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iViissiunea romana la Congressu.
Brasiovu, 13 Iuniu 187«.

„D. Ioauu C. Bratianu, presiedinte alu con
siliului de miniștri si d. M. Cogalniceanu, ministru 
de osterne, sunt impoterniciti a representâ Ro- 
mani’a inaintea congressului europeanu, ce se in- 
trunesce la Berlinu in 1(13) Iuniu, spre aperarea 
drepturiloru si interesseloru natiunei, in conformitate 
cu voturile Corpuriloru Legiuitdrie."

Aceste cuvinte ale decretului domnescu publi- 
catu in „Monitoriulu" statului de Dumineca . es- 
prima de ajunsu marea gravitate a missiunei di
plomatice, cu cari sunt insarcinati cei mai de frunte 
duoi membri ai guvernului rornanu. Este fdrte so- 
lemnu momentulu, in care Romani’a se presenta 
pentru prim’a-bra inaintea areopagului europeanu 
cerendu, câ se fia admisa in concertulu stateloru 
libere si independente ale Europei, se i se recu- 
ndsca intacte drepturile, pentru cari s’a luptatu 
de secuii cu barbatia si abnegare de sine, si pe 
cari adi le-a sigilatu din nou cu sângele vitejiloru 
sei fii; este unu momentu decisivu in vieatia sta
tului, a natiunei romane. Care va fi. sentinti’a 
marelui areopagu ?

Duoedieci si doui ani au trecutu dela inchia- 
ier6a tractatului dela Parisu. Astadi marile poteri, 
cari au semnatu acestu tractatu, se aduna earasi 
spre a regulă, nou’a stare de lucruri, creata de 
resbelulu diu urma in Orientu. Unde erau romanii 
la 1856 si unde sunt ei astadi ? Se nu merite 
6re Romani’a de astadi totu aceea-si solicitudine a 
Europei, de care s’au bucuratu atunci principatele 
romane ?

La 1856 națiunea romana abia era cunoscuta 
in Europ’a, lumea civilisata abia sciâ de esistinti’a 
poporului rornanu dela Dunăre, de originea s’a la
tina. Traiea inse o mana de 6meni. fii fideli ai 
patriei loru iubite, romani inflacarati, traiea in esiliu 
jalindu vitreg’a sdrte a tierii, asupra careia 
erau tientite necurmatu îngrijirile loru. Acești 
patrioti zeloși si romani adeverati au scintu se 
câștige protectiunea poternicului imperatore alu 
Franciei pentru tierile romane dunărene si resul- 
tatulu a fostu garantarea autonomiei si a drep
turiloru principateloru de catra marile poteri.

N’a trecutu unu patrariu de seculu de atunci, 
ddr’ ce straformari s’au petrecuta in acestu scurta 
intervalu pe continentulu europeanu ! Prussi’a, care 
abia fii admisa la semnarea tractatului dela 1856 
sta astadi in capulu Germaniei unite, miculu Pie- 
montu, a caruia representantu a fostu pentru pri- 
m’a-dra primita la mds’a cea verde, s’a contopitu 
in Itali’a unita, imperati’a Frauției, care stă in 
fruntea afaceriloru europene a cadiutu desastruosu 
spre a face locu republicei „a trei’a" fraucesa, fir’ 
principatele romane, cari s’au bucuratu multu timpu 
de protectiunea poternica a Franciei s’au unitu si 
formandu unu singuru stătu au luatu o desvoltare 
atatu de rapede si insemnata, incatu astadi națiu
nea romana nu numai ca este cunoscuta in tdta 
lumea, ddr’ este inca admirata pentru calitatile 
eminente, pentru viteji’a fliloru sei.

Fara indoidla ca resbelulu din urma a con
tribuita mai multu la aceea, câ Romani’a se 'si 
câștige simpathiele Europei. Aceste simpathii sunt 
unu tesauru scumpu si nepretiuibilu pentru unu 
poporu, care mai eri alalta-eri era luatu in bat
jocura de catra o parte mare a pressei europene, 
ddr’ catu de susu amu si tacsâ valdrea loru reala 
in momentulu de fația, totu amu trebui se recu- 
ndscemu, ca nu potu nicidecumu inlocui lips’a unei 
poternice protectiuni, câ ceea de care s’au bucn- 
ratu principatele romane dunărene la anulu 1856 
din partea Franciei.

„Franci’a — dicea mai deunadi diuariulu 
„la Presse" — nu pdte se aduca acuma fratiloru

sei latini din vechi’a Dacia, decatu tributulu cal- 
durdseloru sale simpathii si urările sale cele mai 
ferbinti." Cu alte cuvinte Franci’a, deși ar’ vrea, 
nu mai pdte se ofere României protectiunea poter
nica de odinidra. Se bucura dre in momentulu 
presenta statiilu rornanu de protectiunea speciala 
a vreunei alte mari poteri ? Acdst’a se va vedd 
mai bine la congressu, pana acuma inse nu s’a 
potutu observă pentru ca atatu Angli’a si Austri’a 
de-o parte, catu si Germani’a si Itali’a de alta 
parte s’au portatu cu-o mare reserva in cestiunea 
romana. In totu casulu se p6te afirma, ca 
Romani’a nu se mai bucura astadi de-o pro- 
tectiune cumu a avut’o, cumu o are miculu Mun- 
tenegru si chiaru si Serbi’a din partea Russiei.

Sub astfeliu de impregiurari este ddr’ o mare 
fericire pentru națiunea romana, ca se simte deja 
atatu de matura si forte spre a ’si aperâ insasi 
drepturile si interessele sale inaintea congressului 
inariloru poteri. Ceea ce ’i lipsesce acuma din 
spriginulu unei poteri protectdrie, trebuie se in- 
locuidsca prin propri’a s’a fortia. Si gratia ceriului 
ca 22 ani au fostu de ajunsu do ai face possibilu 
acdst’a.

Marea insemnatate a missiunei romane la 
congressulu din Berlinu jace ddr’ mai cu sdma in 
aperarea propria, in acelu „Ajutati si Ddieu ’ti 

■va ajuta", care a scapatu individi si popdre din 
cele mai grele pericole. „N’avemu nevoia de multa 
diplomația spre a sustiend o causa atatu de justa, 
câ a ndstra, ddr’ ar’ potd obveni casulu nenorocita 
câ Europ’a pentru a obtiene o pace catu de mo
mentana se sacrifice pentru momentu drepturile 
ndstre, atunci glasulu nostru cu atatu mai multu 
trebuie se fia energicii, cu atatu mai vigurosu 
trebuie se protestamu" a disu d. Ghic’a in camera 
si cuvintele sale au. datu ospressiune viua pericu- 
leloru ce pdte voru fi a se bravă la congressu.

Cestiunea Basarabiei este o cestiune de esis- 
tentia pentru statulu rornanu, acdst’a o simte fie
care rornanu — cu atatu mai multu o voru sim- 
ti’o ddr’ illustrii barbati de stătu, cari au fostu 
insarcinati cu missiunea causei romane. Ei voru 
pune ddr’ tdte in mișcare, spre a face câ con
gressulu se se ocupe seriosu de acdst’a cestiune, 
se o resdlve in sensulu dreptății, in sensulu adeve- 
rateloru interesse ale Europei, cari, cumu dise d. 
Ionu Bratianu, nu potu permite niciodată, câ 
României se i se id contra vointiei sale o bucata 
din teritoriulu seu.

„Romani’a nu se va face niciodată complicele 
unei nedrepte regulari a cestiunei Orientului." A- 
ceste cuvinte respicate de d. Ionu Bratianu intre 
aplausele adunării naționale arăta totodată si ma
rea importantia morala a missiunei romane pentru 
Europ’a. Ori-catu de multu ar’ fi prinsu rădăcini 
in unele state acsiom’a, ca „poterea primdza drep- 
tulu", dreptulu nu se pdte ignoră pentru durata in 
relatiuuile internaționali, fora câ se sufere cum
plita intrdg’a societate europeana.

Mai multu câ tdte argumentele ce le voru 
aduce dnii Bratianu si Cogalniceanu cu cuventulu 
său in scnsu inaintea congressului va valoră fap- 
tulu, ca Romani’a basata pe o armata de 100,000 
dmeni, cari au datu probe strălucite de vitejia, 
declara serbatoresce, ca nu va cedă de buna voia 
nici unu petecu de pamentu. Care potere va des- 
pretiui astadi a aliantia cu bravii dela Grivitz’a ?

Se dice ca Angli’a, Austro-Ungari’a si Fran- 
ți’a, ar’ fi fdrte aplecate a sustiene drdpt’a causa 
a României. Representantii României voru potd, 
ddr’ mai lesne pledâ in favorea tierei loru. Fia 
câ nisuintiele loru se fia încoronate cu celu mai 
străluci tu succesu. Victori’a dreptei si sântei cause 
romane va fi o victoria a libertății si dreptății 
pentru tdte popdrele europene !

Revista diuaristica.
„Pester Lloyd", vorbindu despre declara- 

tiunile date de ministrulu de osterne W a d - 
dington in camer’a fraucesa, dice, ca ap- 
plausulu unanimii, cu care au fostu primite, este 
o dovdda, ca esista o tidra in Europ’a, in care 
intrdg’a opiniune publica se afla in unire perfecta 
cu guvernulu in privinti’a politicei orientale. Aceste 
declaratiuni voru face cea mai buna impressiune 
in tdte părțile. Missiunea republicei francese este 
de a aperâ interessele cele mari ale Europei câ 
pe ale sale. Ea are si o. îndatorire speciala la 
acdst’a, ca-ci numai spaimei, ce a causatu prim’a 
republica fraucesa in statele monarchice ale Europei, 
este de a se multiami, ca pe la finea secolului 
XVIII, pre candu se forma coalitiune, după coali- 
tiune in contra republicei francese, Russi’a a po
tutu se ’si urmareasca planurile sale periculdse in 
contra Turciei si a Poloniei. Republic’a de astadi, 
„a trei’a", appare acuma la congressu câ unu scutu 
alu ideiloru de conservare, unita cu sine si cu 
Europ’a, pre candu Russi’a, care a dusu revolu- 
tiunea in Orientulu europeanu, e amenintiata de 
anarchi’a politica si sociala.

Din declaratiunea ministrului Waddington se 
p6te cundsce postulatulu politicei orientale fran
cese. Acest’a este: comunitatea mariloru 
interesse ale Europei. Ddca cuventulu 
„generosu" se pdte intrebuintiâ in politica, atunci 
se pdte numi cu dreptu generdsa politic’a Fran
ciei. In anii, ce au urmata după 1870, s’a potutu, 
câ Franca manidsa se adopte pentru momentu 
principiele egoismului brutalu politicii, pe unu 
timpu mai îndelungata inse n’a potutu se esiste o 
aliantia mai nefranțiusdsca câ aceea a Franciei cu 
Russi’a. Si nici n’a esistatu mai multu din mo- 
mentulu, in care Franci’a s’a simtitu drasi tare si 
republic’a a devenita unu adeveru. Franți’a a ce
ruta si a dobenditu câ cestiunea Egipetu- 
1 u i se nu se discute la congressu. Prin acdst’a 
s’a delaturatu siugurulu puncta, care ar’ fi potutu 
se provdce o colisiune intre Angli’a si Franci’a. 
Guvernulu francesu a facutu din parte-i o contra- 
concessiune Angliei, alaturandu-se la proiectele 
acesteia in privinti’a regularei sdrtei popdreloru 
grecesci in Orientu. „P. LI." continua apoi asia:

„De protectiunea deosebita a Franțioi se va bucura 
si Romani’a la congressu, mic’a tiera, care imiteza iu t6te 
pe francesi. Doui diu cei mai însemnați scriitori ai 
Franciei republicane, Edgar Quiuet si M i c h e 1 e t, au 
facutu câ caus’a romana se fia f6rto poporala la francesi. 
Este preste acesta fdrte probabilu, ca romanii s’au dusu si 
la Paris, câ la Londonu, se cera ajutoriu. In opiniuuea 
publica a Angliei sta caus’a loru, precumu scimu, fdrte bine, 
si acest’a pdte se fia o causa mai multu pentru cabinetulu 
francesu, câ se le vina in ajutoriu. Noi credemu inse, atatu 
cu privire la Greci’a, catu si cu privire la Romaui’a, ca 
Franci’a si fora provocarea Angliei nu ar’ fi potutu se treca 
cu vederea, ca — cumu dice d. Waddington nu fora dre- 
care ironia — in Orientu mai traiescu si alti creștini, u u 
numai bulgari."

„N e u e freie. Presse" dice cu privire 
la viitoriulu congressu: „Cestiunea Basarabiei 
este cestiunea cea mai importanta. Problem’a prin
cipala a representantiloru Austriei la congressu 
va fi asigurarea navigatiunei Dunărei; se spera, 
ca Austri’a va potd contă in resolvirea acestei pro
bleme pe spriginulu Angliei, si pdte chiaru si 
p'acela a unei a trei’a poteri." Numit’a fdia es- 
prima cea mai viua recunoscintia pentru atitudinea 
curagidsa a României in acdst’a cestiune. Ea crede, 
ca este de celu mai mare interessu de a sustiend 
in modu amicabilu caus’a României inaintea con
gressului, dedrece Romani’a nu cere alt’a decatu 
aceea ce cere si Austri’a.

„R o m a n u 1 u“ scrie cu privire la modulu, 
in care va fi admisa Romani’a la congressu :

„O telegrama adressata din Berlinu diuariului „Daily 
Telegraph" spune, ca representantii României, Serbiei si 



Muntenegrului nu voru fi admiși la Gongressu. Acesta scire 
este de o vedita naivitate. Cine 6re a spusu si a crediutu, 
ca Romani’a, Serbi’a si Muntenegrulu voru fi admise a sie- 
de la mas’a Congressului, cu aceleași drepturi si alaturi cu 
marele poteri europene ? Care sunt poterile ce se intrunescu 
la acestu Congressu ? Numai poterile semnatdrie ale tracta- 
teloru dela 1856 si 1871. Invitatiunea la Congressu este 
si formulata precisu in acestu sensu. Romani’a este o po- 
tere semnatoria ? fora indoiela ca nu: la 1856 ea era com
pusa din doue provincii separate, abia scdse de sub protec- 
toratulu russescu; la 1871 Romani’a era inca considerata 
că parte integranta a imperiului otomanu, si chiaru astadi, 
de si independinti’a, ce ea ’si-a dobenditu, numai este pusa 
la indoiela, totuși acesta noua a ei positiune nu este inca 
consacrata de o recunoscere formala a poteriloru Europei.

„Cumu s’ar’ pote der’ dice seriosu, ca Romani’a va 
luă parte la unu Congressu, ce se va tiene numai intre 
marile poteri semnatorie ale tractateloru din 1856 si 1871? 
Deca de astfeliu de participare la Congressu vorbesce diu- 
ariulu „Daily Telegraph", atunci scirea ce primesce din 
Berlinu, e naiva. Deca inse ea intielege, ca Romani’a nu va 
fi admisa nici chiaru intr’unu inodu uficiosu si particulariu, 
singurulu modu, in care p6te se intervină pe lenga areo- 
pagulu europeauu, atunci scirea este cu totulu neesacta.

„Suntemu in positiune de a afirmă, ca după asigu
rările primite de guvernu dela agenții sei diplomatici, dele
gații României pe lenga Congressu voru intempinâo 
primire binevoită r ia din partea delegat i- 
loru mariloru poteri; dreptele cerorialo 
României, cereri, despre cari marile poteri au dejă cu- 
noscintia, voru fi ascultate de representantii poteri
loru si voru găsi aperatori in sinulu Congressului."

„ J o u r n a 1 d e St. P e t e r s b o u r g“ scrie 
despre congressu intre altele: „Deși nu se păte 
afirmă, ca intre poteri s’ar’ fi stabilitu de mai in- 
ainte o intielegere asupra tuturoru ameuunteloru, 
totusiu potemu speră, ca barbatii de stătu ai Eu
ropei voru luă astfeliu de decisiuni, cari se fia 
obligatărie pentru tăte poterile. Scopulu acestora 
decisiuni va fi de a creă o1 stare de lucruri in 
Orientu, care se multiamăsca tăte pretensiunile le
gitime si se inlature nascerea unoru noue conflicte.

„Russky Mir" vorbesce astfeliu, dandu 
espressiune opiniunei publice ce domnesce in Rus- 
si’a: „Cine păte se fia inca atatu de neghiobu, 
se crăda, ca noi vomu cede numai asia deodata 
in tăte si vomu voi se jocamu rolulu celui in- 
vinsu ? Păte se presupună cineva dela noi, russii 
invingetori, ca ne vomu lapedâ. de buna voia de 
o parte a sublimei opere seversite de noi, numai 
de dragulu unoru tutori nechiamati ai Europei, 
după ce prin sirăie de sânge scumpu amu doben
ditu tractatulu dela. San-Stefano ? După mintea 
senatăsa n’amu potă nicidecumu intielege, cumu se 
taiamu acuma ceea ce amu castigatu in Orientu. 
Si dăca sub infiuinti’a iubirei de pace totusiu amu 
face asia ceva, atunci acăst’a n’ar’ fi numai o 
simpla intielegere, ci o abdicere miserabila dela 
rangulu si numirea unui stătu independentu si po- 
ternicu, care amu fi facut’o de dragulu diplomației 
nemultiamite si nepotinciăse a Europei. Fiecare 
dintre noi o simte prea bine ca guvernulu nostru 
nu va potă face acăst’a niciodată."

Cetimu in „Romanulu" de Marți urma- 
toriulu articulu remarcabilu :

„Pe noi romanii ne interessa si ne ingrijesce 
deadreptulu in tractatulu dela San-Stefano trei 
puncturi capitale, care — după ordinea loru de 
importantia — sunt: 1. Basarabi’a amenintiata; 
2. O ocupatiune militară russăsca, mascata sub 
dreptulu de trecere a armateloru russesci prin Ro
mani’a ; 3. Sacrificiele n6stre de totu feliulu, de
si incununate prin victoria, totuși respiatite printr’o 
despăgubire de resbelu illusoria, printr’o decisiune, 
printr’unu adeveratu „zavtr’a" (mane) alu proverbu
lui russescu, in care „mane" insemnăza „niciodată".

„Mai este unu alu patrulea punctu, care ne 
atinge de aprăpe, de si nu deadreptulu. Acestu 
punctu este stabilirea russiloru in Dobrogi’a, sub 
comodulu pretestu de a așteptă acolo momentulu, 
— ărasi unu feliu de „zavtra" — momentulu, 
candu Romani’a se va invoi a primi bălțile dela 
Kiustenge in schimbu pentru Basarabi’a. In ade- 
veru, dăca gurile Dunării nu se potu odihni in 
linisce astadi, candu le rivnesce hotarulu russescu 
numai din partea nordu’ui, apoi ce feliu de odihna 
le astăpta ăre mane, candu se voru vedă strinse 
la mediulocu din doue parti, dela nordu si dela 
sudu totuodata ?

„Nu trebuie se ne facernu illusiuni. Se nu ne 
leganamu cu sperantiele unei politice sentimentale. 
Staturile, fia mici, fia mari, nu se conducu in ac
țiunile loru de aventuri poetice său de precepte

filantropice, ci numai si numai de interessele pro
prie ale fia-carui’a in parte. Diplomati’a nu simte, 
ci calculăza. Ea calculăza pana si probabilitățile. 
Prin urmare, successulu său nesuccessulu causei 
romane in Congressu depinde pe deplinu dela con
formitatea său neconformitatea interesseloru năstre 
cu interessele Europei, adeca cu. interessele celoru 
mai multe său celoru mai poternice din staturile 
chiamate a se pronunciă asupr’a tractatului dela 
San-Stefano.

„Lasandu la o parte cestiunea despăgubirii 
de resbelu cuvenite României, remanu celelalte 
trei puncturi: Basarabi’a, trecerea armateloru russe 
prin Romani’a si Dobrogi’a. Convine ăre Angliei, 
Austriei, Italiei si Franciei de a inapoiă Russiei 
acea bucata de pamentu, care ni s’a redatu noua 
la 1856, nu numai pentru ca este a năstra de 
bastina, dăr’ mai cu sănia pentru a garantă li
bertatea Dunării si pentru a curmă mersulu nein- 
treruptu alu panslavismului dela Marea-iughiatiata 
pana la Bosforu ? Convine ăre Angliei, Austriei, 
Italiei si Franciei de a acorda Russiei dreptulu de 
„servitute", ba inca „servitute militarăsca", asupra 
teritoriului romanu, care este insasi cheia penin
sulei balcanice ? Convine 6re Angliei, Austriei, 
Italiei si Franciei de a suferi dominatiunea Rus
siei chiaru peste Dunăre, incuviintiandu’i poses- 
siunea Dobrogiei ? Dăca tote acestea ar’ potă con
veni maioritatii poteriloru celoru mari ale Europei, 
atunci, dăr’ numai atunci, redusu la propriele 
sale fortie si inspiratiuni, care si ele, oricatu de 
modeste, au facutu adesea minuni, Romanulu n’ar’ 
trebui se aștepte uimicu dela sentinti’a congres
sului.

„Se se observe bine, ca cestiunea Basarabiei, 
cestiunea trecerii armateloru russesci si cestiunea 
Dobrogiei constituiescu in fondu o singura mare 
cestiune, o singura cestiune vitala, nu numai pentru 
noi, ci pentru Europ’a. intrăga. Tăte la unu locu, 
că si fiacare din ele a parte, aceste trei cestiuni 
voru decide, după modulu, in care voru fi desle- 
gate, dăca Russi’a este său nu este stapan’a Ori- 
entelui. La casu de a se acordă Russiei unulu 
singuru din aceste trei puncturi, nimicu nu va im- 
pedecâ congressulu de a’i acord’a pe cate trele. 
Dăca, din contra, marele areopagu alu Europei nu 
va voi se acorde Russiei pe unulu singuru din 
ele, atunci nu’i va ingadui nici pe celelalte doue.

„Interessulu României fiindu identicu cu in- 
teressulu Europei, alu Europei celei civilisate si 
civilisatăre, avemu o legitima sperantia, ca verdic- 
tulu congressului va satisface dorintiele si va con
curge la realisarea aspiratiuniloru nostre; dorintie 
si aspiratiuni, care se potu resuma in doue vorbe: 
voimu a fi bulevardulu peninsulei balcanice, voimu 
a fi pavaz’a institutiuniloru liberale si a princi
piului nationalitatiloru la Dunarea de josu, voimu 
a fi astadi cu ajutorulu Europei ceea ce fara scirea 
ei, mai cu anevoie, amu fostu in cursu de secuii 
prin noi insi-ne."

Romani’a si Congressulu.
In siedinti’a dela 25 Maiu st. v. a respunsu 

primulu ministru la interpelarea dlui D. I. Ghic’a, 
care a cerutu desluciri in privinti’a representatiunei 
României la congressu, urmatăriele:

„D. I. Bratianu, presiedinte alu 
consiliului. Sarcin’a mea este fărte usiăra, 
eu nu amu decatu se repetu in scurtu aceea ce a 
desvoltatu D. D. Grhic’a. Congressulu se descihde, 
representantii puteriloru mari europene sunt chia- 
mati a se intruni; dărâ pana acum n’au fostu 
chiamati si cei in causa si acei ce nu potu ei in- 
sisi se dispună de destinele loru fația cu interesele 
mari ale puteriloru europene. Prin urmare noi 
astadi nu potemu se dicemu de pe acumu, ca mer- 
gemu la congressu. Noi ne vomu duce si acumu asi’a 
cum a fostu astavăra onorabilele meu colegu dela afa
cerile esterne si eu mai dilele trecute. Neamu 
dusu, că se pledamu caus’a năstra pe langa pu
ternicii dilei. Totu astfeliu vomu face si acumu : 
vomu lucră din tăte puterile, că se avemu, accesu 
lenga areopagulu europeauu, că se potemu pledă 
caus’a nostra, că se fimu ascultați si noi. Eu, 
dloru, sunt convinsu, speru celu puțmu, ca fara 
chiaru că justiti’a divina se se pog6re in acelu 
areopagu, acelu areopagu totuși nu va hotărî de 
sărtea năstra, fara că celu puținu se ne asculte 
si pe noi. Cum dice d. Ghic’a, caus’a. năstra este 
asia de clara, asia de justa, iu catu credu, ca, in
amicii noștri, — cu tăte ca inamici noi nu po
temu avă, fiindu-ca noi n’amu facutu nici unu 
reu nimenui si acelu ce nu face reu nimenui, nu 
pote se aiba inamici, — vomu avă inse adversari, 

i interese opuse, dăr’ credu, ca aceia ce au interese 
opuse noe nu voru avă o positiune prea plăcută 
in fașia lumei; fiindu că caus’a năstra este atatu 
de justa, incatu adversarii nostrii voru fi fărte în
curcați că se sustiena pretensiunile loru.

Dloru in timpu de secoli Întregi noi, Mun- 
teni’a si Moldov’a, neamu pastratu existenti’a si 
si integritatea teritoriala in contra navaliriloru ce
loru mai poternice, năvăliri care faceau pe Eu
rop’a intrăga se tremure, si care ’si duseseră stin- 
dartulu loru triumfatoriu pana sub murii Vienei; 
si cu t6te acestea, gratia bărbăției romane, noi 
amu potutu, ceea ce n’a potutu nici unulu din ve
cinii noștri, — ca-ci toti au cadiutu prăda ace
lora năvăliri, — amu potutu se ne pastramu in
dividualitatea năstra că stătu si integritatea teri
toriului si numai atunci, candu năvălirile încetaseră, 
candu iataganulu se tocise si brațiuiu barbariloru 
slăbise, numai atunci, candu noi nu mai potămu 
fi amenintiati din partea loru amu perdutu Bas- 
arabi’a. Atunci candu trebuiea se fimu mai siguri 
decatu in timpulu versariloru de sânge, tocmai 
atunci, prin nesce impregiurari politice, pe cari 
le sciti toti din istoria, ni s’a rapitu acăsta parte 
din teritoriulu nostru. N’amu perdutu Basarabi’a 
venindu cineva se ne-o dispute, ca-ci atunci, deși 
fortiele năstre se camu slăbiseră după atatea lupte 
eroice si atatea versaii de sânge, totuși s’ar fi 
gasitu brație, care se-o apere (Aplause); inse 
printr’unu tratatu incheiatu fara noi, prin o ma
nopera politica, ne-amu pomenitu cu Basarabi’a 
deslipita de tiăr’a năstra. Mai tardiu, Dumnedieu 
a voitu, că interesele Europei se fia asia, incatu se 
ne întărea o parte din Basarabi’a inapoi. Prin 
urmare, Basarabi’a nimeni nu păte se nege ca 
este legitim’a posessiune a năstra (Aplause); si 
inca acăsta nu a fostu de catu o reparațiune in 
micu a nedreptatiei flagrante ce ni se făcuse. 
Asiadăr’ nu păte nimeni, nici cu istori’a in mana, 
nici cu chart’a in mana, nici cu tratatele in mana 
se dica, ca Basarabi’a nu este tiăra romanesca.

Dloru, s’a facutu unu resbelu, că se se eman
cipeze populatiunile chrestine din Orientu, si ni 
s’a disu si noe: ăre voi puteti se fiți ostili acestei 
emancipări ? Lașa ca Europ’a intrăga s’a mani- 
festatu susu si tare, ca voiesce emanciparea popă- 
reloru creștine din Orientu, ca-ci acea stare de 
lucruri ar’ fi fostu o desonăre pentru Europ’a ci- 
vilisata in secolulu XIX, dăr noi mai cu sănia, 
cari amu gustatu din suferindele acelea, de si in 
proportiuni multu mai mici, numai prin ricochă, 
noi nu potămu se fimu nesimțitori la emanciparea 
popăreloru chrestine din Orientu (Aplause). Cu 
tăte acestea amu voitu se luamu precautiuni, — 
că unii ce amu fostu, cumu dice romanulu, Stanu 
patitulu, — si cu tăte ca nimeni nu ar’ fi potutu 
unu singuru momeutu se banuiăsca ca atunci, 
candu noi luamu parte la emanciparea popăreloru 
din Orientu si candu tăta Europ’a era pentru li
berarea loru, tocmai noi se periclitamn drepturile 
năstre, in catu se ni se rapăsca o parte din teri
toriulu tierei năstre; totuși, cumu amu disu, 
ămeni patiti, amu luatu si precautiunea acăst’a, ca 
amu garantatu integritatea teritoriului României 
asia precumu se afla după celu din urma tractatu. Ei! 
dloru, si s’au facutu propuneri, că se damu Rus
siei Basarabi’a năstra si in schimbu se ni dă unu 
petecu de pamentu de dincolo de Dunăre. Propuneri 
este permisu ori cui se faca. . . D. N. Fure u- 
1 e s c u. Candu s’au facutu asemenea propunerei ? 
(întreruperi). D. presiedinte alu consi
liului. Atunci candu a venitu generalulu Igna- 
tieff. D. F u r c u 1 e s c u. Nu la Livadi’a ? D. 
presiedinte alu consiliului. Ei! Dle 
Furculescu, intielegu ca opositiuuea se caute a ca- 
lomniâ, dăr’ nu ve intielegu pe D.-v., omu li- 
beralu, că se veniti a ve face echoulu acelora ca
lomnii. Dăca Dv. nu ati face acumu altceva de
catu spiritu si ati avă convicțiunea, ca eu asiu fi 
tractatu, ca asiu fi datu, nu promissiuni, dăr’ cea 
mai slaba sperantia Russiei, ca i vomu cedă 
Basarabi’a, atunci său Dta nu ai fi mai stătu 
acolo, său aci (aplause), pentru ca ar’ fi o rușine 
pentru tiăr’a năstra, că se aiba aci asemenea ămeni. 
(Aplause prelungite.)

Dloru, am disu, ca eră permisu Russiei se 
faca propuneri, precumu ne este si noue permisii 
se le refusamu. Dăr’ inca odata repetu, ca fora 
chiaru că justiti’a divina se vina a inspiră areo
pagulu europeauu, eu unulu nu intielegu, cumu ar' 
potă Europ’a adi se ne silăsca se facernu acelu 
schimbu fora voi'a năstra. Venit’a ăre Russi’a se 
ne faca noue resbelu, pentru-câ, in virtutea drep- 

i tului de cucerire, care din nenorocire inca este in 
l scrisu in dreptulu gintiloru europeauu, se păta a’si



anecsâ achsta parte a teritoriului nostru, si in | si slabe, cari nu au devenitu complice ale celoru 
urma Europ’a se consantihsca o stare de lucruri 
dejâ creata, adeca o posessiune, pe care Russi’a a 
dobandit’o, cu armele sale ? Cumu phte Europ’a câ 
numai pentru cuventulu ca unui amicu, unui aliatu 
alu nostru ’i-a venitu poft’a se faca unu 
schimbu cu noi, Europ’a se ne dica: si dhca nu 
voesci tu schimbulu, eu ti’lu impunu si trebue 
se’lu primesci ? Eu, dloru, dicu, ca nu justiti’a di
vina, dhr’ bunulu simtiu chiaru nu permite repre- 
sentantiloru poteriloru europene se faca o asemenea 
procedere, dhca noi, după sacrificiele, pe care le- 
amu facutu prin acestu resbelu, noi, cari phte 
avemu titluri mai valabile, de catu toti acei, cari 
astadi pretindu a moșteni cate o parte din impe- 
riulu otomanu europhuu, dhca in consideratiunea 
acestoru sacrificii dicu, pe care le-amu facutu pen
tru triumfulu armateloru, care au invinsu poterea 
otomana, amu fi venitu se ceremu a ni se dâ si 
noue o parte din acea moștenire, asiu fi intielesu 
atunci se ni se dica: bine, ve damu ce cereți, dhr’ 
se faceți si voi cutare lucru. Cereți cutare si cu
tare pamentu peste Dunăre ? ve damu si mai multu; 
dhr’ se faceți si voi sacri ficiulu de a dâ bucatic’a 
din Basarabi’a, pe care o aveți. Ei bine, chiaru 
in casulu acest’a iaca mi s’ar’ fi parutu ceva 
monstruosu. Dhr’ candu noi nu ceremu nimicu, nu 
ceremu o moștenire, la care amu ave phte titluri 
multu mai valabile, decatu alții, cari o reclama, 
candu noi nu ceremu, decatu se ni se respecte 
ct-ea-ce avemu si aceea-ce amu sciutu se pastramu 
cu barbati’a brațieloru si a mintei nhstre in timpu 
de secoli prin atat’a versare de sânge, si in me- 
diuloculu invasiuniloru celoru mai crâncene, nu 
intielegu cumu ar’ poth se ni se mai chra bucatic’a 
de Basarabi’a, pe care o avemu astadi in po
sessiune !

Eta, dloru, care sunt credintiele nhstre, adeca 
cumu vedemu noi lucrurile, si credu, ca ori-ce omu 
cu minte nu phte se vhda in altfeliu. Prin urmare 
noi avemu se ne ducema la congressu si se ape- 
ramu inaintea areopagului europeanu drepturile 
nhstre, si totudeodata avendu in vedere, ca de si 
justiti’a divina, cumu a disu d. D. Ghic’a, se va 
cobori in areopagulu europeanu, dhr’ totu hmeni 
au se fia, cari voru judecâ, si phte de multe ori 
interessele loru se’i intunece si se nu mai vhda 
achsta justiția divina; de aceea vomu cautâ si noi 
câ, pe lenga datori’a ce avemu de a aparâ drep- 
tulu nostru, se aretamu, ca dreptulu nostru si in- 
teressulu nostru se lhga strensu cu dreptulu si iu- 
teressulu, nu numai alu unei’a din poterile euro
pene, dhr’ chiaru cu drepturile si interessele Eu
ropei întregi, fiindu-ca este cestiunea de libertatea 
Dunărei. Dloru ! Am disu aceste cuvinte numai câ 
se respundu la dorinti’a dlui D. Ghic’a, si pentru 
câ se vhda, se scie lumea, si chiaru areopagulu 
europhuu, ca este o unire perfecta intre 
tihr’a intrhga si guvern u (aplause); si 
se scie toti, nu romanii, dhr’ străinii, si mai cu 
shma adversarii noștri, se scie, ca ori-cine ar’ fi 
acel’a, care va representâ tihr’a nhstra la congressu, 
nu va poth se se pună pe altu terenu si se pri- 
inhsca alte conditiuni, decatu acelea, pe cari le 
voiesce tihr’a intrhga (aplause); se scie, ca acelu 
care ar’ luâ o alta cale, acel’a, care s’ar’ abate 
de pe terenulu, care este singurulu admisu de 
parlamentulu tierei, de ambele camere, deputati si 
senatori, si aclamații de 
ca ar’ fi unu tradatoriu, 
ar’ face, nu ar’ 
fiindu-ca tihr’a 
prelungite.)

Dloru, noi, 
galniceanu si eu, 
tati, astfeliu vomu pledâ caus’a nhstra, 
nestramutati pe acestu terenu, cu thte promissiu- 
nile, cu thte ademenirile, si potu dice chiaru cu 
tete amenintiarile, ce ni s’ar’ face. Si amu disu 
cu thte ademenirile, fiindu-ca unu simplu cetatianu, 
candu ’si scompthza viitonulu in pagub’a s’a, nu 
poth avh decatu unu viitoriu nenorocitu; numai 
acel’a, care scie se’si păstreze viitoriulu liberu, 
numai pentru acel’a va fi viitoriu. O dicu achst’a, 
fiindu-ca s’au vediutu in lume cele mai mari mon- 
struositati. Eu nu ve promitu, ca am convicțiunea 
deplina, ca nu justiti’a divina, dhr’ chiaru justiti’a 
umana va domni totudhun’a in areopagulu euro
peanu, dhr’ celu puținu vomu veni cu drepturile 
nhstre intacte, si nu noi, nu Romaui’a se va face 
complice a unei regulari a cestiunei Orientului 
intr’unu modu astfeliu, cumu Europ’a intr’o di, 
mai tardiu shu mai curendu, se nu phta bine- 
cuventâ pe acei’a, cari au primitu acea regulare, 
si phte, ca va tienh socothla acelora voci mititele

mai mari. (Aplause.) No’, dloru, ve vomu tienh 
in curentulu afaceriloru, si candu ocasiunile cele 
mari se voru infațisiâ, fiți incredintiati, ca nici 
unulu din noi nu va avh temeritatea, câ se iâ vreo 
hotarire, fora câ antaiu se aiba avisulu parlamen
tului romanu. (Aplause prelungite.)

'Txaxxsil-veirxi’ a,.
Mediasiu, 6 luniu 1878.

Stimate dle Radactoru ! ’Mi i-au voi'a a Ve 
scrie de pe aici cate ceva, ca-ci de prin cer-mai

culu nostru cam puține sciri primiți, caus’a e phte 
ca hmenii „tăcu si făcu-® Candu alții se ocupa 
cu construirea de fortificatiuni, noi pe aci ne 
pregatimu de a clădi o schia. Se nu crhda cineva 
ca dhr aici n’am avh schia: Nu, avemu un’a inca 

positiune- din cele mai plăcute din acest.u 
orasiu, corespundiethria legiloru. Inse altu

servi la 
intrhga

tihr’a intrhga, nu numai, 
dhr’ concessiuuile ce elu 
nimicu celoru interessati, 
le desaproba. (Aplause

adeca d. ministru de esterne Co- 
dhca voinu reuși se fimii ascul- 

vomu ii

intr’o 
micu 
scopu multu mai sublimu se urmaresce. De multu 
adeca s’a coptu pianulu de a clădi o schia centrala 
(normala) in Mediasiu. Gratia staruintieloru ne
obosite ale R. D. protopopu Ioanu Popescu 
achst’a frumhsa idea este acuma aprhpe dea se 
realisâ. Ds’a prin Dredicele sale parintesci tienute 
in biserica a incuragiatu pe poporenii sei romani din 
Mediasiu, aratandule, ca a sositu timpulu, candu 
si celu din urma denariu se ’lu sacrificamu pentru 
schia, câ se ne potemu castigâ o esistentia mai 
onorifica prin instrucțiune si educatiune. Silintiele 
dsale avura pana acuma urmatoriulu resultatu :

Dupace localu de schia prin mare staruintie 
s’a castigatu — cumu se castiga de comunu cu 
greu dela sasi locu de schle si biserica — comi- 
tetulu bis. s’a constituitu intr’o siedintia, in frunte 
cu dlu presied. I. Popescu, si a decisu unanimu, 
câ se ne apucamu, ca timpulu trece. S’a facutu 
contractulu c’unu Caramidariu, ca in anulu acest’a 
se dh 50,000 caramidi, hr’ in anulu venitoriu 
100,000. S’a datu avisu, s’au deschisu liste, care 
catu voiesce a contribui pentru caramidi, si potu 
se dicu, ca romanii setosi de inaintare, s’au si in- 
scrisu asia, incatu cele 50,000 caramidi sunt deja 
plătite. Cu dreptu cuventu numele loru se phte 
scrie in diuaristica, inse acesta inca o voiu face 
atunci, candu va fi numerulu completu, si pentru 
caramidile restante. Unu singuru ordinu s’au datu 
pentru transportarea lemneloru la arsulu carami- 
diloru si in trei dile 50 cara de lemne au fosta 
si aduse din padurea orasiului, cari hr’ s’au scosu 
cam cu greutate. Asia este, ca-ci „unu preotu bravu 
are proporeni bravi, hr’ de nu-i are prin diligintia 
si-i pote face.® Atat’a acuma despre schia.

Inca in anulu trecutu, dle redactoru, a fostu 
scrisu totu in colonele fhiei ce redactați, ca avemu 
o „Reuniune pentru infrumsetiarea bisericei.® 
Atunci mi s’a facutu o nota, ca ar’ fi fostu bine 
o „Reuniune pentru ajutatorarea si crescerea feti- 
tieloru romane®. Acest’a reuniune e deja înte
meiata totu prin staruintiele neobositulului d. p. 
Popescu si capitalulu ei trece peste 2 mii fi. v. 
a. Despre achst’a s’ar poth scrie mai multu, inse 
ou o lasu in compentinti’a altora mai dibaci. Con
stata inse cu plăcere, ca lumea s’a convinsu, ca dela 
crescerea femeiloru depinde mai multu inaintarea 
unei națiuni. Dhca inam’a e educata si instruita, 
atunci de siguru si fii voru fi mai pre susu educați 
si instrui ti. Phte ca aven du 
crescerea fetitieloru romane, 
viandu 
Marele.

„Institute pentru 
vomu mai vedh rein- 

o Veturia attica si o mama a lui Stefanu 
Eata ceea ce dorescu :

D e m e t r i u Popa, 
invetiatoriu romanescu.

Protestulu României.
ajunulu Congressului este de mare interessu 

adresata
In 

a cunhsce not’a ministrului de esterne, 
consulului generalu alu Russiei, câ protestu contra 
ocupării tieri de catra trupele russesci. Ea suna 
după „Stafet’a® asia:

„Bucuresci, 24 Aprile Aprile 1878.
Domnule agentu ! Spre respunsu la not’a, ce ati bine

voita a’mi adressâ cu dat’a din 12/24 Aprile, si referandu- 
me la not’a mea cu aceeași data, amu ondre a atrage aten
țiunea domniei vdstre asupr’a consideratiuniloru urmatdrie:

Conventiunea din 4/16 Aprilie 1877, a fosta incheiata 
intr’unu momentu, in care declaratiunea de resbelu din par
tea imperatorului Russiei contr’a imperiului otomanu, după 
respingerea de catra inalt’a P6rta a hotaririloru conferintiei 
din Constantinopolu, pote fi privita cu dreptu cuvinta, câ 
esecutarea unui mandata tacita alu Europei. Ea a avuta unu 
impatratu obiecta :

1. a felicita si a asigură sosirea armateloru imperiale 
din Bulgari’a ;

2. a garanta in privirea si contr’a tuturoru, in
tr’unu modu generalu, integritatea teritoriala 
s i s u v e r a n i t a t e a interidra aRomaniei;

3. a impedecâ, pe catu eră in dorinti’a guvernu
lui romanu, ca Romani’a se nu devină teatrulu 
resbelului. Tdm’a de acestu periculu a fostu motivulu, 
care a îndemnata pe Romaui’a de a păzi Dunarea cu armele, 
contr’a unei năvăliri possibilo a armateloru otomane paua la 
sosirea armateloru russe, si a cere, pe cale diplomatica, 
spriginulu Europei;

4. a regulamentâ amanuntimele reporturiloru si obli- 
gatiuniloru reciproce ale armateloru imperiale si autoritati- 
loru romane, pe timpulu duratei resbelului.

Conventiunea nu a avuta in vedere, si nici trebuia se 
aiba in vedere eventualitatea complicatiuniloru ulteriâre in- 
cheiarei pacei, intre imperiulu russu si otomanu. Ea avea 
anume margini. A aplică si a intinde dispositiunile ei la 
noue evenimente, a le interpreta seu a le modifică cu pri
vire la necessitati, ce ar’ pote in vreo di se se ivesca 
pentru Russi’a, este priu urmare, a esi diu spiritulu si 
litec’a stipulatiuniloru convenite la inceputu, este a trece 
preste marginile couditiuniloru, pentru cari acele stipulatiuni 
fuseseră intocmite.

Nu incape indoiela, ca dreptulu trecerei surprinde iu 
sine si pe acelu alu intârcerei; acestu de alu douilea esto 
corelativu celui d’antaiu si decurge diu elu, câ o consecintia 
logica. Intorceree inse trebuie se apara, prin insusi faptele, 
ce o caracteriseza, câ simpla trecere in direcțiunea opusa. 
Der’ intregulu miscariloru, ce actualmente se seversiescu in 
Romani’a de catra trupele imperiale, face proba despre in- 
tentiuuea, nu a unui mersu transitoriu, ci a unei opriri cu 
unu caracteru permanenta, — deca insusi declaratiunile 
domniei vdstre, domnule agenta, cuprindu o alusiune din 
cele mai directe la noue combinări strategice, in vederea 
unoru evenimente, pentru cari conventiunea din 4/16 Aprile 
nu p6te fi aplicata, este permisu a se crede si a afirmă, ca 
trecerea se preface in ocupatiune.

Ori curgerea trupeloru imperiale catra fruntariile Rus
siei nu sta in proportiune cu intrarea loru pe teritoriulu 
romanu. Nu se contesta, ca nu esista, câ si pentru o sim
pla trecere in scopu de intdrcere, successiunea de fracțiuni 
diferite, pe cale de etape regulate. Numerulu aceloru trupe 
sporesce. Spiritulu sistematicii, cu care ele sunt rcpartite, 
mesurile, de cari presenti’a loru este incungiurata, formarea 
de depouri la mai multe puncte, esecutarea de lucrări mili
tare după regulele techuice, areta o prelungire anormala a 
siederei si proiecte de stabilire prelungita. Asia a Xl-a di- 
visiune de infanteria, anuntiata câ pentru trecere, b i e d e 
de o luna imprastiata in giurulu Bucures
ci 1 o r u , fora câ vre-unu obstacolu materialu, neateruatu 
de vointia, se fi impedecatu mersulu ei si se o fi indatoritu 
la o oprire atatu de lunga. O brigada, venindu din Giur
giu, este oficiala semnalata, si are a fi esielonata in ostulu 
capitalei. Diluicu sosescu ori din Bulgari’a seu chiaru din 
Russi’a fortie, cari se mișca in conformitate cu planuri co
ordonate. Pe de alta parte, pentru a esplicâ ivirea si dis
punerea recenta a trupeloru imperiale in regiunile Dunărei 
de josu, faceți mențiune „de imperids’a necessitate, do a 
pregăti aperarea intrarei in Dunăre, si de a fi gat’a contr’a 
unei invasiuni ostile pe acelu fluviu, din spre partea marei. 
Si mai departe vorbiți „despre detasiamentulu desemnata 
pentru a redicâ la casu de trebuintia, baterii Indispensabile."

Veți conveni, domnule agentu, ca fația cu astfeliu de 
fapte si declaratiuni, ingrigirile tierei sunt legitime.

(Va urmă)

ZD 1 -v e x s e_
(Necrolog u.) Dela Orade’a-mare primimu 

urmatoriulu tristu anunciu: „Cousistoriulu epar- 
chialu gr.-or. din Oradea-mare, cuprinsu de adeiica 
dorere, auuncia, ca fidelulu si energiosulu seu pre- 
siedinte, archi mândri tulu si vicanulu episcopescu 
Andreiu Alesandru Pappuiu urmarea 
unui morbu greu si indelungitu, si-a datu nobilulu 
seu sufletu in manile Creatoriului la 7 luniu st. n. 
a. c. demanhtia la 9 hre in anulu 53 alu etatii.® 
— Remasitiele pamentesci, după binecuventarea 
loru din biseric’a gr. or. din Orade’a, s’au asie- 
diatu spre repausu in cimeteriulu gr.or. centrale 
in 10 luniu dem. la 9 hre. Memori’a se-i fia 
binecuventata! —

(Unde vomu ajunge cu esecutiunile 
de dare?) „N. Arader Ztg.® constata, ca resul- 
tatulu esecutiuniloru dese, pentru datoriele de im- 
posite, nu ducu de regula la nici unu resultatu. 
Obiectele secuestrate ale sermaniloru datornici se 
vendu la licitatiuni c’unu pretiu atatu de scadiutu, 
incatu cu sumele dobendite abia se potu acoperi 
spesele esecutiunei. In urma nu castiga nimicu 
nici statulu, darea remane neplatita si bietulu ese- 
cuatu devine cersitoriu. Cine castiga dhr’ din li- 
citatiunile publice ? Numai cumperatorii, nisce



individi flamandi, nesce esistentie dubie. Nu potemu 
prevedă, dice numit’a fbia, catu va mai dură 
acdst’a metoda de a incassâ dările restante, dăr’ 
potemu prevedd cu siguritate de acuma, care va fi 
resultatulu esecutiuniloru : O seracia generala !

(Cancelarii advocatiale.) Dlu R u- 
b i n u P a t i t i ’a advocatu si-a deschisu cauce- 
lari’a s’a in A 1 b a - J u 1 i’a ; ear’ dlu advocatu 
Nicolau O 11c u a deschisu cancelari’a s’a ad- 
vocatiala in A r a d u.

(Representantii poteriloru la 
congressulu de pace) ce se va intruni 
Joi’a achst’a in Berlinu voru fi după scirile ce le 
avemu pana acuma următorii: Din partea Austriei 
contele Andrâsy, contele Karolyi si br. Haimerle; 
din partea Angliei: lordu Beaconsfield, lordu Sa- 
lisbury si lordu Odo Russel; din partea Franciei 
dnii Waddington si St. Vallier; din partea Italiei 
d. min. de esterue de Corti si contele Launay; 
din partea Russiei principele Gorciacoff (care s’a 
reinsanatosiatu), contele Siuvaloff si d. Oubrill; 
din partea Turciei inca nu se scie cu siguritate 
cine va fi, antaiu erau desemnați: Savfet si Ed- 
hem-pasia, mai tardiu se numia câ representanti 
ai Turciei Sadi-pasi’a, Sadulah-bey si Teodori- ef- 
fendi, acuma in fine se depesidza ca, Kara-Teodori, 
care a fostu inaintatu la rangulu de pasia, va fi 
primulu, ear’ MehemetAli alu doilea representantu 
alu Turciei; in fine din partea Germaniei: d. de 
Bismarck si ministrulu Biilow. Cu conducerea pro
tocolului va fi insarcinatu consiliariulu de stătu 
Radovitz. Micele poteri, cari ceru a fi admise cu 
votu consultativu la congressu, voru fi representate 
astfeliu: din partea României dnii Bratianu si 
Cogalniceanu, din partea Greciei: ministrulu Deli- 
janis ; din partea Serbiei: ministru Ristici si din 
partea Muntenegrului: consiliariulu Petrovici.

(G-eneralulu Trepoff.) Diuariele russe 
anunția, ca acestu politiaiu, devenitu celebru prin 
atentatulu seversitu contr’a lui de Ver’a Sasulici, 
merge din ce in ce mai reu. Operațiunea, la care 
s’a supusu in Odes’a, n’a avutu nici unu resultatu. 
Glontiulu nu a potutu fi scosu. Trepoff a mersu 
de aici la Berlinu, spre a consultă pe medicii de 
acolo. Urările .... nihiliste Tu voru urmă pretu
tindeni.

(Ver’a Zasulici.) Era de prevediutu, ca 
poternicii din St. Petersburg nu voru dă pace pana 
ce nu voru cassâ sentinti’a juriului, prin care s’a 
declaratu nevinovata Ver’a Zasulici. Eaca ce se 
scrie din capital’a Russiei 3 Iuniu: „Despartie- 
mentulu criminalu dela curtea de cassatiune a 
cassatu eri sentinti’a curții cu jurați dela St. Pe
tersburg in afacerea Verei Zasulici, pentru errori 
de procedura comise in contra determinatiuniloru 
art. 575 si 578 ai codicelui penalu. Processulu 
se va judecă din nou de catra tribunalulu cercului 
Novgorodu."

(Goncordi’a romana.) Cetima in „Doro- 
bantiulu" : Sub acestu nume esista in Bucuresci 
o escelinte societate, care merita sprijinulu tutoru 
Romaniloru buni. Ea e presidata de neobositulu 
d. 0. P o r u m b a r u si are de scopu reciproc’a 
instruire si ajutorare a membriloru, pentru care 
acdsta societate a si datu Dumineca 28 Maiu, o 
frumăsa serbare in localulu „Gradin’a Mânu" str. 
Vamei Nr. 3.

(Tifusulu cu pete) Cetimu in „Rom. 
Lib.“ Ni se spune, ca tifusulu cu pete ar’ fi luatu 
proportiuni ingrozit6rie in Bucuresci; prin maha
lale (suburbie) jacu mai multi 6meni de acdsta 
băla, ear’ spitalele sunt pline. Cașurile de m6rte 
sunt frecuente. Pana acum nu scirnu se fi luatu 
nici o mesura esceptionala consiliulu nostru me- 
dicalu superiorii, contra acestei stări periculbse. 
Catu pentru onor, primăria, vedemu cu părere de 
reu, ca ea continua cu nepasarea fagi a cu starea 
igienica a capitalei. In tdte părțile gunâie in 
mediuloculu stradeloru, murdarii, cadavre de ani
male si apa imputita. Fația cu asemenea stare, 
numai bunulu Dumnedieu ne p6te scapă de m6rte 
asflxiatăre, ca-ci autoritatile insarcinate cu ingri- 
jirea sanetatii publice nu voiescu se faca nimicu.

(Recrutarea in Romani ’a.) Cetimu 
in „Curieriulu de Galați" : Cu ocasiunea recru- 
tatiunei din districtulu Covorluiu s’a observații o 
impregiurare surprindietăria. Prin tăte satele, pe 
unde comissiunea de recrutare a trecutu, nu s’a 
vediutu unu singuru teneru, care se căra scutire 
shu e se se arate neaptu de a portă arm’a. Cu 
totii veseli voioși, veniau a se supune revisiunei, 
si după .ce comissiunea declară pe unulu de bunu, 
viu se ducea in grup’a celorlalți revisuiti si se 

parea a se consideră mândru de onbrea ce’i s’a 
facutu, de a se găsi bunu pentru a se numi 
osteanu roman u. Comuu’a Galați nu a re- 
masu si ea mai josu; aici s’au vediutu tineri, 
cari s’au inscnsu de buna voia, fara că se aiba 
chiaru implinita etatea ceruta de lege, pentru a fi 
luati in armata, si in diu’a de 5 Maiu curentu, 
candu s’au deschisu lucrările comissiunei de revi- 
suire, au venitu la comissiune cu music’a in frunte 
si iu aplausele cetatianiloru. Nu se mai audieau, 
câ inainte plângeri de ale parintiloru, fratiloru 
seu suroriloru. Acumu din contra, ddca venise 
si unii din acești’a, ei nu faceau de catu a in- 
partasi acelesi sentimente de veselia si plăcere cu 
bravii tineri, ce tidr’a chiama sub drapelu pentru anulu 
curentu. Ddca vre unulu dintre tinerii orasieni 
era declaratu de comissiune „reu", elu iesiea printre 
șirurile camaradiloru lui rusinosu si cu capulu in 
josu. Amu vediutu pe unulu, carui’a ei curgeau 
lacrimi din ochi, pentru ca nu p6te a servi tihr’a 
câ militariu.

Sciri inerunte din Koniani’a. — „Monitoriulu" 
publica decretele domnesci, priu cari se făcu in ministeriu 
unele schimbări, si adeca: Se primesce demissiunea dlui 
P. S. Aur el ianu din postulu de ministru alu lucrari- 
loru publice si in loculu lui trece d. I. C. Bratianu, 
conservaudu si presiedinti’a consiliului. — D. G. A. li o- 
s e 11 i , presiediniele adunării deputatiloru, este numitu 
ministru - secretam de stătu la departamentulu de in
terne. — Dnii I. C. Bratianu si M. Cogalniceanu aveudu 
se plece in străinătate, d.G. G h i t i u , ministrulu culte- 
loru este insarcinatu cu mterimulu ministeriului lucrariloru 
publice, er’ d. E. S t a t e s c u, ministrulu de justiția, cu 
interimulu ministeriului afaceriloru străine. — Pana la in- 
torcerea dlui I. G. Bratianu d. C. A. Eosetti este 
insarcinatu cu presiedinti’a consiliului. — D. I. G. B r a- 
tianu a plecatu Sambuta la Berlinu, d. Cogalniceanu 
a r.emasu se plece Dumineca. — D. I. C a r a g i a n i, 
professoru la universitatea din Iași, e numitu bibliotecariu 
alu bibliotecei centrale din Iași, in loculu repausatului Pe- 
trino. — „L’Orient“ afla, ca tunurile îndreptate iu josulu 
Dunărei, sunt destinate la inarmarea Chiliei, Ismailului si 
altoru puncte strategice. Se asigura, ca numai Ismailulu 
care va fi tare iutaritu, va ave peste 100 tunuri. — Vreo 
2000 îufanteria si aprope 1000 artileria russesca au ocu- 
patu comun’a Banes’a din giurulu Bucuresciloru. — „Cu- 
rierulu de Bacau" ne spune,» ca la 20 Maiu a inceputu si 
in Bacau recrutatiunea. Inse ... ce se vedi ? Toți jidovii si 
armenii inscrisi pe listele sortiereiloru ale anului acestui a, 
si-au pregatitu certificatele tribunalului, ca sunt s u p u s i 
străini. — Totu acelu diuariu impartasiesce noutatea 
plăcută, ca mai multe ddmne din societatea Bacăului, 
au luatu hotarirea de a se portă pentru sesouulu de vera, 
cu costume naționale: camasia cu altitia si fota. — 
„Dorob." afla, ca in judetiulu Prahova o banda de tâl
hari a calcatu in ndptea de 19 Maiu p’unu hangiu (car- 
ciumariu) din comun’a Sinai’a. Bandiții in numeru de vreo 
20, armați cu pusei Peabody-Martini au chinuitu pe hangiu 
si pe fiiulu seu, luandu-i vreo 1600 lei. Sătenii n’au cute- 
zatu se alerge in ajutoriulu hangiului din caus’a deseloru 
impuscaturi ale hotiloru. — Prim’a emissiune a bilete- 
loru ipotecare va fi de trei millione, in bucăți de 
5 si de 10 lei. — Dumineca trecuta s’a cantatu la metro- 
polia in Bucuresci unu T e - D e u m pentru scaparea impe- 
ratului Germaniei din alu douilea ateutatu. — „L’Orient® 
afla, ca consululu geueralu alu Greciei la Bucuresci a in- 
manatu M. S. D6mnei o scrisdre fdrte afectudsa din partea 
reginei greciloru O 1 g ’a , impreuna cu fotografi’a copiiloru 
M. S. elenice. — Pe sem’a ministrului de resbelu s’a des
chisu uuu creditu de 368,406 lei pentru plat’a costului a 
4,000,000 tuburi metalice, pentru cartusiele armei Peabody 
s. a., apoi uuu creditu de 407,300 pentru imbracamintea 
si echipameutulu trupeloru iu campania. —: Dela Bolgradu, 
8 Iuniu i se scrie lui „L’Orient" : Multe trupe iutra in 
Russi’a, inse alte trupe intra er’ iu Romani’a, viindu dela 
Beuder. Facandu deductiunea, afli, ca mai multe vinu, de- 
catu se ducu. Cu prea, prea puține esceptiuni, in Kussi’a nu 
se tramitu, decatu numai bolnavii. — Aceleiași fdie i se 
scrie dela Gilav’a 8 Iuniu: Avemu aci si iu giuru vreo 
15,000 soldați russi de t6te armele. Acesta dovedesce de 
ajunsu catu de multe trupe noue au sositu de 14 dile. Au 
mai sositu eri din Kussi’a 800 cara de provisiuni. — „Rom. 
afla din isvoru siguru, ca russii construiescu la Sulin’a, pe 
tiermulu dreptu si in costa la intrarea postului baterii pen
tru tunuri de calibru mare. Peste 600 soldați russi sunt 
intrebuintiati la aceste lucrări strategice. La Tulci’a russii 
au transportata 15 tunuri de asediu de celu mai mare ca
libru. Lucrările esecutate de russi la Reni sunt deja termi
nate. Ele constau din mai multe baterii cu tunuri de posi- 
tiune de mare calibru. — Representantii Româ
niei la Congressu dnii Bratianu si Cogalni
ceanu sunt acompaniati de doui deputati romani, avendu 
titlulu de secretari; de dnii Ionu Sturdza si M. Fe
re c h i d e , fostu ministru. —

Soiri vLltime teleg'xafi.oe.
Soirea despre o parțiala mobilisare 

in Transilvani’a, ce se respandise de cateva dile 
capeta consistentia. Ni se spune ca acdst’a mo
bilisare se asthpta pe la mediuloculu lunei curente. 
Se dice ca si in Bucovin a, Dalmati’a si Stiri’a 
de sudu va fi chiamata sub arme o parte din 
reserve.

„S. d. Tgbl." afla ca Escl. S’a comandantulu 
generalu alu Transilvaniei br. R i n g e 1 s h e i m 
va face o caletoria spre a inspectâ lucrările forti- 
ficatârie la passurile Transilvaniei.

„Agenti’aHavas" anuntiâdin Berlinu, 8 Iuniu: 
Consiliulu federalu va votâ negresitu proiectulu 
relativu Ia disolvarea Reichstagului. Nouile alegeri 
se voru face probabilu pe la sfersitulu lunei lui 
Iulie. Pana atunci consiliulu federalu va deliberâ 
asupr’a proiecteloru privitbrie la mesurile de luatu 
contr'a socialistiloru si contr’a celoru, cari se ocupa 
cu politic’a. Elu se va ocupă asemenea de mesurile 
administrative, ce trebuescu luate pentru aducerea 
la îndeplinire a legiloru in fiintia, si mai cu sănia 
legea, care regulamentâza schimbările de domiciliu. 
Pretutindenea poporulu ajuta cu activitate politi’a 
spre a caută pe socialiști, si denuntia pe persânelo 
culpabile de lesa-majestate. Adi s’au pronuntiatu 
optu condamnări pentru lesa-majestate.

Din Londr’a se anuntia ca princ. Bismarck 
a invitatu poterile câ se întreb uiutieze t6te mediu- 
16cele spre a suprimă acțiunea socialistiloru inter
naționaliști si ca le-a invitatu totodată se dă in
strucțiuni plenipotentiariloru la congressu.

Plenipotențiarii turci au plecatu in 10 lu. 
la congressu. Osman-pasi’a e numitu maresialu. alu 
curții.

Buletinulu despre senatatea imperatului germ, 
publicatu in 10 Iuniu dimin. dice: „Imperatulu a 
dormitu in n6ptea acăst’a linistitu. Somnulu seu 
n’a avutu nici o întrerupere."

Pravurile purgative gazose
dela, Elopatal?:.

Cuprindu in sene părțile constitutive chemice ale 
apeloru renumite dela Elopatak.

Efectu deosebita arata pravurile aceste in contra slabitiunii 
de stomachu, lipsa de apetitu, in contra galbinarii si tdte 
bolele de apa seu hydropica, in contra trenjiloru, la doreri 
de besica, tiav’a udului, nisipu si petra in elo, cathare cro
nice, înfiaturi, curgeri albo, ametiele, congestiune catra capu, 
peptu s. a. 2—12

Una dosa din pravurile aceste are efectuiu 
ea 2 dose de pravuri ale lui Seidlltz.

Pretiulu unei cuthie cu 12 dose este petotindene 80 
cruceri m. a.

Cei cari voru ale ave in depositu spre vendiare, pri- 
mescu rabata,

Depositulu generale se afla in BRASIOVU in 
apothec'a lui GREGORIU SAV’A.

Qp poiifo ° casa cu gradina
UaUld inchiriatu. A se adressâ :

Strad’a n6ua (Spitals-Neugasse) Nr. 454 
Parterre. 2—*

MllilTIi* Nemernicii, Piscu Le- 
IIIU11 III4 urdiei, Galm’a Secarei, 
Steos’a mica, Mirele, Zanog’a mor
tului, Zanog’a ulița, Laculu rosiu 
jumetate si Poienile lui Martinu, in 
numeru de 9, situati in judetiulu 
Prahov’a, plaiulu Comarnicu pana 
in hotarulu Transilvaniei, in drep
tul u comunei Sacelele, se dau Si 
arenda spre pasiune, si pădurile de 
pe acești munți spre taiere, cu în
cepere dela Santulu Dumitru 1878. 
Doritorii se potu adressâ la sub- 
semnatulu proprietariu in Pitesci. 
2—10 N. Bratianu.

0-o.rsvLlvi la. To-uirs’a de Vien.’a
din 10 Iuniu st. n. 1878.

5 °/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) . . . 63.95 

5°/0Rent’a-argintu (îm
prumuta nationalu). 66.46 

Losurile din 1860 . 114 25 
Acțiunilebanceination. 814.— 

„ instit. de creditu 232.75 
Londr’a, 3 luni. .118 —

Oblig, rurali ungare . 75.—
„ „ Banat-Timis. 78.50
„ „ transilvane. —.—
„ „ croato-slav. 77.50

Argintulu in mărfuri . 103.15 
Galbini imperatesci , 5.59
Napoleond’ori . . . 9.43
Mărci 100 imp. germ. . 58.15
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