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Cu 7 Januariu st. v. 1882 se incepe unu nou 
abonamentu la

JMl TRkHSILYANIEI."
Rogamu pe On. Domni prenumerauti ai fdiei 

nâstre, a grăbi cu Înnoirea abonamentului pe se- 
mestrulu I I882.

Spre mai mare înlesnire recomendamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu fdi’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. 

wtaef a TraaMlmi?iw 

apare de trei ori pe septemana.
îKș* Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran

silvaniei” : se p6te vede in fruntea f6iei.

In anulu viitoriu vomu publicâ 
in „Foiletonu“ (Foisidra), unu sîru de 
tractate istorico-politice, iuridice si lite- 
rarie, cum si privitore la vieati’a sociala 
a poporului romanu.

Sprijinirea pressei nostre
Brasiovu, 19 Decembre.

Nu ui se va luă, credemu, in num6 de reu, 
ddca vomu scrie si noi odata unu articulu „pro 
domo." Celu ce sidde la mâsa, la dejunu, si 'si 
cetesce diarulu la care e abonatu, este fOrte usioru 
sedusu a-’i face o aspra critica, ddca nu lu gâ- 
sesce in totdâuna asiâ, cum ar’ dori se fia, ddr’ 
arareori se gandesce la greutățile, cu cari au a se 
luptă dilnicu diaristii si mai alesu diaristii romani 
de dincâce de Carpati.

Unu ârecare omu de stătu a disu câ „popârele 
posedu guvernele acele, pe cari le merita" Cu 
mai mare dreptate se p6te inse sustiend, că fia
care poporu are press’a, ce-o merita.

Va se dica, cu alte cuvinte: press’a progressâza 
si infloresce numai in mesur’a aceea, in care este 
sprijinita de publicu. Lucru naturalu, si totuși 
câți nu sunt la noi, cari nu ’lu intielegu, cari 
voiescu se le aiba t6te mai bune, fara câ se fi 
facutu ceva din partele pentru câ se fia mai bune!

Nu numai odata amu auditu pe unulu său al- 
tulu, omu cu positia, omu trecutu prin scăle, dî- 
cându, că nu se abondza la diarele romane, pentru 
că nu ar’ corespunde tuturoru cerintieloru lui. 
Unulu câ acest’a prefera mai bine a ceti o f6ia 
nemtidsca său ungurdsca, in care gasesce pe fiacare 
dî o buna colectiune de totu feliulu de amenintiari si 
insulte la adres’a uatiunei s’ale.

Din intemplare tocmai cei-ce critica mai multu 
diarele uâstre romanesci nu sunt abonați la nici 
unulu din ele. Cum potu ei ddr’ pretinde dela 
aceste diare, câ sâ se perfecționeze, se fia mai bine 
redigeate si servite, dăca nu le sprijinescu nici 
raăcaru c’unu simplu abonamentu ? Departe de noi 
de a voi se ceremu câ âmenii noștri se nu cetâsca 
decătu numai foi romanesci, din contra sfatuimu 
pe toti căti cunoscu mai multe limbi si au înles
nirea de a ’si procură si diare străine se le cetâsca 
cu atențiune, căci astfeliu li se va largi si mai 
multu cerculu vederiloru politice.

Inse un’a credemu a fi in dreptu se pretindemu 
dela fiacare Romanu, câ, mai înainte de a se gândi 
la diaristic’a străină, se ’si dd tributulu seu pen
tru sprijinirea pressei naționale romanesci.

Si acăsta datoria, pe care suntemu îndreptați ti 
a-o numi naționala, privesce pe fiacare individu 

romanu in parte, nu numai comunitățile si socie
tățile. Se ivesce pe la noi si marele inconvenientu, 
că in multe locuri unulu abonăza unu diaru ro
manu si treidieci ilu cetescu, d’intre cari celu pu- 
ținu cincisprediece sunt in stare de a se abonâ ei 
insisi la câte o fdia. Acâst’a se intempla mai vâr- 
tosu in localitățile unde se afla Casine naționale. 
Casinele abondza căte unu esemplariu din foile n6- 
stre si cea mai mare parte din membrii loru, — 
cari se afla cu totii in bune conditiuni, căci dăca 
nu n’ar’ potâ fi membri — sunt cu consciinti’a 
naționala liniștita, căci potu dice : Avemu t6te dia
rele romane la Casina !

Cei mai multi dintre acesti’a nici nu le ce
tescu, căci omulu merge la Casina sâ se si distraga, 
mai j6ca căte o parthia de biliard si căte unu 
tarocu, tempulu trece si gazetele romane remanu 
necetite. Prin acăst’a pierdemu triplu, pierdemu 
că nu ne informamu regulatu despre afacerile na
ționale, pierde press’a nâstra cinci-spre-diece abo
nați si pierdemu in fine căte odata si la biliard 
si la tarocu.

Indata ce vine inse rândulu la critica cătu bați 
in palmi se schimba proportiuuea si trei-dieci se 
declara nemultiumiti cu diaristic’a nâstra romana, 
pre candu numai unulu se încumeta a-o luâ in 
aperare si acest’a este mai multu câ siguru celu 
ce s’a abonatu.

Cu modulu acest’a, va intielege ori si care, nu 
vomu avă niciodată nici pressa naționala care se 
p6ta corespunde tuturoru recerintieloru timpului de 
fația, nici nu va fi cu putintia — si acdst’a este 
si mai tristu — se facemu o politica forte si 
energica naționala.

Dilele trecute unu bietu preotu romanu din 
Ardealu, care se lupta cu miseri'a, dâr’ e petruusu 
de dorulu de a ceti o fâie romana, sa adresatu 
la noi cu rogarea se-i tramitemu diarulu nostru, 
promitiendu-ne, că in schimbulu abonamentului, pe 
care nu ni Tu p6te solvi, ne va ceti „patrudieci de 
liturghii."

Noi respundemu acestui preotu, fcă-i vomu 
tramite fâi’a si ilu provocamu sâ se râge, câ se 
sosâsca cătu mai curendu acelu momentu, in care 
fiacare fiiu alu natiunei năstre se ’si cunâsca da- 
tori’a ce-o are de implinitu fația de press’a națio
nala, căci atunci vomu avă si pressa si vomu face 
si politica cum se cade.

Amu disu că vomu vorbi „pro domo," dâr’ 
amu pledatu pentru intrâg’a pressa romana, dela a 
careia sprijinire depinde jntregu progressulu nostru 
nationalu, Fia câ aceste rânduri se nu remâie fara 
resunetu in animele conationaliloru noștri!

Cronic’a evenimentelor!) politice.

Pre candu foile unguresci se declara nemul
țumite si cu alegerea episcopului Z i v c o v i c i 
de patriarchu serbescu, in loculu lui S t o i c o- 
v i c i, care nici de astadata n’a fost intăritu, si 
pre candu acele foi striga in gur’a mâre, că sâ se 
calce dreptulu de alegere alu Serbiloru si se nu- 
mâsca cordn'a său mai bine disu guvernulu pe pa
triarchu : „Pester Lloyd“ continua a publică arti- 
culi tendențiosi privitori la a u t o n o m i’a b i- 
sericei romane gr. or. si 1a- organele ei. 
„Sâ se ciunteze si acâsta autonomia" — eata cu 
puține cuvinte dorinti’a esprimata in acei articuli : 
Scriitoriulu loru se demaschâza acuma câ unu a s- 
pirantu la unu posta in ministeriulu de 
instrucțiune, cu missiunea de a face pe spio
nul u ex officio, sâu cum dice elu se „contro
leze" administratiunea bisericâsca. Episcopii noștri 
gr. or. au dâr’ prospectulu de a capetâ unu epis- 
tatu specialii in persân'a acestui aspirantu.

Denunțările publicate in „Pester Lloyd" au 
pusu in urs are si pe cei dela „Telegrafulu Ro

manu." Eata ce scrie acâsta fâia in numerulu seu 
de Joi:

„Nedumerirea nâstra, care acum căndu avemu 
îcân’a denunciarei intrâga dinaintea ochiloru, este 
scopulu ascunsu ce transpare din lung a poveste a 
corespondentieloru in organulu oficiosu alu guver
nului. Spre a ilustră scopulu ce se urmaresce, spu- 
nemu de astadata numai atâta, că dela unu cunos- 
cutu din Budapest’a amu primita in dilele acestea 
scirea, că dmenii din sferele guvernului se plangu 
asupra autonomiei nâstre bisericesci, că impedeca 
fârte tare maghiarisarea. Scirea acâst’a 
este de mare pretiu pentru noi Romanii in genere, 
in specialu inse pentru cei ce se tînu de metro- 
poli’a gr. or. romana din Ungari’a si din Transil
vania. Scirea aceasta revărsă adeverata lumina 
asupra situatiunei"...

„Audimu că insusi Escel. Sa Metropolitulu este 
indignatu de uneltirile aceste in contra bisericei alu 
cărei capu este. Audimu, dâr’ nu scimu positivu, 
că este hotaritu a se pune in contielegere cu re- 
presentantii bisericei sale pentru a desvâli aceste 
uneltiri in tdta golatatea loru. Noi credemu câ nu 
neadeverurile din lung’a serie ar’ fi de a se avâ 
in vedere, ci pericululu pentru autonomia biseri
ceasca in prim’a ordine; si credemu mai departe 
că precum si la alte ocasiuni, cum a fost buna 
6ra candu cu proiectulu pentru introducerea limbei 
maghiare in scâlele poporale romane. — va fi si 
de asta-data spriginitu nu numai de prelatii cei 
inalti ai bisericei nâstre, ci de clerulu si poporulu 
nostru ortodocsu intregu si i-am dori succesele cele 
mai strălucite."

„Am dori inse câ pericululu vedienduse după 
prevederile omenesci la usi se fia si intempinatu 
cătu mai ingraba. Prin o astfeliu de întâmpinare 
s’ar ajunge duâe scopuri salutare. Odata credemu 
că jun’a nâstra constitutiune bisericâsca s’ar’ feri 
de distrugerea cu care este amenințata; de alta 
parte ar’ scâte din rătăcire pe acei ce in siovinis- 
mulu loru cugeta câ aducu servitiu patriei, candu 
ar’ veni cu asupriri noue asupra unei poporatiuni 
care constitue unu factoru considerabilu alu tierei."

Si pentru cetitorii noștri va fi interessan^u. a 
cunâsce program’a remasitieloru deakis.te del$ 
„Pești N a p 1 o", a siovinistiloru „seriWi'1, 
cari nu apartienu nici unei partide unguresci, ci 
forinâza o fracțiune deosebita. Eata pretensiunile si 
nisuintiele ce le formulâza numit’a fâia in anunciulu 
ei de prenumeratiune :

„Teritoriu vamalu de sine statatoriu. — Numai 
astfeliu vomu potâ restabili ecuilibrulu in finance, 
numai asiâ potemu se ne redicamu economicesce. 
Noi pretindemu acâst’a, câ unu dreptu alu țipșțru."

„Reform’a armatei comune, — este :b*;;îîecessi- 
tate urgenta din punctu de vedere alu indepen
denții constituționale a Ungariei si a validitarii 
maghiarismului in armata si este totodată unu 
postulatu dreptu alu natiunei. Nu se pâte uni 
nici cu independinti’a nici cu siguranti’a de dreptu 
a Ungariei, că si astadi inca patri’a nâstra este 
ocupata de-o armata străină noue. Organisarea 
dualistica a monarchiei si relatiunea ce eșiste intre 
rege si lealulu seu poporu ungurescu, pretindu, câ 
armat a pentru care tiâr’a aduce jertfe atâtu de 
mari, sâ se serntia solidara cu națiunea. Deârace 
inse acâst’a nu se pâte speră fara schimbarea in- 
stitutiunei, trebne se nisuimu a-', Teformâ armat’a 
romana.

„Desvoltarea naționali tatii maghiare si asiediarea 
culturei publice pe fundamente naționale este de 
lipsa intr’unu stătu unde Nemții, Cehii, Romanii, 
Croații Serbii — toti laolalta — făcu politica de 
naționalitate si fundâza state naționale. Politic’a 
naționala maghiara este conservatâria, si este in- 
dreptatita din punctu de vedere istoricul?) geograficul) 
si legalu si e justificata in privinti’a cultura!a(?) 
si servesce libertăți poporului (!); pre candu 
propagand’a slava, germana si romana e destructiva 



amenintia pacea, dis61ve ordinea si omăra libertatea 
(sic!) De aceea scopulu nostru e de a avă 
intotdăuna inaintea ochiloru noștri interessele lim- 
bistice si de cultura ale natiunei maghiare si de 
a le inaintâ."

„Aceste trei idei — dice „P. N. “ —formeza 
tînt’a năstra ; vomu inaintâ in direcțiunea acăst’a 
si ne vomu strădui a ajunge la tînta."

Ne place că cei dela „Naplo" celu puținu nu 
mai ascundu măti’a in sacu si dau pe fația adeverat’a 
tendintia a Maghiarismului de a se rumpe succes- 
sivu de Austri’a si a formă unu stătu pe deplinu 
independenții. Articulii din „Naplo“ sunt câ si 
comandați pentru a turbura pe cei din Vien’a si 
ai face să se gandăsca la o seriăsa opositiune in 
contra maghiarismului violentu.

Centralistii nemți au cadiutu in disgratia. In 
22 Dec. o deputatiune a Triestu- 
1 u i a predata monarchului unu m e m o r a n d u, 
care cere mesuri. pentru scutirea comerciului ora- 
siului Triestu. Imperatulu le respunse : „Vedu, că, 
trebue facutu ceva pentru Triestu si voiu insarcinâ 
guvernulu meu de a luă tăte mesurile necessare. 
îmi pare reu numai, că, deputății Triestului făcu 
guvernului meu o opositiune f a c t i ă s a. 
Acăst’a nu mai e opositiune obicinuita, ci factiăsa."

Aceste cuvinte imperatesci au produsu mare 
consternatiune intre centralisti, căci Triestinii făcu 
parte din partidulu loru si de aceea imputarea de 
„factiosu" (resvrătitoriu) cade asupra intregei par
tide. Diarele cehe constata acăst’a cu bucuria, 
provocandu pe cei „moderați" se iăsa din partid’a 
stângei reunite centraliste. Diarele centraliste in- 
cercandu-se a critică respunsulu imperatescu au fost 
confiscate.

Respunsulu ce l’a datu monarchulu Triestini- 
loru dovedesce, că positiunea cabinetului Taaffe 
este multu mai forte, decum au crediutu chiaru si 
amicii lui si câ partid’a centralista-dualista din 
Austri’a n’are prospecte de a mai ajunge la gu- 
vernu.

Lumea politica europăna e f6rțe agitata de-o 
cestiune care se parea, că nu va mai neliniști pe 
nimenea, ad. de cestiunea restabilirei 
poterei lumesci a Papei. De astadata 
protestele Papei in contra Italiei păru a fi sustie- 
nute de cătra principele B i s m a r c k. Spre a se 
impacâ cu catolicii, cancelarulu germanu pare a fi 
promisu Papei că va sprigini nisuintiele lui de a’si 
recâștigă poterea lumăsca. Leo XIII a reclamat’o 
in alocuțiunea s’a ultima cătra colegiulu cardinali- 
loru. Ce planuri are Bismarck ? ;Nu se scie, dăr5 
ne potemu inchipui ce mare neliniște au produsu 
apucaturile lui din urma in Itali’a.

E vorb’a de a dă afara pe Regele Italiei din 
Roma unde voiesce Pap’a se fia singuru stapanu. 
De aceea a declaratu diarulu oficiosu italianu 
„Diritto" categoricu, că Itali’a nici nu p6te tractă 
asupra domnirei lumesci a Papei pentru că ea este 
îndreptată in contra unitatii si a libertății Italiei.

Aplanarea incidentului aiistro romanu.
ImpressiuDea ce a facut’o modulu cum s’a 

a. planatu conflictulu austro-ro- 
m a n u la Vien’a si Pest’a se păte caracterisâ cu 
puține cuvinte. Foile din Vien’a — si cele ofi- 
ciăse — isi esprimu bucuri’a asupra delaturarii 
„neplăcutului" si „regretabilului" incidentu, in ar- 
ticuli lungi de fondu, pe candu foile oficiăse din 
Pest’a se marginescn a impartasi faptulu, si, fiindu- 
că datori’a le-o impune, se declara si ele multiu- 
mite cu satisfacti’a ce a dat’o depesi’a dlui States- 
cu. In Pest’a ar fi doritu câ să fia constrinsu mi- 
nisteriulu Bratianu a demissiunâ si altele de aceste; 
si e naturalu, că acumn nu prea găsescu cuvinte 
spre a’si arată multiamirea ex officio cu simpl’a 
solutiShe, care n’a recerutu nici măcaru demissi- 
unei. unui:, singuru ministru din cabinetulu Bratianu.

D’intre tăte diarele Vienese „N. Fr. Presse" 
manifestăza cea mai mare bucuria asupra restabi
lirei relatiuniloru eu Romani a. „In adeveru" dice 
.numita făi'ă^fiujȘs^pututu așteptă o declaratiune 
mai franca si bmaibleâl^câ aceea a ministrului Sta- 
tescu. Omenii de stătu dela Damboviti’a protestăza 
in contra preș.upunerei că âr’ fi avutu intentiunea 
de a ofensă si trebue se le credemu că n’a pututu 
fi vointi’a loru de a provocă unu conflictu cu Aus- 
tro-Ungari’a, care nicidecum nu le promitea vr’unu 
succesu..." —„Guvernulu romanu n’a luatu refugiu 
la nici unu feliu de interpretatiuni sucite, si ’si-a 
recunoscuta gresiăl’a intr’unu modu demnu barba- 
tescu. Acăst’a ilu redica in stim’a năstra si celu 
mai puținu ce merita este o uitare si o ertare din 

partea năstra... Cabinetulu Bratianu ni se presenta 
câ unulu care este mai puținu espusu câ ori-ce 
altulu de a deveni jocaria in rnan’a contrariloru 
Austriei si de aceea amu trebuita se dorimu câ in- 
cidentulu să se termine, fara câ se lase inderetulu 
seu unu ghimpe in Vien’a său in Bucuresci."

„N. fr. Presse" trece apoi la partea esențiala 
a cestiunei Dunărei si se intrăba, dăca solutiunea 
multiamităria a conflictului formalu diplomaticu se 
păte consideră, câ unu bunu presemnu pentru o 
intărcere a guvernului romanu in cestiunea Dunărei ? 
„N. fr. Presse" marturisesce, că n’are atătu opti- 
mismu de a crede acăst’a căci alte sunt motivele 
si inteutiunile ce decidu in cestiunea Dunărei si 
alte au decisu in afacerea cu conflictulu diplo
maticu.

„O vedita ofensare a Austro-Ungariei de cătra 
Romani’a" — adauge „N. fr. Presse" — „nici un’a 
din marile poteri n’a putut’o aprobă; cabinetulu 
din Bucuresci a fost cu totulu isolatu fația de 
cererea de satisfacția a Austro-Ungariei, elu s’a 
semtitu slabu, pentru că toti din tăte părțile l’au 
sfătuita a si repară erărea comisa. Nu totu asiă 
sta lucrulu cu resistenti’a României in cestiunea 
Dunărei, căci aci sunt angajate si interessele altoru 
puteri, si Romani’a nu stă singura, ci se radiema 
pe aliati puternici, candu e vorb’a de regularea 
comerciului pe Dunăre. O cestiune de onăre se 
resolvăza după forme stricta prescrise; ofensatorulu 
revăca dăca nu prefere a fi pedepsita pentru ofensa: 
o cestiune de interesse inse are multe chichitie si 
nu cavalerismulu, ci sîretiani’a decide modulu re- 
solverei ei."

Cu tăte astea foi’a centralista spera că deărace 
cabinetulu dela Vien’a nu a cerutu câ Romani’a să 
se umilăsca inaintea Austro-Ungariei ci a pretinsu 
numai ceea ce era neincuDgiurabilu spre a i se dă 
satisfacere s’a delaturatu totu ce ar’ potă se nu- 
trăsca o neîncredere a României in contra politicei 
Dunărene austro-ungare si iu sensulu acăst’a, dice, 
restabilirea relatiuniloru de mai înainte intre ambele 
state este de bunu auguru pentru regularea viit6ria 
a cestiunei Dunărene. „N. fr. Presse" termina cu 
asigurarea că missiunea Austriei este paz’a Dunărei 
„die Wacht an der Donau !“ Acăst’a asigurare nu 
este nicidecum de natura a insuflă încredere la 
Bucuresci unde se crede că paz’a Dunărei este 
tocmai missiunea României.

„Fremdenblatt", organu oficiosu dice, că Austri’a 
n’a cerutu nici-odata umilirea României, nici de- 
missiunea vr’unui ministru romanu, ci a lasat’o se 
alăga ea singura modulu de satisfacere fara a o 
bruscă.

„Wiener allg. Ztg." considera positiunea cabi
netului Bratianu câ intarita in urm’a acestui inci
dentu.

„Pester Lloyd" se marginesce a constată apla
narea diferentiei, dăr’ nu păte se nu ’si arate si 
cu acesta prilegiu pataraiu’a mojicăsca, sustiindu, 
că guvernulu austro-ungaru ar’ trebui „se dă cres- 
cere" (sic !) României. Cei din Pest’a nu mai 
voiescu se iăsa din rolulu ingamfatu de dăscăli si 
advocati nechiamati — unu rolu care de ordinaru 
nu ’si afla resplat’a dorita. Toto-data oficioșii dela 
Pest’a nu potu se nu verse ceva ironia asupra 
„scenei solemnele de impacare" cu Romani’a pe care 
nicidecum nu ’si-au fost inchipuit’o asiă de idyllica.

In numerulu trecuta amu fost disu, că d. 
Statescu a intrebuintiatu in depesi’a s’a ter- 
minulu : „guvernulu austro-ungaru". Astadi recti- 
ficamu acăst’a aserțiune avendu inaintea năstra tecs- 
tulu publicata in „Wiener Abendpost", unde apare 
de patru ori cuventulu „guvernulu ces. 
r e g," (k. k. Regierung) „Pester Lloyd" repro- 
ducăndu not’a după „W. A." a pusu in locu de 
„k. k. Regierung" cuvintele : „Osterreichisch-unga- 
rische Regierung."

Cântările bisericesci.
In siedintiele din Novembre ale St. Sinodu alu 

României episcopulu Romanului Melhisedecu a pre- 
sentatu unu interesanta memoriu asupr’a cantariloru 
bisericesci in tierile romane. Invetiatulu episcopu 
arata in acesta memoriu mai antaiu cum s’a des- 
voltatu music’a bisericăsca la Greci, la Bulgari, la 
Șerbi si la Ruși, apoi trăcăndu la poporulu nostru, 
urmaresce influintiele acestoru musici asupr’a celei 
romanesci. In urm’a influintieloru din cestiune, noi 
aveamn păna mai ieri, alaltăieri dude feliuri de 
cântări: un’a grecăsca său culta, care se mai p6te 
numi si boerăsca său nobila, si alfa slavăna său 
tieranăsca si inculta.

Cântarea culta, isvorita in Constantinopole, in 

curăndu degeneră si se profană cu mânăle si taxi- 
muri turcesci de care resună Bosforulu la primblările 
si desfătările Turciloru. Cântarea slavăna se păte 
numi tieranăsca, de ăra-ce ea trebui să se mar- 
ginăsca numai la classele de mai de josu si se lase 
domni’a psaltichiei constantinopolitane. Cântecele: 
„Trei crai dela Resaritu," „Nunta dela Can’a-Ga- 
lilea," „Auditi aceste tăte," „O diece prea ’nvetiate", 
etc. etc. suntu remasitie din acăst’a cântare. Music’a 
acăst’a de origine slavăna se mai intrebuintiăza 
numai la Romanii din Banatu si din Transilvani a 
cari nu se tînu de psaltichia. Cantarea grecăsca 
s’a curatitu si s’a perfectionatu la inceputulu vă- 
cului de fația de mai multi cântăreți însemnați 
din Bizantiu.

Cuviosulu calugaru Macarie, protopsaltulu Dimitrie 
Sucevaaulu, neobositulu Antonu Panu, Ghenadie 
episcopulu Argesiului si Silvestru Morariu Andrievici 
metropolitulu Bucovinei au prelucrata nou’a psaltire 
bizantina pentru Romani. Căța-va vreme a prosperatu 
music’a bisericăsca pusa pe aceste base, dăr’ incetu 
cu incetulu ea a decadiutu totu mai multu, asiă, 
incâtu starea de astadi nu mai e de suferita. 
Fiacare cânta cum voiesce, fiacare introduce după 
placulu seu feliu de feliu de schimosituri, Astadi, 
dupa-cum dice părintele Melhisedecu, cântarea din 
bisericele din Romani a rare-ori mai este in stare 
se inaltie animile credintiosiloru — si acăsfa cu 
atătu mai vărtosu, căci nici corurile ce se audu 
de-o bucata de vreme la servitiulu divinu nu suntu 
intru tăte potrivite ritului nostru. Pentru delaturarea 
acestui reu episcopulu Romanului propuse si santulu 
sinodu votă urmatorulu regulamentu pentru regularea 
si imbunatatirea cântului bisericescu in Romani’a :

Art. 1. Să se infiintieze la amănduăe Mitropo- 
liele si la tăte Episcopiele câte o scăla de cantari 
bisericesci.

Art. 2. Profesorii scăleloru de cantari biseri
cesci, voru fi numiți de chiriarchii respectivi. Ei 
voru primi din budgetulu ministerului de culte fie
care sum’a de câte 1,200 lei pe anu, câ diurna.

Art. 3. Scăl’a ’si recrutăza elevii sei prin ale
gere dintre copii sărăci, cu studie primare termi
nate, si intrunindn conditiunile cerute de voce. 
Școlarii voru fi ajutati din sum’a de 2,800 lei 
noui, care se va inscrie anualu in budgetulu Sta
tului pentru fia-care Eparchia.

Art. 4. Să se institue de catra Sf. Sinodu o 
comiaaiune compusa din trei cantareti, cei mai buni, 
ce s’ar’ găsi astadi ia tiăra, cari se alăga dintre 
melodiele bisericesci existente in Romani’a pe cele 
mai bune si conforme cu cantarea năstra bisericăsca 
naționala, să le culăga si arangeze sistematicu după 
orânduial’a tipicului bisericescu. Colecția apoi să 
se supună la corectarea si aprobarea Sf. Siuodu, 
după care ea să devină norma pentru cantarea bi
sericăsca si pentru predarea ei in scăla.

Art. 5. Membriloru comissiunei de Icantari li 
se va dă o diurna de 150 lei pe luna, in totu 
timpulu ocupatinnei cu acăsta lucrare, care in totu 
casulu nu trebue se dureze mai multu de 2 ani.

Art. 6. Să se institue o alta comissie, totu de 
Sf. Sinodu compusa celu puținu din duoi cei mai 
buni artiști dintre dirigintii choruriloru existente, 
cari se alăga si se complecteze cântările armonice, 
chorale, ce merita a fi executate la servitiele di
vine si la alte solemnități religiăse la care se cere 
cantare chorala, precum: Renduiăl’a liturghiei Sf. 
Chrisostomu, si a postului mare, renduiăl’a Te
deumului, a cununiei, a inmormăntarei, a agiasmei 
etc. Comissiunea acăsta va fi retribuita câ si cea 
de mai susu. Lucrarea ei de asemenea se margi
nesce la 2 ani, colecti’a de cantari chorale de ase
menea se va supune cercetatei si aprobarei Sf. Si
nodu. Nu va fi permisu a se cântă prin biserica 
alte canturi chorale afara de acelea revisuite si 
aprobate de S. Sinodu.

Art. 7. Cântările bisericesci atătu armonice 
chorale, cătu si cele melodice trebue se fia con
forme spiritului bisericescu, fara prelungiri priso- 
selnice, si fara turnuri străine de music’a bise
ricăsca.

Art. 8. Atătu cântările melodice, câta si cele 
chorale, după ce voru primi aprobarea Sf. Sinodu, 
se voru recomendâ D-lui ministru de culte, spre a 
se tipări cu cheltuial’a Statului si a se dă spre 
intrebuintiare, unde trebuinti’a va cere, pe la bi
serici si scăle.

Art. 9. Se va publică de D. ministru alu cul- 
teloru, concursu cu unu premiu suficienta pentru 
acelu măiestru de musica, care ar’ face cea mai 
nemerita colecție de cantari melodice bisericesci, 
asiediate pe note liniare, pentru predarea melodiei 
bisericesci din scălele normale si rurale din tiăra, 



spre a se putd cu modulu acesta respandi cânta
rea melodica bisericâsca si a inlesni formarea can- 
taretiloru pe la sate. Colecti’a acdsta trebue se cu
prindă deocamdată : 1. Câte-va stichiri de norma 
ale fia-carui din cele 8 glasuri cu dogmaticele loru; 
2. prosomiele sdu podoliele; 3. r&nduial’a liturgiei 
Sf. Crisostomu si a postului mare; 4. Axi6nele 
serbatoriloru imperatesci.

Art. 10. Manualulu acest’a se va supune cerce- 
tarei si aprobarei Sf. Sinodu, după a cărui reco- 
mendare, D. ministru ’lu va tipări intr’unu numeru 
suficientu de exemplare, care se ’voru da gratis pe 
Ia t6te scOlele rurale din tidra, si va servi de 
norma penim predarea cantariloru bisericesci, prin 
scâlele normale si rurale.

Art. 11. Va bine merita dela biserica si dela 
nație, acelu măiestru de cântări chorale, carele se 
va osteni spre a preface in cântare armonica cho- 
rale, melodica bisericdsca usitata in Romani'a; 
precum si acela care va întreprinde a pune pe note 
liniare tdte cântările melodice ale bisericei n6stre.

Art. 12. Până la ispravirea si publicarea 
cartiloru de cântări bisericesci, prevediute in arti
colele precedente I. P. Sfințiți Mitropoliti si P. 
Sf. Episcopi, sunt in dreptu a nu permite sb se 
esecute prin biserica si la ori-ce servicii religiâse 
cantari, cari nu corespundu spiritului bisericescu si 
reguleloru melodiei si armoniei, care trebue se 
distingă cantarea bisericdsca de cea lumdsca.

Art. 13. Santulu Sinodu va mediuloci la d. 
ministru de culte cerbndu câ d-s’a printr’unu 
proiectu de lege se căra la corpurile legiuitdre 
imbunatatirea positiunei cantariloru bisericesci, a- 
nume: a) celoru după mosiele Statului sâ se dâ 
pamenturi de hrana, ear’ celoru de pe la mosiele 
particulariloru comunele se fia dat6re, a le da 
salare, celu puț-inu de câte 200 Iei noui pe anu; 
b) celoru de pela orasie sb li se dâ salare macaru 
de câte 100 lei noui pe luna, din fondurile bise- 
riceloru respective, ear’ la lipsa si neajunsuri fon- 
duriloru bisericesci respective, din veniturile comu
nale.

Art. 14. Pentru incuragiarea si emularea cul
tului cantariloru bisericesci naționale cantaretiloru 
distinși, mai alesu professoriloru si autoriloru de 
cantari bisericesci, cari au publicatu opere aprobate 
in ramulu acest’a, se li se acorde semnele de on6re 
si distinctiuue, câ si altoru cetatiaui meritosi.

Discursulu d-lui Al. Lahovari
in siedinti’a dela 4 Decembre a camerei romane.

(Fine.)

Nu v’ati induplecatu se dati opositiunei din acesta Ca
mera nici cea mai mica esplicatiune • fârte bine, v’ati cam 
obicinuitu a trată cam usioru opositiunea si din nenorocire 
acâsta deprindere de absolutismu, ce o aveți cu noi, voiti 
se o luati si cu alții afara din tiera, der’ nu prea ve ese 
bine, cum o vedeți astadi. Ense, dloru, nu trebue se uitati, 
că in cestiuni internaționale atatu tierei cătu si Europei ’i 
datorați esplicatiuni, pe cari noa nu bine-voiti a ni le su
pune ; nu ne-ati datu inse, o repetu, nici o lamuriro, de si 
trăim, fia disu, supt regimulu parlamentam si constitutionalu 
in care nici o mișcare nu se face, mai cu sema in astu- 
feliu de cestiuni capitale, tara să se de Camerei si opini- 
unei precise lămuriri. Der’ aci in duâe luni s’a schimbatu 
trei miniștri si trei ministere; ele s’au dusu si au venitu 
cum cine-va ese dintr’unu locu publicu seu intra intr’ensulu 
(rlsete).

Ne-amu dusu acasa cu resemnatiunea, care caracterisa 
pe romanu, si nu am venitu se ve luam sema; am voitu sb 
vo lasamu inca cir.ci-siese luni de dile câ se vedemu ce o 
sb iesa din acesta drama de familie. Ne amu dusu, dicu, 
acasa nedomeriti si resignați, crediendu că pâte prin diarulu 
„Romanulu" seu priutr’unu altu diaru oficiosu vomu pute 
găsi deslegarea asestei enigme, vom pute afla ceva despre 
aceste schimbări; vom pute descoperi de ce s’a dusu Iânu 
Bratianu si a venitu Dumitru Bratianu, ca se se duca apoi 
Dumitru si se vina erasi Ion!

In sessiunea trecuta s’a facutu o interpelatiune, s’a tra- 
tatu cestiunea Dunărei, si in urm’a unoru importante solemne 
desbateri. Adunarea a trecutu la ordinea dilei. Cu alte cu
vinte s’a datu carte blanca guvernului lui Dumitru Bra
tianu.

Acelu guvernu inso incarcatu cu atâtia lauri si atât’a 
incrcdere a gasitu sarcin’a asie de grea, J.incatu n’a pututu 
s’o p6rte departe si a picatu la pamentu, sugrumatu de 
dens’a (risete). Se vede câ maioritatea a procedatu cu d. 
Dimitrie Bratianu cum in anticitate Platone propunea se 
proceda cu poeții : de o parte se încoronau cu cununi de 
flori, si pe de alta parte se trimiteau peste granitia (aplause. 
ilaritate).

Der’ d. Dimitrie Bratianu nu este poetu (risete), o fi 
poetu in politica, pâte, nu sciu (ilaritate).

Noi-amu pornitu de'r’ fara a ne mai bate capulu si a 
ghici aceste misteriuri cari pena astadi reman nedeslegate.

Deca revenim u la aceste eveniminte cari par’ a fi din 
domenulu mai multu alu feerei, decatu alu politicei raționale, 
este câ se ve esplicamu tacerea nâstra de atunci, si fiindu- 
ca nici unu evenimentu nu ne-a pututu lumina, se ve ru- 
gamu inca odata a deslega problema disparatiunei ministe
rului D. Bratianu. N’o fi acesta schimbare o esecutiune se
creta petrecuta in culisele Camerei, precum se esecutau odi- 
niâra miniștrii Portei de muții palatului (aplause, ilaritate).

Nu ne-amu mai aflatu in fași’a d-v. de catu cu Mesa- 
giulu Tronului, si ce vedemu aci î După concesiunile, pe 
fația făcute de ministerulu Boerescu, I. Bratianu, după car
tea alba data ministerului D. Bratianu, vedemu unu minis
tere totu I. Bratianu cu d. Statescu,“de asta-data, care ne 
vorbesce unu limbagiu fârte frumosu, fârte semetiu, fârte 
trufasiu in ceea ce privesce aperarea drepturiloru tierei in 
cestiunea Dunărei! Pentru aceste cuvinte ’lu felicitam deca 
prin ele numai crede ca intr’adeveru va pute scapa interesele 
tierei compromise.

Nu totu ast-feliu voi felicita pe guvernu ca in modu 
stângaciu introduce si alta dificultate ce avemu cu Austri’a, 
cestiune importanta, dbr’ care nu merita păte se figureze in 
Mesagiu alaturea cu cestiunea Dunărei, pentru a da unu 
pretestu, eră se dicu cuventu, (risete, aplause) câ marea 
Putere vecina se întrerupă cu noi relatiunile se'le !

Candu amu auditu dela d-v. aceste mândre cuvântări 
ne-amu bucuratu cu totii, am crediutu ca constelatiunea 
politica a Europei care nu ne eră prea favorabila in Maiu 
si Iuniu, asta-di ne este mai zimbitâre, ca multiumita ener
giei, dibăciei d-vâstre, ne ati castigatu cate-va puteri mai 
multu, si ca cestiunea esto ’n ajunu de a se resolva iu fa- 
vorea nâstra si ne amu bucuratu cu totii de acesta isbanda.

Inse dloru, se ve spui dreptu, mie uuuia ’mi-a fostu 
frica candu am auditu aceste trufasie declaratiuni, căci ’mi 
aduceamu aminte si de alte cuvinte totu asie de frumâse si 
de patriotice care mai la urma au fostu urmate de o de- 
ceptiune cu atâtu mai trista, cu cătu sperantiele fuseseră mai 
tari si mai superbe.

Scepticismulu meu erâ se fia prea grabnicu confirmatu 
prin discursulu ce d. ministru de esterne a rostitu la adu
narea secreta dela Senatu. D. ministru nu ne-a aretatu nici 
unu documentu, nici unu actu diplomaticu, inse ne a spusu 
că politic’a Europei nu s’a schimbatu din ver’a trecuta, că 
ne este puținu favorabila si că din contra s’au creatu none 
pericole adaugate la cele cunoscute.

Asie ne spune d. ministru de esterne. Negresitu, noi, 
simpli muritori, nu mari diplomati, carora nu ni se da nici 
o r.nnosr.inti a do h.tc.ohaIo ministeriale, .trebuie se ’ln cre- 
demu pe cuventu. Der’ noi citimu câte ceva din jurnale. 
Unele spun albu, altele negru, asiâ in cătu nu suntemu câ 
d-lui in secretulu cabineteloru. D-lui a adaogatu că apro- 
piarea Italiei cu Austri’a ne-a inlaturatu inc’unu sortiu de 
isbanda. Tâte sunt cu putintia.

Cu alte cuvinte d-sea ne-a facutu declaratiuni pe cari 
nu le potu compara de cătu cu sfaturile duhovnicului, care 
este insarcinatu câ se pregatesca p’unu coodamnatu la 
mârte, si se’lu indemne se se impace cu D-dieu si se stb 
gata a trece ’intr’o lume undo, negresitu, va fi mai fericitu 
si unde va fi resplatitu dopa faptele sale (ilaritate). Ei 
bine, se ve intrebamu acum, in fașia situatiunei descrise, 
ce insemneza atunci cuvintele puse in Mesagiu ! Ce, aceste 
semeții patriotice! Ce, acesta atitudine cu duâe fotie ! Unele 
le vorbiți in publicu, altele lasati a se intielege iu convor
biri mai intime I Apoi veniti si faceți apelu la unirea tuturora 
partiteloru, la înfrățire ? Prea bine, noi suntemu gata se 
v’ajutamu in totulu ; de'r’ ce ve suntemu noi de folosu? Se 
ve votamu proiecte de legi ? Bine, le vomu vota. Se con- 
simtimu sacrificii de bani si de âmeni ? Ei bine, se le 
facemu; der’ in politic’a esterna ce cereți dela noi ? Este 
usioru a insira la frase, a spune susu si tare ce drepturi 
avemu, ce interese aparamu. Ace'sta o face ori-care din 
noi si n’are trebuintia se fia ministru de esterne pentru a- 
cesta. ' Der’ d-v., guvernu, trebue se sciti unde mergeți si
unde voiti se ve opriți. Trebuie se vo dati bine sema de
starea generala a Europei, se ve cunosceti amicii si ina
micii. Se sciti ce puteti cere, ce puteti lașa, se tîneti
sirulu ideiloru, se nu treceti dela politica de concessiuni la
politica de provocări, se nu ve marginti a ve cunâsce si a 
ve proclama drepturile ideale, der’ se găsiți omulu capabilu 
de a le face se triumfe in politica reala. Deca ati gasitu 
pe omulu, care va sci tâte acestea, atunci numai aveți tre- 
buinti’a de concursulu nostru. Der’ deca nu ’lu veți fi 
găsită, deca nu veți ave de cătu o politica do diare, buna 
pentru a fi aplaudata de necugetatori; atunci nici concursulu 
maioritatei d-v., nici chiaru concursulu nostru nu ve va fi 
de nici unu folosu. Totu ce nu puteti cere ar’ fi tacerea, 
care se ascuuda gresialele d-v. si acest’a nu v’o damu. O 
politica fara siru, o politica, care nu scie ce ’si propune, 
caro cere fara se scie cum se obține ce se cere, o politica, 
câ aceea, care ati avut’o in cestiunea Basarabiei, a Arab- 
Tabiei, a Evreiloru, care tace candu trebuie se vorbesca, care 
vorbesce candu trebuie se taca, care promite concessiuni de 
fric’a diplomației si le retrage de fric’a popularitatiei, nu pâte 
să se termine de cătu iu modu jicuitoru si umilitoru pentru 

tiera. Cu densa puteti se ve sapati puterea si popularitatei 
d-vâstra, der’ nu veți scapa interessele tierei, cari ve sunti 
incredintiate ! Si candu dicu popularitatea me inselu. Căc. 
nu trebuie se perdeti din vedere, ca suntu duâe feluri di 
popularități. Este o popularitate trecâtâre, a dilei ce trece 
a momentului de astadi, care se multiumesce cu aprobarei 
multimei uecunoscetâre, care se ametiesce de aplausele unori 
necugetatori !

Aceea o s’o aveți totu-deauu’a candu vesi ademeni ure
chile multimei cu acele frase umflate, cari totu-deauna au 
leganatu dulce spiritulu iei usiure, si inim’ai incredietâre. 
Der’ candu va veni diu’a poporaritatii viitâre, pe care numai 
recea istoria o da, acea istoria, care n’asculta nici de aplau
sele nici de hul’a multimei schimbatâre, care remane străină 
acelora curinte pe cari passiunea dilei le face se treca pe 
capetele popâreloru si care jiideca pe âmenii de stătu nu 
după vorbele, cari le-au spusu, der’ după faptele, cari le-au 
indeplinitu, acea poporaritate nu puteti s’o aveți, n’o veți 
ave, căci pentru a scapa de cea trecetâre perdeti pe cea 
permaninte si eterna si cu densa perdeti tier’a (aplause).

Guvernulu d-tâle, d-le Bratianu, sta de 6 ani la putere, 
vointiele i s’au incovoiatu, multe consciintie s’au induplicatu, 
nu tâte spre onârea tierii mele ! Sunteti a totu puternici 
iu intru, veți fi din ce in ce mai multu ; căci sistemulu de 
centralisare absoluta, mulțimea functionariloru moșteniți, 
creați si proiectați, neaplicarea legiloru, făcu ca in tier’a 
acesta devine din ce in ce mai greu câ unu omu se păta 
trai afara din sârele si din aerulu d-vâstre.

Pe langa miile de funcționari moșteniți si creați, mai 
vreți cu monopolulu cârciumeloru se mai introducoti si 6000 
de funcționari cârciumari, suprimendu totu miculu comerciu 
alu tierii. Astu-feliu, incetulu cu incetulu, ori-ce indepen- 
dintia de situatiune dispare si cu densa scade si caracterulu 
naționale.

Va se dica sunteti astadi a totu puternici, nimeni si 
nimicu nu ve pâte sta inainte. Noi . . ? suntemu nisce 
glasuri, cari ne perdemu in vedîuduh si care pâte cu viitârele 
alegeri voru tace pentru totu-deauna. Chiaru d. primu- 
ministru ar’ trebui să se ingrijesca d’acum se gasesca o 
opositiune pentru câ se nu se jignâsca înscenarea parla
mentara.

Prin urmare, ati fost a totu puternici, a cursu după 
ordinulu d-vâstre sirâie de sânge romanescu. Ati cerutu bani, 
v’amu datu cătu ati cerutu, ati mai facutu bani de harthia 
neajungendu ceilalți; n’amu tocmitu cu d-v. nici sângele 
nici munc’a, nici supunerea. Si resultatulu ? In intru. . . 
vomu vorbi alta-data despre starea de lucruri din intru; in 
afara amintescu Arab-Tabia, Ebreii, cestiune iu care cereati 
se ne supunemu strainiloru si de care nu v’a scapatu de 
cătu energi’a opositiunei (aprobări si desaprobari), căci deca 
n’ar fi fost o treime, care se se opună la acele vestite cate
gorii, tâta suflarea ovreiesca ar’ fi cadiutu asupra statului 
romanu ; Bassarabi’a perduta si Dunarea pe care mărturi
siți singuri, câ ati compromisso.

Nu este nici unu ministeriu, d-le Bratiane, care se fi 
fost in acesta tier’a investita cu mai mare putere, avendu 
încrederea absoluta a Domnitorului, devotamentulu intregu 
ai,u partitului seu si chiaru stim’a si simpathi multora din 
acei, cari l’au combatutu.

Ei bine! ăstadi, mâine, peste 2—3 ani fia, a’veți 7$ 
infașisati catastifulu d-v.

Vomu vede la pasivu sângele romanescu si doliulii• he- 
mangaiatu, care a urmatu după acestu sânge versatu ; vomu 
vede la pasivu, raulti bani, cari s’au chieltuitu cu tâte soco
telile fantastice ale comissiuniloru d-v.

Si la activu, ce veți înscrie ? cestiunea Ebreiloru, Arab- 
Tabia, Basarabia, cestiunea' drumuriloru de feru, care nu 
este terminata, si astadi cestiunea Dunărei primejduita !

Ei bine, tier’a trage socotel’a, si ve scâte datoru, d-lo 
primu-ministru ! (Aplause.)

IO .1 ‘V G X £3
(D. Gr. T o c i 1 e s c u) fti numitu secretam 

generalu alu ministeriului de culte si instrucțiune 
publica. Decretulu numirei lui l'a semnatu deja M. 
S. Regele. „Gaz. Rom." dice câ ministr-ul.u n’a 
pututu face mai buna alegere câ acâst’â ■

(„A u r o r’a Romana") organu beletristicii 
literaru alu „Societății pentru culțur’a si literatur a, 
romana in Bucovina" ; editatu si rdactatu de Ionu
I. Bumbacu profes. la gingii o. r. din Cer
năuți si secretariu alu „Sogiat. p. cult, si lit, rom. 
in Bucov. (Strad’a Tr&u&Miei Nrf 7) apare in 
1-m’a fiacarei luni si costa pentru nemembri 4 fi. 
pe anu. Nr. 5 dela 1 Dec. a. c. are urmatorulu 
sumariu: „La Auror’a romana" salutare de V. 
Bumbacu. — „Vasile Cârlanariulu," amintire din 
copilăria de S. FI. Marianu. — Literatura: „Sioi- 
mulu Banului de Craiova" poemu epicu de V. 
Bumbacu. — „Cronica lunara."

(Catastrofa din Varsiov i’a.) Se 
anuntia dela Varsiovi’a, câ paguba ce s’a causatu 



Jidoviloru e enorma. Mulțimea a datu asaltu asupra 
caseloru evreesci din suburbiele Tamek, Ssvergu si 
Vrobla si lea prefacutu in ruine. Casele au fost 
derimate de totu si t6te obiectele din ele aruncate pe 
strade. T6te cârciumelo au fost nimicite si butdiele 
de rachiu scdse pe strada unde li s’a datu cepu, 
asid că, s’a formații o vale de acestu licuidu. 
Varsiovi’a are aspectulu unui orasiu bombardatu si 
jafuitu, numai stradele principale au fost crutiate. 
Politi’a si gendarmeri’a au fost prea slabe fația de 
furi’a masseloru. Militi’a n’avea ordinu de a intre- 
buintiâ arm’a si asid după persdnele, cari provocau 
mulțimea de a se respandi, aruncara cu petrii. 
Cravalele s’au repetitu in diu’a urmat6ria. Prin 
strade ambla patrule de cazaci si gendarmi. Mi
liti’a e consignata in casarme. Precum se dovedesce 
acuma, in biseric’a dela „Sfant’a cruce" au fost 
strivite 26 persdne, intre cari si comtes’a Alexan- 
drovicz si 27 au fost ranițe d’intre cari mare parte 
au remasu schilodi.

(V a 1 6 r e a proprietatiloru ora
siu 1 n i Paris.) La vederea straluciteloru 
monumente ce impodobescu capital’a Franției, nu 
este nimeni, dice diarulu „Le Sibcle", care se nu 
se intrebe p&na ia câtu s’ar’ putd sui valdrea loru. 
Lasandu la o parte monumentele ce apartînu Sta
tului, eaca câteva cifre in adeveru interessante a- 
supra valdrei atribuite proprietatiloru orasiului 
Paris. In antai’a linia avemu noulu Hotel de Viile, 
pretiuitu astadi, după devisurile de constructiune, 
27,561,550 fr., dâr’ care va costa, candu va fi pe 
deplinu gata, aprâpe la 35 milibne. Vinu pe urma: 
Cele 20 de primarii, cari au o val6re totala de 
27 milidne. 64 biserici, ce valordza 169 mili6ne; 
9 temple, pretiuindu 8 miliâne; 2 sinagoge, 4 
milidne. 37 presbiterie, 9 miliâne si jumetate; 2 
asiedieminte consistoriale, 685,000 fr. Stabili- 
mentulu pompeloru funebre, care a costatu 4 mii. 
si jum. 3 stabilimente pentru instrucțiunea supe- 
ri6ra 11 miliâne. 6 stabilimente pentru instruc
țiunea secundara, 29 milidne. 143 stabilimente 
pentru instrucțiunea primara, 65 milidne. 3 teatre 
municipale, 11 miliâne. 20 casarmi, 27 miliâne. 
3 stabilimente pentru comerciu (hale, pieție), 20 
milidne. 135 stabilimente pentru vam’a comunala, 
11 si jum. miliâne. 46 pentru serviciulu apro- 
visionarei, 172 mili6ne; 2 furiere, 500,000 fr.; 
2 magazine si archive, 3 si jum. mii. 19 cinti- 
rime, 33 milidnb. 44 parcuri, square si pepiniere, 
272 mii. 96 statue, basinuri si fantane monumen
tale, 3 si jum. mii. 88 canaluri si stabilimente 
idraulice, 116 mili6ne. Ddca la aceste cifre se 
mai adauge valdrea câtorva case isolate, se obtîne, 
câ totalu alu valârei edificieloru municipale sum’a 
enorma de 1 miliardu si 60 milidne franci. „Rom."

(M 6 r t e a unei chineze in Paris.) 
Se scrie din Paris urmatdrele: „Acum câte-va dîle 
a muritu in palatulu ambasadei chineze dâmn’a 

.(Tsen soți’a primului secretaru alu ambasadei, in 
etate de 39 ani, in urm’a unei suferintie de pieptu, 
alu- cărei germene l’a luatu fiic’a imperiului asiaticu 
inca din ceati'a Angiiterei. M6rtea micei chineze, 
care urmase pe barbatulu seu pretutindeni, pune 
in mișcare limbile lumei parisiene si curidse dame 
de moda, si diaristii doritori de noutati se gra- 
madescu in otelulu ambasadei, unde reposat’a a 
fost expusa priviriloru tuturoru. Intr’o camera vasta, 
unde oblânele inchise nu permiteau se petrunda 
lumin'a dîlei, amu observatu mai antaiu o masa 
cu si6se candelabre, si patru vase, in cari ardea 
lemBn de cedru. O perdea de matase alba imparte 
cam^j^țîP duoe. Pe perdea era scrisu chinezesce 
numele5 si- etatea reposatei, ale cărei virtuti erau 
descrise" prin cuvinte poetice. După cum se scie 
colârea de doliu a chineziloru e cea. alba si rudele 
ardu materialu cu mirosu plăcu iu in ondrea mor
tului. Soțiulu reposatei, secretarulu Tsen, stâ in 
camera'..Mtr’o nemișcare asiatica; luminările si 
fumulu ..lemnului de cedru producea o impressiune 
particulara. Elu p6rta o haina lunga alba, tinuta 
prin unu briu. Langa elu fiiulu seu, unu baiatu 
micu, totu albu imbracatu, pune pe focu lemnu de 
cedru. O cațn^ta 'fiineza, urâta, respandesce prin 
Gasa nori de', tâmae. -Si ea este in albu. Mi s’a 
permisii se dau la ’^gparte perdeau’a alba si se 
privesc» la cosciugulu^deja inchisu, asiddiatu pe o 
lunga masa. Imba.lsamarea nu se obicinuesce la 
chinezi.' Religi’a raționala a marelui Confucius re- 
cunâsce numai nimicirea a totu ce exista. Cosciu- 
gulu era invelitu in catifea roșia lucrata cu auru. 
Camer’a e intunec6sa; pe cosciugu se vedu mari 
cununi de viorele si edera. Langa cosciugu sta unu 
patu albu in pologu finu, nu’mi puteamu explicâ 
presenti’a acestei mobile aci in camer’a morfii. 
Obiceiulu este, câ barbatulu se ddrma in acestu 

patu, câtu timpu cadavrulu soției sale se afla in 
camera. Reposat’a s’a depusu provisoriu iu biseric’a 
Pbre-Lachaise. In Maiu va fi transportata in China.

„R. W.“
(O capitala fara teatru.) O ca

pitala fara teatru este o curiositate, care merita 
se fia sciuta in acestu momentu, candu se vorbesce 
atâta de teatruri. Acdst’a capitala este in patri’a 
lui Eschilu, Sofocle, Euripide si Aristofane: — 
este Aten’a. Pretutindeni in Europ’a representatiile 
teatrale se dau, earn’a. In capital’a Aticei se dau 
numai vdr’a. Sal’a spectacolului, situata la un’a 
din estremitatile orasiului, nu departe de strad’a 
Minervei, este din cele mai simple. Cea mai mare 
parte a logeloru apartienu fundatoriloru teatrului 
in care din candu in cându vinu se j6ce o trupa 
grdca, o trupa italiana sdu actori francezi. De 
câte-va septemani teatrulu din Aten’a a inchisu 
ușile si nu le va mai deschide decâtu la reintâr- 
cerea timpului frumosu. „R, G.“

Cu începere dela 1/13 Ianuariu 1882.„CURIERULU FINANCIARU" •
Va apare in iote dilele de lucru.
Conditiunile in care are a apard acestu diaru 

sunt acelea publicate prin tdte diarele din Roma- 
ni’a cari au bine-voitu a ne dâ gratiosulu si bine- 
voitorulu loru concursu.

In aceste conditiuni, „C u r i e r u 1 u Finan
ciaru" devine representantulu si aparatorulu tu
turoru intereseloru materiale ale României, orga- 
nulu miscarei economice romane.

Economiștii ddr’ financiarii, agricultorii, comer- 
ciantii, magistratii, avocatii, inginerii, antreprenorii 
de lucrări publice, rentierii si tdte stabilimentele 
economice, financiare si industriale impreuna cu 
publictilu cu care sunt in relatiuni, voru găsi in 
„Curierulu Financiaru" o adeverata si 
fidela calausa in afacerile loru.

Afara de acdst'a, prin Regulamentulu legei 
Burseloru sanctionatu si promulgatu de Maiestatea 
S'a Regele la 2 Decembre curentu, stabilindu-se ca 
cota autentica si publicatiunile oficiale ale Burse
loru si ale Cameriloru de Comerciu sd se faca. in 
de afara de Monitorulu Oficialu, si prin „Curi
erulu Financiari?, fia-care intielege de ce 
mare necesitate devine acestu juiuaiu Rnanuiaru 
pentru publiculu din tidra si din străinătate, care, 
avbudu dilnicu cotele autentice si soirile financiare 
cele mai prâspete si mai esacte, are la indemana 
si elementele cele mai sigure pentru a se conduce 
cu cunoscintia de causa in operațiunile loru.

„Curierulu Financiar u“ avendu o 
secția a nume insarcinata cu collectarea tuturoru 
trageriloru la Sortiu din tidra si străinătate, va 
distribui câ premiu Buletinulu seu de trageri la 
sortiu, tuturoru pers6ne’oru cari se voru abonâ.

Toți corespondenții ddr’ si amicii Curierului 
Financiaru, cârora li s’au incredintiatu liste de abo
namente, sunt rugați a inapoiâ de urgentia acele 
liste spre a se putd regulâ nouiloru abonați, in- 
scrisi cu 1 Ianuariu 1882, trimiterea diarului.

Acele din persdne cari n’au pututu a se inscrie 
pbna acum si cari ar’ dori a se abonâ la „Cur i- 
erulu Financiaru" cotidian u, sunt 
asemenea rugate a trimite la Administrati’a diaru
lui in Bucuresci Pasagiulu Romanu Nr. 2, cererea 
d-loru, impreuna cu costulu abonamentului care e 
pentru Romani’a : 40 franci pe anu si 20 franci 
pe 6 luni, ear’ pentru străinătate: 60 franci pe 
anu si 30 franci pe 6 luni.

Pentru mai multa inlesnire a abonatiloru din 
județie si din străinătate, banii se voru tramite prin 
mandate poștale.

M. Minovici,
Directorele Curierului Financiaru.

„O alicul
F6ia humoristica si satirica cu ilustratiuni, lx/2 

c61a, octavu mare, va aparâ si pe anulu 1882 la 
1. fiacarei luni in Sibiiu, cu urinatâre pretiuri:

Pentru Austro-Ungari’a, pe unu anu 3 fi. pe 
*/2 anu 1 fi. 50 cr. pentru Romani’a, pe anu 7 
franci, pe x/2 anu 3'50 franci.

„Caliculu," fara indoidla cea mai buna f6ia 
romana humoristica si satirica, se cetesce cu multa 
plăcere. Suntu dmeni, cari l’au cetitu de 2—4 ori, 
si totdduna au risu.

Pentru anulu viitoru promite „Caliculu" cu 
atâta mai multu interesu, cu câtu, langa cunoscu

tele materii, va introduce in „Stanu Patitulu" o 
noue rubrica, si cu numerulu din Fauru va incepe 
publicarea unei novele humoristice, de natura so- 
cialu-politica care jumetate j6ca in Transilvania si 
jumetate in Romani’a, si va produce risu cu hohote.

Din anulu 1881 mai suntu 20 de exemplare 
complete, cari se dau cu pretiulu scadiutu a 2 fi. 
v. a, s’au 5.50 franci.

Administratiunea „Calicului/4

Nr. 12004—1881.

COXXOVLTSVL.*)
La comun’a urbana Brasiovu suntu de a se 

ocupâ in personalulu forestieralu urmatârele posturi 
provisorice impreunate inse cu prospecte dea se o- 
cupa mai tardiu deflnitivu, anume :

1. Postulu de castelanu in Branu eventualmente 
postulu de adjunctu forestieralu.

2. Unu postu forestieralu de revieru de prim’a 
eventualmente de a II classa. Veniturile de ser- 
vitiu alu castelanului braneanu constau din salariu 
anualu de 300 fi., 120 fi. pausialu pentru calu, 
locuintia libera in castellulu braneanu, sdu, pbna 
candu acestu din urma se va usuâ de armata c. r,, 
— 100 fi. câ desdaunare de cuartiru, 40 metri 
in spațiu de lemne tari de arsu, folosirea gradinei 
celei mari a castelului, folosirea unoru jughere de 
pamentu si fenatie langa curi’a braneana cu unu 
venitu anualu de 115 fi. v. a.

Adjunctului forestieralu ’i se compete unu salariu 
anualu de 400 fi, 120 fi. pausialu pentru calu, 
50 fi. bani de cuartiru si unu deputatu de 40 metri 
in spațiu de lemne tari de arsu.

Postulu forestierului de revieru de class’a prima 
e dotatu cu unu salariu anualu de 700 fi,, 120 fi. 
pausialu pentru calu, 100 fi. bani de cuartiru si 
unu deputatu de 40 metri in spațiu de lemne tari 
de arsu; postulu forestierului de revieru de a Il-a 
classa inse, cu unu salariu anualu de 600 fi. si cu 
celelalte venituri ale unui forestieru de revieru de 
class’a prima.

Deputatele de lemne de arsu se aducu fiacarui 
in locuintia.

Doritorii pentru unulu din aceste posturi au de 
a. ’si așterne documentele asupra portărei, asupra 
perfectei absolvari si cu resultatu alu cursului de 
invetiamentu forestieralu academicu mai departe, 
documentele asupra deponerei esamenului de stătu 
scientificu-forestieralu in tidr’a interna; compe- 
tentii pentru postulu de castellanu inse si docu- 
mentulu, cumcâ suntu de naționalitate maghiari.

Toți competentii pentru unulu din aceste posturi, 
au se documenteze, cumcâ nu numai au trecutu peste 
etatea de 40 ani si câ suntu tari in Jimb’a ma
ghiara, germana si romana.

Petitiunile astufeliu instruate au de a se 
ascerne subscrisului magistratu celu multu p&na in 
20 Ianuariu 1382.

Brasiovu in 13 Decembre 1881.
3—3 Magistratul» urbanu.

*) Acestu anunciu lu publicamu iutocmai după traducerea 
originala, cum ni se tramite. Red.

O n. r s u. 1 tj. d. e Bucuresci 
dela 17 / 29 Decembre 1881.

Valori Scadenți’» Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/o Rent a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 88.7, 89.—
6°/o Oblig, de Stat, convert.

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. 103.7, 104.7,
7°/0 » » urbane idem 103 7. 104.7,
8°/0 Imprum. municipalu . . idem 106.7, 107.7,
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 218.— 222.-
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 29.— 30.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1560 1575
Auru contra argintu.............. i.7„ 2.—
Auru contra bilete hipotec. . 1-72 2.—
Auru contra bil. de Banca nat i//2 2.—
Florini Val. Austr.............. 2.14— 2.15-
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