eata cari au fostu cei mai 
de căpetenia sprijinitori ai scâleloru n6stre. Si de 
mi-aru dâ voie tinerii ce se afla de fația a in- 
chtiâ, adresându-me cătra dânșii, asiu mai adauge 
numai si numai cuvintele urmatOre : Aduceti-ve 
aminte in ori si ce vreme de barbatii cari s’au 
jertfitu pentru câ cei de ndmulu nostru sâ pOta 
invetiâ carte romandsca, gânditi-ve totddun’a la 
greutățile ce au avutu ei a le invmge si nu lasati 
nefolosita nici o clipita câ sâ puteti calcâ totu mai 
departe pe mândra cale a culturei. Cine nu se si- 
lesce la invetiatura astadi candu t6te drumurile 
sunt deschise, in adeveru pecatuesce!

*) „In partea prima a discursului de fația s’au stre
curate câteva gresieli de tipări u. In titlu in 
locu de „capetania" cetesce „căpetenia". In rândulu alu 
5-lea de susu in josu in locu de „prietnice" cetesce „p r i e 1- 
n i c e“; rendulu 1 din coldna a treia josu, iu locu de voimn, 
cetesce „v o m u“; rendulu alu 3-lea totu acolo in locu de 
alu doilea „risipi" cetesce „se risipi".

Diverse.
(Princes’a Hohenzollern) main’a 

Regelui României a pornitu Luni in 17 Octobre 
la Verciorova, spre a se reint6rce a casa in Ger
mani’a. Ea a fost acompaniata până la Vercio
rova de Maiestățile Loru Regele si Regiu’a, cari 
de acolo se voru intârce pe la T. Severinu si apoi 
voru visitâ Craiova, Slatina si Piteștii. La gar’a 
Cotroceni se aflau Metropolitulu-Primatu, miniștrii, 
presiedintii Camereloru, ministrulu Belgiei, geran- 
tulu legatiunei germane comite de Leyden, prima- 
riulu capitalei, generalulu comandantu alu garni- 
sânei s. a. s. a. D-n’a si d-r’a Bratianu apoi mi
nistrulu de esterne si soți’a lui au insoțitu pe au- 
gustii caletori până la Pitești. Duminec’a trecuta 
comerciulu Bucuresciloru a tramisu o delegatiune Ia 
palatu spre a presentâ omagele sale principesei - 
mama losefin’a. Acdst’a delegatiune a fost compusa din 
d-nii Atanasiu, Socecu, Moroianu, Anastasiu, Ra
dulescu, C. Angelescu si N. Ciurcu.

(V i r s t’a d i a r e 1 o r u.) Nu de multu s’au 
publicatu in Germani’a niște fapte curiâse si privitâre 
la aniversările diareloru germane. In momentulu de 
fația Germani’a posede 4,413 diare si reviste. Din 
acestu numeru 98 au inceputu esistenti’a loru înain
tea secuiului nostru, asiă de esemplu „Frankfurter 
Zeitung" si-a implinitu anulu 261; „Magdeburger 
Zeitung" — 253 ani; „Leipziger Zeitung" a in- 
tratu in anulu 221 alu esistentiei sale ; „Leinaische 
Zeitung" — 207 ani; „Augsburger Postztitung"
— 190 ani; „Gothaische Zeitung" — 159 ani; 
„Vossische Zeitung" — 159 ani; diarulu „Berliner 
Intelligenzblatt" —129 ani; „KOlnische Zeitung"
— 84 ani; Peste 200 de diare germane si nu- 
mera deja 80—50 ani de esistentia; 1,127 diare 
au intratu in alu 35-lea anu, 1552 diare au implinitu 
10 ani de esistentia.

(Scandalulu cu comisariuln 
P O 1 c z e r.) Sensatiune a facutu in Budapesta 
descoperirea că o h6tia si insielatâre renumita 
cu numele Biringer era intielâsa pe sub mana cu 
comisariulu de politie Polczer. După ce s’a 
constatatu că ea a fost liberata din inchisâre prin 
ajutoriulu lui fugi cu dens’a si Polczer. Senatorulu 
politiei Samagy dede ordinu, câ sâ se faca cercetare 
in cas’a lui Polczer. Cercetarea se facil si avă unu 
resultatu, care după cum dice ,P. Lloyd" asupra 
sufleteloru naive, ce nu sunt inițiate in afacerile 
secrete ale organeloru politiei, trebue se faca unu 
efectu frapantu. In mai multe locuri ascunse din 
locuinti’a lui Polczer s’au aflatu : o mulțime de pipe 
de spuma, preste 9 duzine pungi de bani, cutii 
pentru juvaere, mai multe documente de pemnu, 
apoi revolvere si alte obiecte, cari tOte a buna sâma 
sunt urmările mai multoru furturi. Documentele de 
pemnu sunt despre juvaere si pretiâse, dintre cari 
cele mai multe sunt depuse pentru 30—50 fl. 
Adeveratu este, câ Biringer, care pentru efectuirea 
furturiloru de posunare si altoru tâlharii avea obi- 
ceiulu de a cerceta si târgurile din provincii, mai 
in t6te caletoriile ei era însoțita de comisariulu 
Polczer, care in momente de periculu o scutea si 
o scapâ din necazu. Iu capitala ea era in continuu 
sub grigi’a si scutulu comisariului de politie. O data 
fh prinsa pentru unu furtu de posunariu, ce’lu co
mise si unu constablu pe locu o declara de arestata. 
O mulțime de Omeni o incungiuraru si hâti a se 
aflâ deci intr’o positiune, din care nui era cu 
putintia se mai p6ta scapâ. Deodata ca unu 
deus ex machina aparii intre mulțime comisariulu 
Polczer luă pe hOti’a din manile constablului spre 
a-o predâ după cum dicea elu căpitanului superiorii 
de politie, elu inse in realitate la coltiulu celu 
mai de aprOpe alu unei strade i dede libertatea 
Polczer a servitu la politie 10 ani si in restimpulu 
acest’a a stătu in legătură continua cu diferite 
bande de hoți aprigi, dela cari tragea subventiuni 
regulate. Biringer, concubin’a s’a care fii curentată 
dela anulu 1877, cercetă pe Polczer in intregu 
intervalulu acest’a mai in tOta septeman’a chiaru 
in edificiulu politiei, fara de a fl fost observata. 
Nici adi inse nu se scie unde a fugitu si unde se 
afla acdst’a pareche de talhari.

Adausu. In publicatiunea II la numele D-lui 
colectante Elia Centea preotu gr. cath. in Chinesci 
s’au fostu omisu numele singuraticiloru contribui
tori (pentru gimnasiulu din Beiusiu) cari sunt:

Elia Centea preotu 1 fl. Gavrilu Ladoru preotu gr. 
or. 1 fl. Georgiu Cupsia preotu gr. or. in Mogogia 1 fl. 
Alexa Cupsia posesoru in Mogogia 50 cr. Gavrilu Cupsia 
posesoru in Mogogia 1 fl. Petru Marchisiu posesoru iu Mo- 
gogi» 20 cr. Ioau Hango posesoru in Mogogia 10 cr. Ge
orgiu Petrutiu posesoru in Mogogia 10 cr. Acsente Ciceu 
posesoru in Mogogia 50 cr. Petru Hango posesoru in Mo
gogia 10 cr. Gavrilu Sliamu not. cercualu in Mogogia 1 fl. 
Emericu Vajda privatieru in Mogogia 50 cr. Ioanu Buzura 
posesoru in Mogogia 60 cr. Atanasiu Georgiu cant, invet. 
in Strembulu 50 cr. Demetriu Georgiu jude com. in Stram- 
bulu 10 cr. Filipu Tecariu v. jude iu Strembulu 20 cr. 
Augustinu Bude preotu gr. cath. in Strembulu 50 cr. Va- 
siliu Cassa protopopu gr. cath. in Chesieiu 2 fl. Stefanu 
Bojiore proprietariu in Chesieiu 50 cr. Gavriele Muresianu 
invetiatoriu in Chesieiu 50 cr. Summ’a publicata deja 
11 fl. 90 cr.

Totu din publicatiunea II lipsesce list’a contri- 
buitoriloru la sum’a de 15 fl. 10 cr. tramisa de 
D-lu Petru Calciunariu advocatu in Teregov’a, deci 
se suplinesce cum urmdza :

Petru Calciunariu advocatu Teregov’a 2 fl. Iosifu Po- 
poviciu notariu in Teregov’a 1 fl. Nicolau Aldea magistr. 
de posta, Cornea 1 fl. Emilia Grozavescu comerciante Te- 
regova 2 fl. Iuliu Bosic notariu in Mehadiea 1 fl. Fischer 
Antal diurnistu in Teregova 1 fl. Stologiescu primariu in 
Cuptore 30 cr. Nicolau Urechiatu primariu in Mehadiea 
50 cr. Gavrilu Cocosiu primariu in Cornea 50 cr. Dim. 
Jonascu primariu in Rusc’a 10 cr Nistoru Bic’a padurariu 
in Teregova 10 cr. Filipu Pip’a primariu in Luncaviti’a 10 
cr. Theodoru Radu jude reg. in Teregova 3 fl. Dr. losif 
Weinholdt med. distr. Teregov’a 50 cr. Iuliu Martinescu 
not. in Cornea 1 fl. Ion Bombacila preotu Teregov’a 1 fl. 
Sum’a publicata deja 15 fl. 10 cr.

Beiusiu 7 Octobre 1881.
Teodoru Rosiu.

Notitie bibliografice.
(Nou’a biblioteca romana); colectiuni de novele 

si romanuri; seria I., brosiur’a I., „M i n u n e a sprân
cenata", nuvela tradusa din Henricu Zschokke ; Brasiovu, 
editur’a si tiparulu tipografiei Al ex i; 1881. 16°, 
48 pag.

La sfersftulu brosiurei de care e vorb’a se afla urma- 
torulu prospectu :

„Nou’a biblioteca romana este destinata a cultiva gus- 
tulu lecturei iu limb’a romana. Ea vă fl deci întocmită 

asffelu câ se placa maioritutii cetitoriloru, si cetitdreloru, 
publicandu la inceputu novele si romanuri alese, si reser- 
vendu-si a reproduce mai tardiu si treptatu din scrierile 
clasice operile cele mai in renume. So voru proferă in totu- 
deaun’a scrierile originale. Domnii autori romani suntu rugați 
a sprijini acesta întreprindere cu contribuiri din operile 
loru pentru care se va dâ o retributiune, amesuratu cu va- 
16rea loru si in marginile mijl6celorn ce ni se voru pune 
la dispositiune din partea onor, publicu prin abonamentu la 
bibliotec’a ndstra.

Câte 30 brosiuri voru formă o seria.
Fia-care brosiura se va plăti cu 15 cr. seu 40 bani 

la primirea ei. Brosiuri singulare nu se vendu. Primindu si 
platindu cineva un’a seu mai multe brosiuri, se obliga tacitu 
de a primi si plăti până la 30 adica o seria intrega. Pri- 
m’a seria o incepemu cu vr’o dude istoriâre mai mici, apoi 
va urma unu romanu deXavier deMontepincu 
titlulu : „O a c t r i t i’a" după care se voru publică si 
scrieri originale. Fia-care libraru, comerciantu, agentu, col- 
portoru, seu legatoru de cârti se va insarcinâ cu procurarea 
acestoru brosiuri. Cine doresce a comandă de-a dreptulu 
biuevoiesca a se adresa la tipografia Alexi, Brasiovu.

(„Aiuiculu Poporului," calindariu pe anulu comunu 
1882. Compusu de Visarionu Romanu. Anulu 
XXII. Pretiulu 50 cruceii seu 1 leu 50 bani cu tramitere 
francata sub banda. Tipografia W. Krafft in S i b i i u. Se 
afla de vendiare in tdte librariele (in Bucuresci la Ig. Hai
mana et Schonfeld).

Pe langa partea calendaristica Caliudariulu contieue 
urmatdrlele ; Mersulu caliloru ferate. Calindariu postalu. 
Serviciulu telegraficu. Mesur’a de distantia. Târgurile iu or
dine alfabetica din Transilvania Ungari’a, Banatu si Roma- 
ni’a, Tabel’a comparativa despre unitățile de moneta a dife- 
riteloru state. Tabel’a de procente pentru intabulatiuni. Ta
bel a de interesse cu 5 si 60/0. Inpartirea veniteloru, spese- 
loru, simbrieloru si a altoru sume anuale, pe părțile singu
ratice ale anului. Scar’a tacseloru de timbru, — Foi pentru 
invetiatura si petrecere : Mdrtea lui Asan. novela. — Av- 
ramu Iancu regele muutiloru (cu portretu). — Câteva date 
despre ndu’a numerare (conscriptiune) a poporului in Unga- 
ri'a diu 31. Dec. 1880. — Semnele de cuuâscerea calitatii 
pamentului de cultivatu. — Pdmele, tract. si intrebuintiarea 
loru. — Cum se ingrijescu stupii preste erna ? — Cum se 
ne padimu do fulgere (trasnitu). — Mesuri si ponduri. — 
Poesii: Singurătatea. — Suvenirulu Riuletiului. — Lui J. 
Al. Lapedatu. — Te voiu uita. — Consolarea, — Oftare. 
— Cătra juni si copilitie. — Celeritatea. — Canteee popo
rale. — Varietati: Cugetări. — Notitie economice. — Tur
nurile cele mai înalte din lume. — Gâcituri : întrebări, — 
Siarade, — Enigme, — Posue, — Anuuciuri pe 22 pagiue.

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

ff

99 GAZETA TRANSILVANIEI.
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fâiei 

nâstre, a grăbi cu înnoirea abonamentului pe tri- 
luuiulu alu-IV-Iea.

Spre mai mare înlesnire recomendamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu fOi’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^ 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 
4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

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

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

silise luni 
luni 2 fl.

trei luni
2

7

Qursulu la, tours’a de Vien’a 
din 19 Octobre st. n 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 118.65 miu ung. . 123.50

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 132 75 Tisei si a Segedin. 1116.0

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 76.75
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 77.75
ung. (l-a emissiune) 90.10 „ de auru 94.30

dto. (Il-a emissiune) 110.50 Losurile din 1860 . 132,50
dto. (IlI-a emissiune) 96.60 Acțiunile bancei austr,-
Bonuri rurale ungare 44.25 ungare . . . 830,—
dto. cu cl. de sortare 98.25 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 375.—

Timiș. 98.— „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.50 austriaco . 374 50
Bonuri rurale transil- Argintulu , ---.__

vane .... 97 75 Galbini imperatesci . 5 59
„ croato-slav. . 99 — Nanoleond’ori 93.70

Despăgubirea p. dijm’a Mărci lOOlmp. germ.. 57.80
de vinu ung. . 95.25 Loudr’a. . 118.30

Editoru: Iacobu Muresianu, 
Redactoru responsabilu: Dr, Aurel Muresianu, 
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