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Brasiovu, 2 Decembre.
Atențiunea foiloru vienese se concentra de trei 

dile incâce asupra teribilei catastrofe intemplata in 
teatrulu de pe „Ring* din Vien’a, unde ’si-au datu 
sufletulu aprăpe o miia de 6meni inecati intr’o 
mare de flăcări si de fumu. O usiurintia ne mai 
pomenita impreunata cu o negligentia nespusa a 
organeloru chiamate a veghiâ asupra sigurantiei 
publice a fost singur a causa, că au peritu atătia 
6meni. Nimicu din ce era prescrisu pentru apera- 
rea in contra unui casu neprevediutu de focu nu 
s’a implinitu, lămpile .de oleiu nu erau aprinse, 
ușile, ce aveau se servăsca in momentulu de peri- 
culu pentru scaparea publicului erau incuiate. 
Astfeliu sosindu catastrofa nu era nimicu pre- 
gatitu pentru scapare toti isi pierdură capulu si 
resultatulu a fost că nici a trei’a parte d’intre 
visitatorii teatrului n’au pututu scapă.

O amara dî acăst’a pentru Vienesi; impressiunile 
ei durerâse nu voru fi sterse nici de multele mani- 
festatiuni de condolentia, ce li se adresăza locui- 
toriloru capitalei austriace din tdte părțile lumei. 
Acei noue sute de nenorociți, cari ’si-au aflatu 
mormentulu in teatrulu de pe „Ring*, au trebuitu 
se espîeze pecatele unei negligente supraveghiari 
si a defecteloru zidirei teatrului. Ar’ fi de 
doritu că acesta formidabila nenorocire se servăsca 
de lectiune pretutindeni si se indemne a se luă pe 
viitoriu mesuri stricte pentru siguranti’a vietiei in 
șalele mari si ’n teatrele din t6te orasiele lumei. 
Duminec’a trecuta camer’a austriaca s'a ocupata de 
acăsta cestiune de interesu generalu.

Fiindu astfeliu atențiunea diareloru din Vien’a 
mai de totu absorbita de tragiculu evenementu alu 
arderei teatrului, e naturalu, că de căteva dile nu 
s’au pututu ocupă mai deaprdpe de cestiunile po
litice ale dilei si acăst’a stagnare s’a semtitu si cu 
privire la discussiunea asupra relatiuniloru încor
date diplomatice d’intre Austro-Ungari’a si Ro- 
mani’a.

T6te scirile ce le aducu diarele principale aus
triace in caus’a Dunardna se marginescu la căteva 
telegrame cari se contradicu si nu latiescu nici-o 
lumina asupra situafiunei. Unele din aceste sciri 
telegrafice sustienu, că cornițele Kalnoky ar’ fi so- 
situ la Vien’a cu anim’a liniștita, căci printiulu 
Bismarck i-ar’ fi promisu sprijinulu seu fa$ia cu 
Romani’a. Raportorii respectivi trecură cu vederea 
că prin accentuarea prea mare a acestui pretinsu 
spriginu caus’a Austro-Ungariei nu va câștigă in 
opiniunea publica europdna, căci ddca ea are lipsa 
atătu de mare de spriginulu altora, se nasce pre- 
pusulu, că nu este tocmai asia de drăpta cum o 
descrie press’a austro-ungâra.

Se mai dice totodată, că printinlu Bismarck ar’ 
fi desaprobandu atitudinea României. E cu putintia 
si asia ceva, inse de ce tăcu atunci organele can- 
celariului, de ce nu dau espressiune maniei cance- 
lariului? Deca, cum se dice, Bismarck ar’ voi se 
faca o pressiune asupra României in favdrea Austriei, 
de ce nu se folosesce si de mediloculu probatu alu 
pressei V

Cu aceste sciri sta in contradicere o alta ver
siune, după care ar’ fi sperantia, că relațiile între
rupte diplomatice d’intre Austro-Ungari’a si Ro
mani’a se voru restabili in curfendu, căci cabinetulu 
vienesu nu ar’ denegâ României nicidecumu drep- 
tulu de a ’si aperă interessele in cestiunea Dunărei, 
bi ar’ cere numai satisfacția pentru tonulu neo- 
bicinuitu in comerciulu diplomaticu si aprâpe ostilu 
alu Mesagiului romanu.

Ciudata este asigurarea că Austro-Ungari’a n’ar’ 
„denegâ* României dreptulu de a ’si aperă inte- 
ressele ei Dunărene. Că si candu ar’ potă esiste 
vre-o potere pe lume care se-i pdta denegâ acestu 
dreptu!

Intr’aceea representantii natiunei se prepara a 
dâ espressiune multiumirei si bucuriei ce-o semte 

tidr’a intrăga vediendu că Regele si guvernulu seu 
apera cu atăta demnitate dreptulu si interessele 
României in cestiunea vitala a liberei navigatiuni 
pe Dunăre.

Proiectulu de adresa alu comissiunei Senatului 
că si acel’a alu Camerei accentudza, că națiunea 
consemte cu pererile esprimate in Mesagiulu regalu 
cu privire la acăsta grava cestiune si este convinsa, 
că, dăca va procede totudduna in intielegere cu 
tidr’a se va potd ajunge la o solutiune definitiva 
a cestiunei Dunărene care va corespunde asteptariloru 
legitime ale Romaniloru.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Ministrulu de esterne, comite Kalnoky, s’a 

reintorsu dela Petersburg la Vien’a si Sambata a 
mersu pentru prim’a 6ra in oficiulu de esterne. Du
mineca i s’au presentatu functiunarii ministeriului. 
Kalnoky a avutu o întâlnire si cu prințiulu Bis
marck. De aci combina diarele din Vien’a si Pest’a, 
că Bismarck ar’ fi promisu ministrului austriacu 
spriginulu seu fația cu Romani’a, a careia atitudine 
ar’ fi desaprobat’o. Cu acăsta inse nu se prea po- 
trivesce tacerea constanta a organeloru bismarckiane. 
Si apoi se pare, că o causa, care are lipsa de atătu 
spriginu, nu pdte avă sianse briliante de reesire. 
D6r’ se fimu cu rabdare si se asteptamu desnoda- 
mentulu !

Cetimu in „Romanulu* :
„Asta-di este aniversa r’a căderii 

P 1 e v n e i. Miniștrii s’au dusu in corpore se de- 
pue omagiele loru si ale natiunei Celui, care-a 
condusu armat'a romana la lupta si la biruintia 1 
Ei s’au dusu iaca se depue omagiele loru si ale 
națiunii si Celei care si-a luatu durerds’a dăr’ sânt’a 
sarcina de a mangaiă pe cei suferinti, de a vin
decă ranele eroiloru luptători.

„Cu acăsta ocasiune miniștrii printr’unu jurnalu 
incheiatu rugara pe Rege, se primdsca a se ofe
ri acestei adeverate Regine a 
Romaniloru marele Cordon alu 
Cortinei României in briliante. Este 
dreptu, dîcu ei, si in raportulu loru catra Rege, 
si cu densii intrdg’a națiune, că decoratiunea care 
represinta cordn’a făptuită din otielulu unui tunu, 
se lucdsca pe peptulu Celei care vindeca ranele de 
pusei si tunuri.*

Eata raportulu consiliului de miniștri, prin care 
solicita aprobarea Suveranului, pentru că M. S. Re- 
gin’a se primdsca si se pdrte marea cruce in bri
liante a Cor6nei României:

„Sire,
M. S. Regina nu a purtatu pena astadi nici unulu din 

ordinele ntistre naționale, de si ele erau instituite pentru a 
recompensa meritele, devotamentulu, servitiile catra tiera.

Pe langa inălt’a on6re ce s’af face decoratiunei ntistre, 
candu ea ar’ fi purtatu de gratids’a ndstra Suverana, si 
mandri’a ce ar’ resimți toti Romanii, vediendu-o stralucindu 
pe pieptulu Seu, tier’a intrega scie, că nimeni nare mai 
neperitârie drepturi la recunoscinti’a ei de câtu actista Au
gusta Femeia.

Colaboratoria nepregetata a regalului Seu Soțiu, in glo- 
riâs’a opera a redesteptarei si marirei naționale, Regin’a Eli- 
sabet’a a asiedatu pe Tronulu romanu virtutea, caritatea, 
cultulu binelui si alu frumosului, alaturi cu intieleptiunea si 
viteji’a nobilei odrasle a Hohenzollerniloru, si pe candu Voi, 
Sire, in capulu osteniloru Romani, aduceați dela Plevn’a in 
tiera otielulu din care avea se fia taiata Corăn’a României, 
Ea, cu o evangelica iubire, legă ranele si alină durerile ce- 
loru ce cadiusera pe campulu de bataia.

Cunoscuta este asta-di Tierei nemarginit’a si ferbintea 
iubire a Regiuei pentru totu ce mișca, pentru totu ce face 
se tresalte mai adencu sufletele romanesci. Cunoscute sunt 
inaltele calitati ale spiritului Seu, cari, unite cu nobilele si 
generdsele simtieminte ale auimei, au facutu ca, sub numele 
de Carmen Sylva, productiunile literare si manifestatiunile 
poesiei nâstre natiouale se strabata si mai departe peste ho

tare si a adausu o strălucire intelectuala noua numelui ro
manu.

Ast-felu, putemu dice că de pe acum chiaru, alaturi cu 
numele Regelui Carol I, istori’a a inscrisu cu recunoscinti’a 
si numele Reginei Elisabet'a in cartea fasteloru romanesci.

Pentru aceste motive, Sire, consiliulu de miniștri a cre- 
diutu a fi interpretulu simtieminteloru tierei intregi, pro- 
puindu-Ve, că, cu ocasiunea dilei de 28 Novembre, care 
amintesce evenimente naționale, la cari Suveran’a ufetra a 
luatu o asie mare parte, se bine-voiti a consemti că M. S. 
Regin’a se pdrte insemnele in briliante ale marei cruci a 
ordinului „Corăn’a României.

(Urmeza iscăliturile ministriloru.)

„Kblnische Ztg.“ dela 4 Decembre vorbindu de 
proiectulu de lege pentru s c ti- 
lele medie (secundare) din U n g a r i’a 
alu ministeriului de culte ungurescu, ilu insoțiesce 
de urmatârele observatiuni:

„Dăca guvernulu ungurescu nu ar’ tînti la alta 
— cum afirma — de cătu la o respandire propor- 
tionata a cundscerei limbei unguresc i, 
ar’ trebui sb se multiumăsca cu aceea, că partea 
instruita a locuitoriloru statului cunâsce si intielege 
limb’a ungurăsca, că in deosebi, fia-care functionaru 
o p6te scrie ! Esaltarea ungurăsca nu se multiu- 
mesce inse cu atăta. Ea nu se indestulesce cu 
aceea, că in t6te scălele, dela cea din satu pbna 
la universitate, se invatia si se preda unguresce, 
ea vrea sb se maghiariseze chiaru societatea, 
că cele 15 milidne de locuitori ai Ungariei se 
devină Unguri in modulu loru, de a cugetă, de a 
simți, de a voi!

„Se speramu, că acăst’a „sfanta idea* nu se 
va realisa. Dbca deosebitele națiuni ale Ungariei 
nu au pututu fi maghiarisate, candu steteau inca 
sub biciulu magnatiloru unguresci, cu atătu mai pu- 
ținu voru pută fi maghiarisate astadi, candu in 
fia care poporu, ptaa si in celu mai micu, con- 
sciinti’a naționala e puternicii deșteptată.

„Vice-presidentulu Camerei unguresci, Banno, 
declamase nu de multu, că „sfant’a idea* trebue 
se triumfe odata in Ungari’a! Aceste vorbe ne 
revăca in memoria, fara voia, cele rostite odata de 
unu prelatu catolicu ungurescu: facimu eos (pe 
locuitorii Ungariei) primum miseros, dein servos 
tandem catholicos (Se-i facemus, pe locuitorii 
Ungariei antaiu seraci, apoi robi 
si pe urma catolici). Astadi cuventulu 
catolicu e inlocuitu cu celu de : ungurescu: 
Ei bine, Ungari’a intrăga, fara deosebire de na
ționalitate si confessiune, nu va trece multu si va 
fi la sapa de lemnu. Iusemna-va inse acăst’a tot
odată si maghiarisarea ei ? Niciodată ! Croatulu nu 
se va lasă niciodată a fi maghiarisatu, de asemenea 
nici Serbulu, nici Romanulu, nici Nămtiulu nici 
Slovaculu

Diarulu „II Secolo*, celu mai respanditu 
din diarele italiano, care trage la 60,000 esemplare, 
contiene urmatârea apreciare asupra pasagiulni din 
mesagiulu regescu care a superatu pe Austri’a:

„Raru s’au auditu suverani, si inca din cei pu
ternici, vorbindu unu limbagiu asiă de inaltu, asid 
de tare, asia de demnu. Regele Carolu se simte 
nu numai mândru de a fi unu Hohenzollern, ci 
inca de a domni peste urmașii legionariloru romani. 
Ce deosebire intr’acelu mesagiu si alte multe me- 
sagie regești ce le cunâscemu, si in care nu scimu 
ce trebuie admiratu mai multu, saraci’a ideiloru, 
ori timiditatea tonului. Guvernulu romanu a dove- 
ditu unei pretinse puteri mari, că slăbiciunea nu 
esclude demnitatea, candu este vorb’a de ondrea 
si de interesele naționale. D-loru Bratianu si Ro- 
setti nu le-a trecutu prin minte ide’a lumindsa de 
a tramite pe regele loru la Vien’a că unu c o m- 
mis-voyageur alu fricei, că se căra iertare 
dela Austri’a. Au preferitu sâ’lu faca se vorbăsca 
unu limbagiu care se privesce la Vien’a că o pro- 
vocatiune. Cari sunt urmașii adeverati ai Romani
loru, cei dela Rom’a său cei dela București ?*



Intr’unu altu numeru „II S e c o 1 o", vorbindu 
despre aceea ’si cestiune, scrie intre altele:

„Guvernulu austro-ungaru va remanâ dâr’ cu 
ante-proiectulu seu pe bracie, ceea ce e o înfrân
gere diplomatica mai multu. Elu va recurge pâte 
la amenintiari : dâr’ invingâtorii dela Griviti’a isi 
simtu prea bine nobil’a loru origine si sunt prea 
multu incuragiati de aliatii loru din 1877 spre 
a cede la cerintiele unui âre - care comite 
Kalnoky. (Aci „Rom.“ care traduce aceste 
rânduri, dice intr’o nota, că Romanii nu sunt in
curagiati decătu de dreptatea causei loru la care 
tienu tâte puterile; ei au celu mai mare respectu 
pentru miniștrii tuturoru puteriloru si ’n parte 
pentru cornițele Kalnoky.) Se pâte predice d’acum 
că guvernulu din Vien’a va trebui se amâne pen
tru o ocasiune mai buna program’a sa dunarâna, 
egemoni’a sea idrografica. Regele Carolu nu sa 
scuturatu de vasalitatea Sultanului spre a suferi 
p’aceea a imperatulni. 1)9 altmintrea, singura Aus- 
tri’a a contribuitu a-o redica la rangulu de regatu, 
spre a face Romani a si mai independinte. Ea n’are 
de cătu se planga propria’i ingenuitate. Betrăn’a 
Dunăre va continua a curge in pace că si pân’ 
acum, ridiendu-si de tâte comissiunile si de tâte 
an le-proiectele imaginabile. Guvernului din Vien’a 
ei va remanâ numai plăcerea de a pune bandele de 
regimente se cănte „An der schonen blauen Donau", 
deliciosulu valsu alu lui Strauss.*

Ceremonia canonisarei in Rom’a 
(Vaticanu) a tînutu cinci âre. Dela 6 âre dirni- 
nâtia multa lume era in piați a sf. Petru si in 
Basilic’a, sperandu a vedâ prin ferestre ceremonia. 
N’a fost nici o desordine. Timpulu a fost de 
minune. Canonisarea sa terminatu fara incidente 
după programu. Biletele de intrare erau personale 
si se controlâ identitatea posesoriloru loru. S’au 
refusatu bilete chiaru si corespondentiloru agentii- 
loru telegrafice. Multe persâne u’au pututu intră 
nici cu bilete si au trebuitu se petrâca prin cori- 
dâre. In sala domniea o căldură teribila. Multi 
au lesinatu. Lumea șe plânge, că ceremoni’a nu 
s’a tînutu in Basilica. Pap’a, care a fost adusu 
in sala pe sedia gestatoria, procedatu de vr'o 350 
cardinali, patriarchi, mitropoliti, episcopi si alti 
prelati, a canonisatu pe sfinții cei noi in ordinea 
urmatâria : pe canoniculu de Rossi, pe Capuținulu 
Lorenz, pe eremitulu Labre si pe calugariti’a Clara. 
Căteva tunuri au datu semnalulu sâ se traga clo
potele o ora in tâte bisericele orasiului. Apoi 
Pap’a cu multa greutate a celebratu servitiulu 
divinu, trebuindu se fia sprijinitu mai adese ori. 
Cu o voce slaba a tînutu „homiliile" asupra sfinti- 
loru in genere si a rolului loru pe lume si asupra 
meriteloru sfiintiloru celoru noi. Elu dise, că se simte 
fericitu, ca in aceste timpuri grele pdte inmultf 
numerulu celoru aleși, cari pledâza inaintea lui 
Dumnedieu pentru biserica si societate. Corpulu 
diplomaticu pe langa Vaticanu a fost fația intregu. 
Pentru rudele Papei, pentru descendintii noiloru 
santi si pentru nobilimea romana erau locuri 
reservate. Orasiulu a remasu de totu linistitu si 
indiferentu.

In corespondenți’» „d'intre Mediasiu si 
S i g h i s i 6 r a“, aparuta in Nr. 131 alu fdiei ndstre, 
se face amintire si de scdl’a confessionala gr. or. din 
A 1 m ’a si se dice, că copii de romanu din acea comuna 
nu ar’ frecuentâ scdl’a, si s’ar’ jocâ „de-a căciulat’a" la 
s6re. După cum ne scrie preotulu din Alm'a, relatiunea 
corespondenții de mai susu, in cătu privesce acesta comuna, 
nu corespunde adeverului. Scol’a din Alm’a se frecuenteza de 
cătra copii de romanu, instrucțiunea o conduce unu omu 
zelosu cualificatu, care se bucura de o stimă generala. In 
15 Februariu 1882 elevii sc61ei conf. din Alm’a voru face 
esamenu semestralu. In fine ni se observa, că Ungurii din 
Alm’a nu au nici preotu, nici „meșter", nici scola, de 
cinci ani.

Amu dori, că se se pota dice asemenea si despre cele
lalte comune romane din tienutvlu acel’a. Speramu, că 
insusi scriitoriulu memoratei corespondentie se va grăbi a 
rectifică ce este de rectificatu in relatiunea s’a. Observamu 
in fine, că după informatiunile ce le avemu scdl'a din Alm’a 
s’a edificatu mai numai din propriile midllâce ale parochului 
de acolo.

Catastrofa din „Ringtheater" in Vien’a.

In numerulu trecutu amu impartasitu publicului 
nostru, că teatrulu „Ring" a fost prad’a 
flacariloru si că mai multi âmeni ’si-au gasitu 
sfârsitulu cu acâst’a trista ocasiune. In ori si ce 
casu vede^mu, că sa intemplatu o mare nenorocire, 
dâr’ nici prin găndu nu ne trecea, că nimicirea se 

fi luatu dimensiuni asiâ de grozave. Astadi avemu 
sciri mai multe; astadi suntemu informați pe largu 
de foile vienese; astadi suntemu convinși, durere 1 
că sute de familii suntu imbracate in doliu, că 
capital’a imperatiei a avutu se sufere o lovitura 
din cele mai durerâse. Ti se ’nfiâra anim’a, căndu 
cetesci scenele petrecute in „Schottenring" in fatal’a 
săra de 26 Novembre, âr’ condeiulu spaimăutatu 
numai silitu urmâza rendurile incepute. Dâr’ s’a 
intemplatu.

Eata cum se constata, că s’a petrecutu tragedi’a, 
despre care amu inceputu a istorisi!

Era sâr’a cătra siâse si trei sferturi. Se anuu- 
tiase pies’a „Povestirile lui Hoffmann." Galeriile 
erau ocupate de vre-o siese sute de persâne, care 
veniseră se ’si procure vre-o căte-va momente de 
plăcere. Parterulu si logile se impleau mereu de 
publicu. Pe scena se aflau mai multe choriste si 
mai multi lucratori, căndu deodata o perdea subțire 
mișcata de curentulu de aeru se apropiă de o lampa 
si luă focu. Intr’o clipita se aprinde tâta partea 
de deasupr’a a scenei. Omenii însărcinați cu pri- 
veghiarea binei ‘si perdu mințile si o iau la fuga. 
Lucratorii din partea cea mai de susu a scenei 
vediendu pericolulu ce-i amenintia saru prin marea 
de flăcări dintr’o înălțime ingrozitâria. Unulu cade 
reu si nu se mai pâte ridică; soții sei isbutescu a 
scapă cu viati’a. Choristele înfiorate ’si frăngu mă- 
nile, alârga, dăr’ nu sciu că pamentulu pe unde 
se iâsa. Ele suntu luate pe susu si in chipulu a- 
cest’a mântuite de cea mai grozava mârte.

In sala publiculu astâpta cu nerăbdare ince- 
putulu representatiei. Privirile tuturoru se indrep- 
tâza curiâse asupr’a scenei, candu deodata cortin’a 
e svârlita in susu de unu roiu de flăcări, care 
nevalescu in sala. Strigatulu „focul" ese din 
sute de pepturi si la momentu toti spectatorii se 
repedu spre usi. Multi ajungu până in coridore 
. . . se credu scapati . . . căndu eata ! lampele se 
stingu si prin încurcatele galerii nu mai e de esitu 
afara. Omulu dela masin’a de gazu aerianu, 
temându-se că nu cum-va sâ se faca vre-o esplo- 
siune, învârtise sîrofulu gasometrului si lasase pe 
cei din coridâre in intunerecu, âra sal’a luminata 
numai si numai de inspamantatârele flăcări. Toti 
striga, toti se imbuldiescu se scape. Care cade 
josu este strivitu de cei dinpregiurulu seu. Im- 
buldial’a se totu măresc^; femeile leșina; barbatii 
’si perdu mințile. Uuu tata răcnesce cu glasu 
selbaticu numele fiicei sale; unu sociu se lupta 
zadarnicu in potriv’a curentului de âmeni, voindu 
se ’si scape femei’a de peire. Deodata unu fumu 
teribilu se respăndesce peste totu; torentulu se 
opresce in locu . . . dâr’ deodata resufla din greu 
si navalesce mai departe. Cei din parteru si din 
logi, avându se faca unu drumu mai sciirtu, găsescu 
cu chinu, cu vai calea adeverata si scapa partea 
cea mai mare. Cei din galerii se imbuldiescu si 
mai grozavu; pipăie in tâte părțile, dâr’ nu gasescu 
nici unu locu de esire. Eata inse, că cei mai 
dinainte dau de o usia! Ei cârca a deschide; 
sgudue ferulu cu putere, dâr’ nu merge. Unu 
barbatu puternicu se repede peste cei ce-lu inde- 
suiescu si pe căndu ceilalți impingu in afara, elu 
trage inlaintru. Elu e imitatu de mai multi inși 
. . . grdp’a se desface si beții âmeni ajungu pe 
balcânele din fați’a teatrului. „Stati! stati! că vi 
se pune pândi’a de saritu", striga de josu unu 
glasu de mii de glasuri. Unii nu mai astâpta 
pândi’a pomp’.eriloru, cari se grăbiseră din tâte 
părțile, ci saru josu in rnidiloculu publicului. Cei
lalți suntu scapati de bravii pompieri.

Dâr’ vai! numerulu acestoru fericiți este micu 
de totu. Cea mai mare parte din privitori său se 
inâca in fumu, sâu suntu prâd’a flacariloru. Pom
pierii si polițiștii, cari cutâza a intră in cuibulu 
spaimei nu aducu cu sine decătu trupuri mârte si 
scrumu. Remasitiele nefericitiloru suntu duse in 
curtea invecinatei politii. Cei neocupati cu acâst’a 
grâznica însărcinare cârca se infrâneze furi’a tur
batului elementu.

Suntu teribile scenele ce se petrecu in giurulu 
edificiului cuprinsu de flăcări, in curtea politiei si 
in sălile spitalului celui mare, unde fura transpor
tate mai tardiu cadavrele găsite. Unu tata inca- 
runtitu intra galbenu la fația, in curtea politiei; 
unde vede o haina femeiâsca, elu se apropia, ridica 
desfiguratulu cadavru, ilu privesce, dâr’ indata lașa 
dîosu fiorâs’a povara. Acâsta grâznica cercetare se 
repetâza de mai multe ori, până căndu deodata 
sârmanulu părinte dete unu strigatu ingrozitoriu 
si strânge puternicu la pieptulu seu recitulu trupu 
lănga care s’a opritu. Este o copila de vre-o cinci- 
spre-diece ani pe care crud’a mârte ia rapit’o. E 
inegrita de fumu mititic’a, dâr’ cu tâte acestea se 

vede, că o frumsetia deosebita s’a nimicitu in câte
va clipite.

Cu privirile retacite, cu perulu vâlvoiu nava
lesce intr’o cafenea din apropiare unu tâneru care 
stringe in mâni o legatâre femeiâsca. „Mali! Mali!“ 
striga elu cu glasu spaimântatoru. „Linistesce-te, 
linistesce-te !“ ’i dicu cei din giurulu seu. „Lasati- 
me, lasati-me sâ me ’ntorcu inderetu !“ răcnesce 
elu, dăndu navala prin mulțime : „Eu am saritu 
— dâr’ ea arde, arde..." O femeia betrâna si o 
fetica dragalasia se râga de cei dela spitalu sâ 
le lase sâ intre in șalele unde se afla cadavrele. 
Betrânulu lasase vorba acasa că merge la teatru. 
Ele suntu conduse in loculu grâzei; leșina la pri- 
m’a privire ; prindu puteri din nou ; se apropia de 
cutare cadavru. Betrân’a trece înainte, dâr’ fetic’a 
se opresce înfiorata la unu trupu mai bine de ju- 
metate parlitu.

E tatalu seu.
Si câte si mai câte grozăvenii de feliulu acesta ! 

Ici ducu pompierii duâe cadavre imbrațisiate. Suntu 
duoi soți nefericiți. Colo scâte unu politistu trupulu 
unei mame de carâ e lipitu unu copilu mortu. Din
colo o parlita grupa de vre-o patru-dieci de 
âmeni inclestati unulu de altulu.

Din tâte stratele alârga spre loculu peirei fe
mei despletite, barbati spaimentati, copii ce nu ’si 
gasescu părinții. Uriasia e durerea celoru ce recu
noscu pe ai sei printre cei nefericiți; uriasia e 
bucuri’a celoru ce ’si intălnescu părinții, rudeniile 
si cunoscutii pe deplinu sanetosi. Dâr' câți nu suntu 
condamnați la cea mai sfasietâria indoiâla, de dra
ce nerecunoscându pe ai sei printre cei 170 espusi 
in spitalu, nu sciu dâca persânele cautate au sca- 
patu, sâu dâca cenusi’a loru este amestecata cu 
tăciunii din sala. Si e vorb a de sute de astfeliu 
de persâne. Peste totu se calculâza că s’aru fi pra- 
paditu mai bine de noue sute de âmeni.

Cum amu disu mai susu, intrâga capital’a im
peratiei e in doliu. Mai tâte petrecerile s’au sis- 
latu in diu’a ce a urrnatu după catastrofa descrisa, 
âra camer’a deputatiloru n'a tînutu siedîutia. Din 
tâte părțile s’au tramisu ‘adrese de condelentia 
primăriei nefericitului orasiu. Totodată au ince
putu a se lace colecte însemnate pentru ajutorarea 
celoru nenorociÂ in urm’a acestei infioratârie iu- 
tâmplari.

Discursulu
d-lui V. Maniu, pronunciatu in numele Academiei la 

desvelirea statuei lui I. Heliade.
„Ad aeternam gratiam et monumentum rerum 
„In signum honoris monumentnm laudis." 

Cicerone. 
Domniloru !

Marâtia este acâsta dî prin insasi magnificenti’a 
virtutiei, care isi primesce in aceste solemne mo
mente o espressiune viua, plastica, prin votulu de 
gratitudine si recunoscintia pentru bine-facerile 
lumineloru primite dela părintele literaturei romane 
Ioanu Heliade Radulescu.

Academi’a romana se simte măgulită in fați’a 
acestei manifestatiuni caldurâse, in fați a mărini
mosului tributu ce se da astadi geniului romanu, 
cu o magnificentia si o pietate dâmna de consci- 
inti'a naționala, deșteptată si incaldita de suflarea 
acelui care o jumătate de seculu a traitu lucrandu 
si a luptatu pentru regenerarea natiunei.

Fericita a impartasi aceste înalte simtîmente, 
grăbită a se associă la unu votu atătu de maretiu, 
Academi’a romana va inregistră, cu legitima mân
dria acâsta însuflețire naționala in analele propriei 
sale vieți, la ale cărei începuturi si destinuri a 
lucratu că presiedinte si că unu puternicu factoru, 
barbatulu veneratiunei nâstre si alu viitâreloru 
genera tiuni.

Golumn’a de marmora redicata intru amintirea 
devotamentului pentru tiâra, va spune posterității, 
ce a fost pentru Romani, pentru limba si istoria 
naționala, in timpii dureriloru renascerei, acestu 
ma^e poetu, filosofu, istoricu, sufletulu si premer- 
gâtorulu miscarei dela 1848.

Solemnitatea inaugurarei, care ne a intrunitu 
aci avendu se contribue la întărirea consciintiei si 
credintiei naționale, ce ridice cultulu pentru munca 
si abnegatiune civica, ne impune sarcin’a a spune 
lumei romane, prin viu graiu in puține cuvinte, 
cum a traitu, cum a cugetatu, cum a lucratu spre 
binele neamului seu, marele scriitoru cetatianu, pe 
care ni’lu infațisiâza acâsta marmora rece, neîn
suflețita dâr’ eloquenta.

Nascutu la 1802 Ianuariu 6 in Târgoviste, 
acea falnica capitala din dilele de mărire ale 



domniei naționale, I. Heliade R., si-a primitu edu ! 
catiunea la caminulu parintescu, a fost crescutu in 
credintiele si aspiratiunile străbune.

Primele inceputuri de carte romanbsca, proscrisa 
pe atunci din viati’a natiunei, elu le datoresce 
propriului seu geniu.

Dela stăn’a de oui a pastoriloru romani de peste 
Carpati adapostiti pe mosi’a parintbsca, unde tene- 
rulu Ionitia Radulescu se indeletnicise in citirea 
cartiei romanesci, trecu câ invetiacelu prin sc61’a 
călugărului Naum dela Sf. Nicolae spre a se opri 
in scbl’a lui Magureanu, pena la descălecarea ne
muritorului Lazaru pe pamentulu făgăduinței.

Sc61’a lui Lazaru a pusu temeli’a cunoscintie- 
loru sale enciclopedice; înclinările spre poesie, 
dramaturgia si istoria, in primavbr’a vietiei, erau 
presemnele unui adeveratu geniu.

Dela primulu pasu facutu in misteriele limbei 
si istoriei naționale, simtiulu romanescu a luatu 
unu aveutu in sufletulu seu mai presusu de frage- 
dîmea etatei; intrbg’a s’a fiintia era cuprinsa de 
foculu sacru alu românismului, care la tînutu de- 
steptu in tbte cestiunile naționale, calauzindu’i t6te 
mișcările.

Simtindu-se predestinatu pentru missiunea apos
tolatului, tare in credinti’a si vointi’a s’a, elu cu
getă numai la marirea natiunei, la medilbcele pro
pice intru realisarea acelei măriri visate si dorite.

Umilitu de umilirea tierei, blastemâ pe încăl
cătorii si usurpatorii moșiei străbune.

„Pbn’a devine unu trasnetu in manele lui pen
tru împilatori!“

îngâmfarea străinului, cultur’a limbei romane, 
reintronarea ei in s c 61 a si la 
altaru, era cugetu si tînta pentru 
activitatea s’a plina de aventu si vig6re.

Iusufletîtu de strălucirea trecutului, care traiea 
in traditiunile poporului, mândru de notabilitatea 
numelui romanescu, incuragiatu prin tenacitatea 
fratîleru subjugați la neamuri si limbi străine, 
dbr’ otieliti in lupte seculare; incantatu de me- 
mori’a Brutilorn, Scevoliloru, Scipioniloru, inspiratu 
de romanismulu primiloru luceferi romani: C 1 a i n, 
Sincaiu, P. M a i o r u, Cichiudealu, 
Iorgovici, M o 1 n a r u , premergetorii sei 
in apostolatulu nationalu, predestinatulu Heliade 
s'a pusu pe lucru, cu foculu junetiei, câ sb deslege 
problemele uriasie pe cari geniulu iuascutu le-a 
imprimatu in mintea si anim’a lui.

Neuitate voru remanb pentru tbte generatiunile 
cuvintele de desperare, prin cari marele seu sufletu 
esprimă adenca durere la despărțirea s’a de iubitulu 
si veneratulu dascalu Lazaru, alungatu la 1821 
de pe pamentulu romanescu de catra străinii pro
fanatori.

Acele cuvinte pline de mustrare imprumutate 
din sf. Scriptura diceau lurnei romane „Vedî! . . . 
Privesce! . .. intru ale s’ale a venitu si ai sei nu 
Iau primitul"

Desperata era starea lucruriloru, sfasiata anim’a 
romanbsca in acele dile de urgia, de umilintia, de 
durere, candu națiunea nu mai era stapana pe 
destinele sale, candu legi străine domnieau peste 
dens’a, candu mosi’a lui Radu Negru ,Al. Basarabu 
Mircea Vodă, Mihaiu Vitbzulu, Stefanu celu Mare 
se prefăcuse intr’unu tristu mormentu pentru Ro
mani, candu tbta viati’a era stinsa si simtiulu 
patriotismului resuflâ numai prin oftări si accente 
de resemnatiune, candu fii instrainati se rușinau 
de originea, de numele si de limb’a stramosiloru.

Am reamintitu acelu trecutu, spre a se inve- 
dera si mai lamuritu, cătu de mari sunt datoriile 
nâstre catra acei patrioti luminați, puțini la nu- 
meru dbr’ distinși prin caractere inaLe si nobile, 
prin iubirea de națiune si tibra, acei Vacaresci, 
Golesci, Campineni, Cantacuzineni, Ghici, Ruseti, 
Teii, Magheri, Brateni Gradisteni, cari au salvatu 
altarele străbune, limb’a si naționalitatea romana, 
realtiandu numele de Romanu si lucrandu la des- 
voltarea Statului romanu astadi înfloritorii si fal- 
nicu.

Laurii gigantîloru martiri inse nu sunt laurii 
noștri, câ se ne punemu pe odihna; Esistenti’a 
României este astadi câ si in trecutu invidiata, 
afirmarea poporului romanu, constituirea lui in 
corpu nationalu nu suridu limbeloru străine, căci 
nu intra in combinatiunile celoru ce ’si insusiau 
unu dreptu asupra destineloru ndstre, — Ea, deci 
va avb multu timpu trebuintia de totu devotamen- 
tulu fiiloru tierei; acelu devotamentu este dulce 
este decorulu sufletului. — Votulu de adi ne spune 
cumu elu se resplatesce in o tibra cugetatâria,

pătrunsă de simtiulu datoriei si de cultulu vir- 
tutiloru cetatianesci.

In tesaurulu de monumente literare, celu avemu 
dela incununatulu apostolu, resfrangbndu-se sufletulu 
seu, puterniculu geniu, lucrările mintei si ale ani- 
mei, noi regasimu redeșteptarea unui poporu din 
letargi’a nepasarei, descoperimu puterea bărbăției, 
viati’a lupteloru, intr’unu cuventu viatia viua.

Fia acbst’a viatia, pentru generatiunile viitârie, 
cartea genesei, cartea reinviarei.

Invetiamentele cuprinse in acbst’a carte, sunt 
totu atatea precepte evangelice, dogme 
de credintia romanbsca. — O arun
cătura repede de ochi peste operile marelui scriitoru 
fllosofu, a cărui statua represinta o m6rte viua si 
este salutata de tbta suflarea romanbsca, ne-ar’ 
convinge despre universalitatea cunoscintieloru pro
funde.

In tbte scrierile sale elu este romanu si nu
mai romanu ! este insufletitu de uriasi’a cugetare 
care iiu fraraenta si se resuma in sintesea renas- 
cerei poporului romanu prin cultura, cunoscintia 
de sine.

„Limba si nația acela’si pasu 
pasiescu" dicea nemuritorulu P. Iorgovici.

„Pe cătu nati’a se degrada si 
se întuneca, pe atătu limb’a ei 
scade si in calitatea si in can
titatea vorbeloru" — respundea Heliade!!

Cugetările filosofice despre geniulu limbeloru 
in genere si alu celei romane in parte sunt pro
funde la densulu. In esentia ele ne spunu că in 
limb’a populara se simte adeveratulu geniu alu 
limbei.

Heliade vede acestu geniu, care viaza si con
serva de 17 secole limb’a romana, in tbte cân
tecele populare, in poemele Vacaresciloru, Bal- 
cesciloru, Doniciloru Boliaciloru, Alexandresciloru, 
Bolintineuiloru ; in doinele culese de poetulu prea 
iubitu Alexandri.

Acestu geniu, dice marele cugetatoru, va pntb 
sb Iaca din limb’a nbstra nu o fiica ci o demna 
surora a limbei lui Virgiliu, Cicerone si Tacitu.

Ca f i 1 o s o f u, elu se distinge si’si asigură 
nemurirea prin scrierea s’a (spiritu si materia) 
sbu echilibriulu intre antitese.

Valbrea ei este cu atătu mai mare, cu cătu ea, 
scrisa pentru inteligenti’a cea mai rustica, serviea 
acelu inaltu scopu, causă poporului, luminarea si 
liberarea tierei, care pentru densulu era inceputulu 
si sfersitulu.

Câ i s t o r i c u si-a cuceritu bine meritatulu 
iocu de onbre intre contimporanii istoriografi,

Istori’a Romanilor u, istoria 
universala, scrisa cu mitologi’a, acbst’a din 
urma la C h i o, unde era internatu, vedescu ori- 
zontulu vasteloru cunoscintie.

Câ p o e t u si dramaticu, Mihaida, Ieru- 
salimulu liberat u, Cursulu de 
poesia generala, poemele: O n b p t e 
pe ruinele Tergovistei, Florile 
si Maciasiulu, Adio la Patrie, 
Armata romana si mai alesu S b u r a t o- 
rulu, Oda la Schiller, La Istru.

Sunt totu atâtea opere capitale cari desvelescu 
puterea geniului si aventulu spiritului seu, atin- 
gbndu maretiulu si subdmulu !

Prin tbte respira iubirea de tibra, dorinti’a de 
a lumina si a insufieti națiunea, despicandu câ 
unu altu Moise cu toiagulu geniului seu intunericulu 
si gonindu despotismulu si servitutea din templulu 
națiunii.

Ideile sale asupra Constitutiunei Statului Ro
manu (coprinse in Isauhatu) si a educatiunii popo
rului au dreptu basa societatea si constitutiunea 
bisericei resaritene.

Definitiunea omului, a libertății si a egalității, 
pe cari le coordona fara a le confunda său a da 
pasu uneia asupra alteia, ’si au prototipulu in legile 
creștinismului.

Versiunea Bibliei si glosariului infațisatu sub 
nume de Biblice, ne făcu credinti’a că simtiulu, cre- 
diulu seu religiosu se orglindesce in doctrinele unui 
theismu combinatu cu metafisic’a lui Cicerone si 
Descartes.

Am vediutu pe poetu, pe filosofu. pe istoricu si 
limbistu ; am avă sb ni’Ju impartasimu si câ pu- 
blicistu, câ iconomistu, tipografu, insufletitoru alu 
arteloru si museloru naționale, spre a pută intielege 
puterea care a pusu in mișcare o națiune intrbga 
candu or’a libertății sunase la Occidentu, remaindu 
apoi sb’lu insoțimu in exilulu seu, sb salutamu

reintbrcerea in sinulu tierei, precum binecuvintbzâ 
adî revenirea s’a!

Vorbindu despre densulu câ publicistu, vomu 
spune totulu numindu-lu părintele presei romane ; 
infiintiatorulu Curierului romanescu si alu Curierului 
de ambe-sexe, este creatorele teatrului nationalu, 
esitu din sinulu memorabilei societăți filarmonice 
creata si ea in scopulu aperarii si regenerării.

Câ economistu scrierile lui ni’lu pre- 
sinta câ pe unu profetu: In adeveru, creatorele 
unei mari epoce — cărei se datorbza fiinti’a Sta
tului romanu — nu putea se nu prevbdîa desas- 
trele la cari s’ar’ expune națiunea prin neingrijirea 
vietiei economice, cunoscbndu mai alesu lacomi’a 
străinului.

In legitim’a s’a temere de cuceriri economice, 
nu vedea salvarea tierei de cătu in naționalitatea 
pamentului, comerțiului si industriei: elu devine 
tipografu si librariu.

Evenimentele de la 48 chiamandu-lu câ pe celu 
mai popularu, celu mai mare fiiu alu tierei, in 
capulu afaceriloru, elu remase credinciosu princi- 
piiloru sale, privindu puterea publica câ o chee 
necesara la solutiunea problemeloru si enigmeloru 
diplomatice.

După caderea regimului in adeveru romanu de 
la 48, prin armele combinate ale cesarismului 
din du6e mari imperii, unulu paganu altulu crestinu, 
cari in orbi’a loru isi închipuiau că, distrugen- 
du-se form’a se va perde fondulu si cu elu fiinti’a 
poporului romanu, — fruntașii tierii smulsi de la 
sinulu poporului iubitoru si alungați, si-au con- 
tinuatu de pe scumpulu loru pamentu apostolatulu 
in exilu.

Memorieie proscrisiloru intrepidi si cu deosebire 
ale marelui cetatianu Heliade, au cuceritu simpathi’a 
apusului latinu, au reusitu sb populariseze caus’a 
romana la națiunile Occidentului luminatu.

După diece ani da exilu, deslantiuitulu Prometeu 
se reintbrce la sinulu tierei ; Romani’a intrbga 
saluta la 1859 fericitai reintbrcere ; Academi’a 
romana ilu pune in fruntea ei incredintiandu-i pre- 
siedinti’a.

Asta-di ea, aducbndu’si, prin mine, prinosulu 
seu la acbst’a marbtia si naționala serbare ei dice: 
„Traiulu ti-a fost cu adeveratu o vibtia si vibtia 
„câ aceea ce deraza din isvorulu vieții si care dice: 
„Eu sunt înviere si vibtia."

„Mărire dbr' mărire geniului teu creatoru, invi- 
„erei tale." !

catra iutreg’a inteligentia romana de pe teritoriulu Despar- 
tiementnlui VI. (comitat. Huniadbrii) alu Associatiunei tran
silvane pentru literatura romana si cultur’a poporului romanu.

Nefatigabilii fruntași si conducetori ai Romaniloru din 
anii 1860—1861, inspirați de mareti’a idea a inaintarei in 
cultura a Poporului Romanu din Transilvani’a, necrutiandu 
ostenele si sacrificii de o parte, delaturandu t6te pedecile si 
obstaculele de alta parte, spriginiti cu multa căldură de 
intreg’a inteligentia romana : au datu fiintia „Associatiunei 
Transilvane pentru literatur’a romana si cultur’a poporului 
romanu ; negresitu cu buna intentiune, că acâsta institutiune 
cu timpu se devină unu eternu monumentu de gloria alu 
natiunei romane.

Generatiunei presente este reservata sublim’a datorintia, 
se faca câ intr’unindu-si t<5te fortiele materiali si morali, 
scopulu ficsatu in statutele acestei „Associatiuni" se fia cătu 
mai curendu atinsu ; ceea ce numai astfeliu va fi cu potiu- 
tia, deca toti romanii, fara deosebire de conditiune voru con
curge cu obolulu loru la inaltiarea ei.

Pena acuma inse, după cum se vede din ratiociniulu pu
blicata, si după cum se esprime insusi Comitetulu centralu : 
Fondurile acelei „Associatiuni," de altmintrea scumpe nâua 
tuturoru, in cei 20 de ani ai activitatii sale au crescutu 
in proportiuni atătu de modeste, incătu venitulu din ele nici 
pe de-o parte nu respunde insutiteloru trebuintie si preten- 
siunlloru, cari se făcu la ele. “

In vederea acestor’a, subcomitetulu despartiementului VI 
alu Associatiunei transilvane, gelosu de ajungerea scopului 
amintitu de una parte, si cu privire la usiurarea agendeloru 
comitetului centralu de alta parte, voindu a portă o esacta 
evidenția despre toti Domnii membri fundatori si ordinari ai 
memoratei Associatiuni do pe teritoriulu acestui despartie- 
mentu, firmu in speranti’a, că modesta-i vbce nu va remane 
fora efectu : rdga cu respecta, pe toti Dnii membri, si in 
genere pe toti sincerii doritori de-o cultura generala a Po
porului Romanu, se nu pregete a-si da totu concursulu d-loru 
la innaltiarea acestei salutarie institutiuni de cultura națio
nala si inmultirea fonduriloru ei; ohservandu totuodata, că 
din punctulu de vedere alu evidentiei indicate se binevoiâsca 
a se insinua la acestu sub-comitetu, atătu acei Dni, cari



sunt deja membri ai „ Associatiunei, “ cătu si aceia, cari in 
viitoriu dorescu a fi.

In fine, pe bas’a regulamentului „Assotiatiunei" si ca 
ce se păta satisface provocării comitetului centralu din Oct. 
24. anului cureutu Nr. 361, avendu in vedere multiplele 
recerintie, căroru trebue se facemu fașia din convicțiune, in 
pre bine intielesulu interesu nationalu si patrioticu, cu deo
sebire, ca se ne potemu consultă asupra modalitatiloru, ce 
sunt a se urmă spre ajungerea scopului mentionatu, sub- 
scrisulu comitetu ’si iea voia a invită pe tăta inteliginti’a 
din acestu despartiemeutu la aduuarea generala, care va 
ave locu in Dev’a la 19/31 D ecembre 1881, la ărele 
10 din di, in localitățile „Societății rom. de lectura.

Din siedinti’a subcomitetului VI, alu „Associatiunei 
trans. tienuta in Dev’a la 24 Nov. 1881 st. n.

Ioanu Papiu, F. Hosu Longinu,
directoru. actuariu.

1 e x s e..
(Societatea „Petru Maior u“). Es- 

tragemu din raportulu de pe anulu scol. 1880/1 
alu acestei societăți in care sunt intruniti[studentii 
universitari romani din Pest/a datele care credemu 
că voru interesă mai multu pe cetitorii făiei năstre. 
In introducerea raportului din cestiune se dice: 
„Scopulu acestei societăți este, că să concentreze 
in giurulu ei pe tinerii romani dela Universitatea 
din locu, si astfeliu să le dă ocasiune spre a se 
cultivă si perfectionâ in limb’a materna naționala... 
Scopulu acestui focularu nationalu este mai departe: 
a ne invetiă să ne cundscemu si ajutamu reciprocu 
unii pe alții a sădi si păstră in noi interesele si 
amărea causei comune, nimbulu patrioticu si natio
nalu. Scopulu lui este: a ne feri de consecintiele 
rele ale indiferentismului si separatismului, precum 
si a ne apară de cutropirea cu care ne amenintiă 
mass’a imensa a elementului strainu, in midiloculu 
carui’a suntemu avisati a petrece." Mai departe ne 
spune introducerea, că in decursulu anului trecutu 
societatea a perdutu pe membrii sei Iuliu Tr. Popu 
si Aureliu Ibnovici, reposati si că s’a datu cuartiru 
gratuitu la trei membri. Din partea speciala se 
vede că in decursulu anului 1880/1 societatea a 
tînutu 26 siedintie in care s’au cetitu 10 lucrări 
si s’a alesu o comissiuue pentru retipărirea opului 
istoricii scrisu de Petru Maioru. Bibliotec'a consta 
din 771 opuri in 1012 volume. Averea neataca
bila este de 2669 fl. 69 cr. Societatea a avutu 
10 membri fundatori si in sem. primu 34 mem
bri ordinari. Venitulu curatu alu balului din iărn’a 
trecuta a fostu de 1369 fl. 24 cr. Recomendamu 
publicului romanu si acăsta societate intocmai cum 
amu recomendatu pe „Romani a-Juna“ din Vien’a.

(Societatea academica „Junimea.") 
înainte cu trei ani s’a infiintiatu la universitatea 
din Cernăuți o societate academica cu nu
mele „Junimea," care are de scopu a fi focariulu 
si vatr’a tinerimei romane studibse din loc. Acestu scopu 
societatea voiesce se’lu atinga prin 1. perfecționarea 
reciproca a membriloru pe terenulu nationalu lite
rarii! , 2. desvoltarea spiritului socialu; 3. prin 
ajutorarea membriloru sei lipsiți de midîlăce. So
cietatea dela infiintiarea ei incăce ’si a datu tăia 
silinti’a de a deveni dămna de spriginulu generăse- 
loru persăne, cari s’au iuteresatu multu pentru 
crescerea si inflorirea ei. Cu tăte aceste mse nu i-a 
fostu possibilu a susțină unu cabinetu de lectura, 
conditiunea principala pentru perfecționare si unire. 
Dăra gratia mai multoru persâne generâse, s’a 
realisatu cu inceputulu semestrului curentu si a- 
căst’a dorintia. Societatea academica „Junimea" 
possede deja unu localu pentru conveniri. Presiedinte 
alu Societății este d. Cuparencu, ear’ secretariu 
stud. jur. St. P. Popescu.

(Alu doilea concertu filar
monic u) se va dă in sal a Redutei Mercuri 
in 14 1. c. in favârea fondului de 
pensiune alu capelei orasianesci. 
Cu acăst’a ocasiune se va esecutâ pentru prim’a-6ra 
„Onvertura festiva academica" de Brahrns, care 
in primavăr’a anului curentu a fost produsa in 
Vien’a avendu unu efectu estraordinariu. „Ouvertur’a 
festiva" a lui Brahrns este o apoteosa a vietiei 
universitare din Germani a. Mane Marți va avă locu 
prob’a generala pentru concertulu de Mercuri săr’a, 
care promite a fi briliantu si este numai de doritu 
că publiculn iubitoriu de musica se ’lu cerceteze 
in numeru cătu mai mare. Bilete se capeta la li- 
brari’a d-lui Heinrich Zeidner din Tărgu-grăului.

(Program'a concertului filar
monic u) este urmatărea: 1. „Ouvertura festiva 
academica11 de Johannnes Brahrns 2. „Symphonia 
Nr. 4* in D-dur de Jos. Haydu. 3. „Primavăra"

choru mixtu de 0. Neubner. 4 „Rapsodia ungurăsca 
Nr. 2" de Franc. Lieszt.

(Victimele dela „Ringtheater") 
căte au pututu fi scăse de sub ruine, au fost in- 
mormentate Luni. S’a celebratu in biseric’a St. 
Stefanu unu parastasu solemnelu. Dintre 243 
cadevre aflate până Sambata au fost recunoscute 
125 in modu legalu, 17 in modu ilegalu, necunos
cute au remasu 99, s’a recunoscutu si 1 mana 
femeiăsca. Mulțime de cadavre nu se mai potu 
recunăsce din causa, că formăza numai nesce gra- 
medi de scrumu. In privinti’a acestor’a s’a decisu, 
că se fia inmormentate intr’o grăpa comuna, la care 
să se redice unu catafalcu si acolo se celebreze 
preoții tuturoru confessiuniloru, binecuventandu 
tieren’a mortiloru. Pentru prim’a ăra dela 1848, 
candu au fost inmormentati cei cadiuti pe barica
dele dela Vien’a de cătra preoții a trei confessiuni, 
s’a intemplatu acuma, că preoții mai multoru reli- 
giuni se funcționeze in comunu la inmormentare. 
— Primariulu din Vien’a a primitu telegrame de 
condolentia dela primarii din Prag’a, Pest’a, Paris, 
Londra, dela primariulu Bucuresciloru Cariagdi, 
dela primariulu din Rom’a s. a.

escompteza politie (cambie) cu trei, in anu
mite cașuri cu duăe subscrieri pe termine până la 
6 luni, cu interese do 7 până la 10% fara pro- 
visiune ;

împrumuta pe garanție de efecte publice, 
notate la -bursele din Budapest’a, Vien’a si Bucu- 
resci, intre care sunt si scrisurile fonciare proprii, 
până la 85% a valărei de cursu, cum si pe ga
ranție de moneta, cu 6% interese la anu.

Regulamentele speciale pentru fia-carea din 
operațiunile amintite, contienându conditiunile si 
procedur’a pentru imprumutare, cum si tăte formu
larele de lipsa se distribuescu gratuitu in biroulu 
institutului, cum si in Brasiovu la Dlu comer
ciante IOANU DUSIOIU. (Strad’a caldarariloru 
Nr, 546.) 3—3

Sibiiu, in 26 Novembre 1881.
Direcțiunea.

ALBINA
INSTITUTU DE CREDITU SI ECONOMII 

in SIBIITT,
acorda împrumuturi hipotecare cu anuitati pe 
10 si 20 ani. Anuitatea de 100 fl. este pe 10 ani 
7 fl. 63 cr, pe 20 ani 5 fl, 05 cr;

deschide credite ficse pe lângă siguranti’a 
hipotecara. Acestea se potu folosi intregi ori si in 
parte pe bas’a unei singure intabulari, candu si de 
căte ori ’i face respectivului trebuinti’a. Interesele 
sunt 8°/0 la anu ;

Our sulu de Bnc-ureaol
dela 29 Novembre / 7 Decembre 1881.

Valori Seadenti’a Cu- 
pâneloru

Cum
pără Vinde

5% Rent’a Romana..............
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

1 Apr. 1. Ort. 88.— 89.-

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 98.— 99.—
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.— —.—
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 102.— 103.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.— 103.—
7°/0 „ „ urbane idem 102 — 103.—
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 106.— 107.—

300, dobenda 10 lei). . . 
Dosuri municipale (20 lei) . .

1 Maiu 1 Nov. 218.— 228.—
cu premie 28?/s 29.%

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1490 1515
Auru contra argintu............. 1.— 1.—
Auru contra bilete hipotec. . 1.— l?/2
Auru contra bil. de Banca nat. 1.— 1.—
Florini Val. Austr.............. [ 2.14— 2.15—

Pentru țigare 
in etuiuri elegante.

Cele mai eftiae

ștrengărite ear’ nu turnate, oferă subsemnat’a fabrica cu ur- 
matorele prețuiri:

Pentru țigarete
in etuiuri elegante

Nr. I 12 cm. lung. fl. 5.— Nr. I 10 cm. lung. fl 3.—
» II 10 n „ 4.- n II 9 w 2.50

III 9 >• n „ 3.- III 8 n n 2.—
ff IV 8 n w „ 2.50 IV 7 n n 1.50
N V 7 n H „ 2.- V 6 » n 1 —

VI 6 n n „ 1.80
mesurate numai până la capsul’a de

Cu aceste pretiuri estraordinaru de eftîne speru, că voiu pote delatură imitatiunile 
pretiu si vatamatăre senatatii si a sustiene renumele vechili alu chihrimbariului na- 

turalu. Tăte imitatiunile nu contienu nici unu picu de chihrimbariu, ci sunt 
făcute din Copalu, se vindu inse in locu de chihrimbariu turnatu. Acests este o insiela- 
ciune, pentru că port-șigare de chihrimbariu turnatu nici 
e s i s t a.

spuma

Port-eigare de spuma
veritabile, in etuiuri ele g. for m’a cilindrica

Pentru țigarete.
I

II
Iii
IV

V

Pentru țigare.
Nr. I 13 cm. lang. fl. 3.50
„ II 12 n n w 2.50
„ III 10 ft n n 2.—
„ IV 9 n » 1.50
„ V 8 n H » 1.25

13
12
10

9
8

cm.
n
n
»

lung,
n

n

»

■. fl.

n
»
w

2.—
1.75
1.50
1.25
1.—

Nr.
«

n

n

Ce nu convine se păte schimbă eventualu se inapoieza banii. Vendiatorii primescu rabatt. Se spedeza după
primirea prețiului său cu rembursa (Nachnahme.)

4—6
W. Uensi în Vien9a.

X. Dampfgasse Nr. 11.

Za-zxx'bs-olx si Gavora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi utcza Nr. 17.
Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

Comande se efectuescu p

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

se voru schimbă cu altele. 13—30
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