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Mișcările electorale.
Brasiovu, 10 luliu 1878.

Mișcările electorale in Ungari’a si Transil
vani’a au inceputu. Partidele maghiare si-au pu- 
blicatu manifestele loru si lupt’a intre guverna
mentali. si opositiunali, intre estremi si moderați 
s’a inciiisu pe tota line’a.

Alegerile dietale in tierile aceste nu au oferita 
niciodată unu spectaculu atragdtoriu. Declamatiuni 
esagerate maghiare si maghiarăne, terrorisari de 
t6te speciele, cateva capete sparte . . . eata 
tabloulu lupteloru electorali la maghiari. Nu 
voimu se dicemu, ca metod’a acdst’a nu s’ar’ 
practică intr’unu rnodu sdu altulu si sub alte ce- 
riuri constituționale. Guvernele, cari voru se’si 
creeze cu ori-ce pretiu o maioritate docila si ple
cata in parlamenta, o cdta de mameluci gafa spre 
servire, nu sunt prea scrupuldse in alegerea 
mediulâceloru de agitațiune electorala. „Ciomagasii" 
se gasescu pretutindenea, unde libertatea alegeri- 
loru este sinonima cu libertatea de a intrebuintiâ 
t6te mediulâcele de pressiune, ce stau momentanu 
la dispositiunea celoru dela potere.

Ceea ce sternesce unu deosebitu interessu fa- 
șia de viităriele alegeri este insemnatatea, ce tre
buie se i se atribuie intr’unu momentu, candu 
pentru monarchi’a austro-ungara începe o nona 
epoca, care va avă o influintia decisiva asupra 
desvoltarei sale interne. Maghiarii simtu, ca se 
prepara in ascunsu mari evenimente, ei vedu, ca 
furtun’a, ce se redica despre Orienta, nu p6te trece 
fora a sguduf si la temeliele esistintiei natiunei 
maghiare, de aceea ingrigirile loru crescu din dî 
ce merge si nemultiamirea cu politic’a de pana 
acuma, cu resultatele dobendite de guvernulu actu- 
alu devine totu mai intensiva si mai generala. 
Sub asemeni impregiurari ne potemu așteptă la o 
lupta crâncena intre partid’a guvernamentala si 
opositiunea maghiara.

Asianumit’a „opositiune întrunită" posede 
unu mediulocu poternicu de agitațiune in cestiunea 
ocuparei Bosniei si a Herzego vinei. Nu este greu 
a demonstră alegatoriului maghiaru, ca politic’a de 
ocupare p6te provocă mari pericole asupra Ungariei, 
ca din aceea numai slavismulu pdte profită s. a. 
s. a. Organele opositiunale sunt neobosite in de
monstrarea releloru, ce potu resultă din acțiunea 
orientala a Austro-Ungariei. „Ori-ce alegatoriu, 
care va votă pentr'unu candidata alu guvernului, 
va fi responsabilu inaintea lui Dumnedieu si a 
ămeniloru pentru pericululu si ruîn’a ce-o provdca 
asupra Ungariei politic’a guvernului" — esclama 
diuariulu stângei moderate.

Cele mai grave acusari intiinpina in press’a 
opositiunala cornițele Andrâsy, adjutoriulu seu Tisza 
si maioritatea camerei, care nu s’a opusu politicei 
loru. Maghiarii așteptau că Andrâsy se prepare 
resbelulu cu Russi’a si candu colo elu cerii dela 
congressu mandatata de a luă Turciei doue pro
vincii. Conflictulu dorita cu rusii s’a straformatu 
deodata intr’unu conflictu cu turcii. Nu iusdmna 
acdst’a a resturnâ intrdg’a logica a adeveratiloru 
maghiari ?

Mai multa apa a manatu inse cestiunea ocu
parei bosniace pe măr’a Kossuthianiloru. Publicamu 
mai la vale manifestulu loru. Cea mai aspra im
putare, ce-o potura face Kossuthianii guvernului, 
a fosta aceea, ca totu ce a facutu — i s’a dic
tata dela Vien’a. Ungariei ’i sunt manile legate, 
ea nu mai are vointia, trebuie se j6ce asia, cumu 
’i canta cei din Vien’a, esclama dmenii stângei 
estreme, si nimeni, credemu, nu va sustiend, ca cu
vintele loru voru resunâ in pusthia. Din contra, 
Kossuthianii potu contă acuma mai multa, că ori- 
candu, ca voru reesi in cercurile loru de alegere, 
bă voru câștigă inca si mai multu terenu.

Pana acuma amu vorbita numai de partitele 

maghiare, ce făcu inse natiunalitatile ? Se pare, 
ca vocea loru a amuți tu nu numai in parlamenta, 
ddr’ si in tidra mai de totu. Aparinti’a acdst’a nu 
e greu de esplicâtu. Ddca diece ani de domnia au 
potutu se producă la suprematistii maghiari atata 
desamagire si nemultiamire, cumu ar’ fi fostu cu 
potintia, că se remana fora efectu asupra popdre- 
ioru nemaghiare diece ani de asuprire, ce au tre
buita sei îndure ? Este efectuln unei oboseli mo
mentane, ce cuprinde pe omu in cursulu unei lupte 
îndelungate, nicidecumu inse efectulu descuragiarei, 
alu desperarei.

Nu, opositiunea naționala in Ungari’a si 
Transilvani’a inca traiesce, amorțirea ei a fosta 
numai aparenta, ea se redesteapta. Niciodată în
dreptățirea ei nu a fostu mai mare, că astadi 
candu statele europene acorda drepturi naționale 
si politice de a rondulu: bulgariloru, bosniaci- 
loru, greciloru, arnautiloru, evreiloru din Turci’a.

Ceea ce ne interesdza pe noi in prim’a linea 
este atitudinea romaniloru, aloru trei miliăne de 
romani din Transilvani’a si Ungari’a. De acdst’a 
ne vomu ocupă in numerulu viitoriu.

Dobrogea, ddca ni se va dă că despăgubire de 
resbelu său pentru regulare de fruntarii. Sustieue- 
torii acestei opiniuni dicu, ca viitoriulu ne-ar’ con
damnă, ddca ni s’ar’ luă din teritoriulu nostru si 
amu respinge altulu, care cu timpulu a apartie- 
uutu si acel’a României, după cumu probdza acte 
istorice si după cumu se vede intr’unu memoriu, 
ce romanii l’au data congressului dela Parisu ; ca 
ddca amu refusă Dobrogea, după ce ni se va luă 
Basarabi’a, amu remand fora nici unu debusiu 
atatu la gurile Dunărei, catu si la mare, astfeliu, 
ca totu comerciulu nostru ar’ avd interessu la 
acdst’a; ca in fine totu este unu castigu a avd 
unu pamentu dre-care, de catu a nu avă nici
decumu."

După cumu se apera aceste opiniuni, adauge 
numit’a fdia, se pare ca fiacare din acei, cari le 
sustienu, are dreptate. Pentru protestulu contra 
retrocederii Basarabiei, cum se vede, nu e diver- 
gtatia de opiniuni, catu pentru cealalta cestiune, 
aceea, a primirei său a respingerei Dobrogei e apoi 
resolvarea ei depinde mai multu dela informatiu- 
nile ce le voru dă delegații sosiți dela congressu.

„Romani’a Libera" face appellu la toti ro
manii, că se’si dd man’a. Mandatari ai natiunei, 
esclama ea, ganditive bine la pericululu, ce ame- 
nintia vidti'a statului romanu ; numai prin unire 
si cu intieleptiune iu lucrări ’lu vomu potd în
lătură ; se înceteze ddr’ acele framentari ascunse, 
mișcate de patimi vulgare. Singur’a nedreptatita 
prin tractatulu, ce se gatesce la Berlinu, dice nu
mita fdia — e Romani’a. Angli’a, Austri’a si 
Greci’a, cari n’au arsu nici o cartusia si n’au 
jertfita nici unu soldata dobendescu foldse 
materiali diu împărțirea Turciei, Russii, Mun- 
tenegrinii, Serbii, si Bulgarii se alegu toti 
cu foldse pdte mai mari de catu sacrificiele 
făcute. Numai romanii, a caroru vitejia a 
sburatu peste totu pamentulu, cari au" fa
cutu sacrificii in bani si iu 6meni mai pre susu 
de poterile statului loru, numai densii sunt ue- 
pastuiti de marii judecători ai Europei oficiale, 
— apoi intrdba: Ce se facemu in faci’a acestei 
hotariri sdrobitdrie ? Astadi avemu de a face nu 
cu Russi’a necrediutidsa, nerecunoscdtdria si brutala 
ci cu Europ’a s. c. 1.

Diuariulu opositiunalu conservatoriu „Press’a" 
constata asemenea acdst’a impregiurare dicdndu, ca 
hotarirea Europei nu se pdte lesne nesocoti. Astadi 
pete fi vorba numai de a caută a ocoli reulu, 
candu nu ’lu potemu evită. Ar’ trebui, dice 
„Press’a", că si vieati’a ndstra interna politica, 
moravurile vietiei ndstre publice se se transfdrme 
drecumu spre a se puue in acordu cu importau ti’a 
ce a capetatu stătuta romanu prin recuu6scorea 
indepondintiei sale si prin rotata ce’lu are in 
Orienta; ar’ trebui se uitamu odata micele ndstre 
divisiuni de partida si se privimu mai departe 
peste strimtulu orizontu ce ne ’ncungiura, ca-ci 
atunci vomu vedd mai claru. (Ar’ fi fostu de 
dorita că conservatorii, a carora atitudine nu a 
corespunsu pana acuma mai de locu postulatului 
de mai susu, se pună odata in pracsa convicțiunile 
aceste ale „Pressei", respicate la diferite ocasiuniI) 
„Press’a" adauge mai' departe, ca dilem’a pentru 
romani pare a fi sdu se se umilească său se se 
certe cu tdta Europ’a ; cumu se scapamu diu acdst’a 
alternativa ?

După acdst’a pune cestiunile mai susu memo
rate, mai adaugdndu un’a noua, ca 6re Romani’a 
n’ar’ potd primi Dobrogi’a nu că schimbu pentru 
Basarabi’a, ci cu declaratiunea, ca o id că o sim
pla anecsare de pamentu pentru sacrificiele făcute 
in resbelu % In fine dice, ca o cestiune din cele 
mai importante e, ddca va trebui se se conchiame 
o adunare constituanta. „Press’a" incdrca apoi a 
se aperâ in contra acusarei „Romanului", ca con
servatorii tindu a restringe libertățile constituțio
nali si pentru aceea ceru convocarea unei consti-

Romani’a in respanthii.
Domnii Ionu Bratianu si Cogalniceanu, dele

gații României la congressulu din Berlinu, au so
sita Dumineca sdr’a in Bucuresci. Prim’a loru 
ingrigire a trebuita se fia a dă sdrna inaintea na
tiunei despre resultatulu missiunei, ce le-a fostu 
incredintiata, ai face cunoscute resolutiunile con- 
gressului. De aceea s’a intrunitu fora amanare 
(Luni la amediu) consiliulu de miniștri. Inca in 
aceea-si di presiedintele camerei ii facutu cunos
cuta deputatiloru, ca guvernulu cere, că Marți la 
2 dre deputății si senatorii se convină in localulu 
senatului la o întrunire particulara, spre a ascultă 
pe delegații reintorsi dela Berlinu si spre a se 
consultă asupra resolutiuniloru, ce sunt a se luă 
fația de decisiunile congressului.

Romani’a a ajunsu drasi in respanthii. Mo- 
mentulu este catu se pâte de gravu, o simte fie
care. Pe care cale se apucamu ? Se protestamu in 
contra retrocederii Basarabiei, si in ce modu ? Se 
primimu Dobrogi’a său se-o respingemu ? Aceste 
cestiuni de suprema gvavitate framenta astadi in
trdg’a societate romana. Fiacare romanu adeve- 
ratu este preocupata in momentulu de fația de o 
profunda ingrigire pentru viitoriulu patriei iubite. 
Cumu vomu esi din periculele situatiunei pre- 
sente î . . .

Pana in momentulu, candu scriemu, nu amu 
capetatu nici o scire despre decursulu importantei 
întruniri de Marți. Ne marginimu ddr’ a trece 
in revista unele apretiari făcute de diuariele ro
mane in ajunulu decisiunei ce va fi a se luă de 
catra corpurile legiuitărie. „Telegraphulu" dice, ca 
in parlamenta si chiaru in tidra sunt doue opiniuni 
in privinti’a atitudinei ce trebuie se urmeze ro
manii fașia cu decisiunile congressului si adeca:

„Prim’a opiniune este se protestamu contr’a 
retrocedarei Basarabiei si se respingemu atatu Do- 
brogea catu si ori-ce alta compensare, chiaru candu 
acdsta compensare ni s’ar’ dă sub titlu de rotun- 
direa fruntariiloru său de despăgubire de resbelu. 
Acei, cari spriginescu acdsta opiniune, dau moti- 
vulu, ca, luandu Dobrogea, sub ori-ce forma ni 
s’ar’ dă, consimtimu indirecta la schimbulu cu 
Basarabi’a; ca noi, cari ne-amu batutu pentru 
liberarea popdreloru, amu fugi dela principiulu 
nationalitatiloru si amu adoptă pe acel’a alu con- 
cisteloru; ca in fine vomu intră intr’o rivalitate 
necontenita cu bulgarii si acelu pamentu va fi 
punctata de discordia, care p6te se aduca cu timpu 
consecintie grave.

„Cealalta opiniune este, ca trebuie se protes
tamu cu energia contr’a retrocedarei Basarabiei, 
reservandu-ne dreptulu asupr’a ei; ddr’ se primimu



tuante. („Romanulu" adeca sustieue intr’unu ar- 
ticulu de fondu, ca conservatorii ar’ fi gafa a 
primi Dobrogi’a in schimbu cu Basarabi’a, ca tac- 
tic’a loru merge intr’acolo, că luandu apoi de pre- 
testu schimbarea de teritoriu, se convâce o con
stituanta si se revisuidsca constitutiunea, voindu 
astfeliu a-si asigură domni’a prin sugrumarea liber- 
tatiloru publice.) „Press’a" nu e de parerea „Ro
manului*, ca schimbarea de teritoriu, primirea 
Dobrogei său chiaru refusarea acestui teritoriu s’ar’ 
pota face printr’o lege ordinaria, votata de par
lamenta. Constituant a, dice, ea trebuie ddr’ convocata 
mai cu sâma pentru modificarea art. 7 din cons- 
titutiune, ca-ci prin anecsarea Dobrogei o suma 
de musulmani voru deveni cetatiani romani. In 
fine dice, va fi de lipsa o constituanta, pentru-ca 
piulti credu, ca ar’ fi mai bine, că Romani’a se 
ib numele si rangulu de Regatu, care e mai de 
acordu cu ierarchi’a si usurile internaționale si 
mai potrivitu si cu importanti’a noului stătu, si 
in casu de asia numai o constituanta va fi in 
dreptu a declară Romani’a de Regatu.

Pe care din cărările respanthiei va apucă 
Romani’a ? Respunsulu ni-lu voru dă corpurile 
legiuitarie.

Pap a Leo XIII si Germani’a.
Decandu s’a suitu Leo XIII pe tronulu ponti- 

ficalu, relatiunile Curiei papale cu cas’a domni- 
tOria germana au devenitu multu mai bune. Leo 
alu XIII spera se ajunga cu binele si cu fru- 
mosulu ceea ce antecessorele seu voiă se stOrca 
prin cea mai estreina opositiune. Isi va pota 6re 
ajunge scopulu ? Acdsta o potemu judecă mai bine 
din doua autografe imperatesci, publicate dilele 
aceste in Monitoriulu oficialii alu Germaniei. Pri- 
mulu este unu respunsu alu imperatului Wilhelmu 
la scrisârea, prin care Leo XIII ’i face aretare 
despre suirea s’a pe tronulu papalu, dandu totodată 
espressiune parerei de reu, ca nu a aflatu totu ace
leași bune relatiuni intre Prussi’a si Pontifîcatulu 
romanu. In acestu respunsu, datatu din Berlinu, 
24 Martiu 1878 imperatulu felicita mai antai pe 
pontifice la alegerea s’a, apoi accentudza, ca po- 
porulu germanu a pastratu in țâțe timpurile pace 
in intru si ascultare fa§ia de autoritate si spera, 
ca poternicei influintie a Santiei Sale ’i va suc
cede se aduca la ascultare fația de legile tierii si 
pe aceia din prelatii catolici, cari pana acuma 
au fostu renitenti. — După ce Pap’a intr’o 
scrisore datata dela 7 Aprile a esprimatu din 
nou speranti’a, ca bun’a intielegere trecuta se va 
restabili si a aretatu, ca mediuloculu de a ajunge 
la acestu resultatu ar’ fi o modificatiune a diver- 
seloru dispositiuni legislative, principele mosteni- 
toriu a adresatu Papei, in 20 Iuniu, o scrisâre, 
publicata asemenea in Monitorii), in care multia- 
mesce pentru simpathi’a manifestata de santulu 
scaunu cu ocasiunea atentatului dela 2 Iuniu. Prin
cipele moștenitorii! adauge, ca nici odata unu mo- 
narchu prussianu nu va pota subscrie ceea ce 
doresco Pap’a in scrisOrea s’a dela 27 Apr., că 
legile constitutiunei prussiane se fia modificate 
după principiile bisericei romano-catolice, pentru 
ca independenti’a monarchiei prussiane ar’ suferi 
o scădere prin aceea, ca mișcarea libera a legisla- 
tiunei sale ar’ fi supusa unei poteri străine, (adeca 
pontificatului romanu.)

„DOca si nu sta in poterea mea, dice mai 
departe principele mostenitoriu, si p6te nici in 
aceea a Santiei Văstre, a regulă acuma unu con- 
flictu seculariu de principii, totu sunt inse gafa a 
tractă dificultățile conflictului in unu spiritu de 
pace si de conciliatiune, care resulta din convic
țiunile mele chrestinesci." Supunendu, ca la Pap’a 
va află totu acelea-si dispositiuni, principele mos
tenitoriu nu renuntia la speranti’a, ca acolo, unde 
o intielegere asupra principieloru nu va fi possi- 
bila, celu puținu simtieminte reciproce de concilia
tiune voru lasă deschisa pentru Prussi’a calea spre 
pace, care n’a fostu inchisa niciodată celorulalte 
state. —

Ambele scrisori sunt contrasemnate de prin
cipele Bismarck. Ele si contienu ideile caucelariului 
germanu. Lui ’i convine a face pace cu Vaticanul u, 
ddr’ fora că prin acdst’a se sufere o alterare prin- 
cipiele sale. Ce vrea Pap’a si ce vrea Bismarck 1 
Principiele, pentru cari se lupta uuulu si altulu, 
se potu resumă in doue cuvinte: celu d’antaiu 
voiesce omnipotenti’a bisericei, alu douilea omni- 
potenti’a statului. Aceste sunt doue estreme, intre 
cari o pace durabila nu se p6te inchiaid. Si unulu 
si altulu din ele este periculosu libertății popOreloru.

Manifestulu kossuthianiloru.
Nu de multu amu publicatu appellulu „opo- 

sitiunei întrunite* catra alegatorii Ungariei, acuma 
vomu reproduce punctele esențiale din manifestulu 
electoralu alu partidei dela 1848, a kossuthianiloru, 
Manifestulu acest’a e publicatu de catra comitetulu 
esecutivu alu stângei estreme, subscrisu de Daniel 
lrănyi si suna asia:

„Ce a facutu guvernuta iu cei trei ani din urma, a 
implinitu sperantiele indreptatite ale natiunei si promissiunile 
ce i lea facutu ? Nu voimu se negamu, ca uu ar’ fi ui- 
suitu spre acest’a, cu tote aceste budgetulu arata unu de- 
ficitu de 30 milidne, noue imposite (dări) au fostu intro
duse si dările de pana acuma au fostu urcate. Diet’a au- 
temergetdria ne-a lasatu doue mediuloce de scapare : afaceri 
vamali independente si banca independenta. Guvernulu si 
maioritatea au respiusu ambele. Si pentru ce ? Pentru-ca 
asia o au voitu in Vien’a, pentru-ca numai cu acestu pretiu 
— dicu ei — s’a potutu sustiene concordi’a intre ambele 
state. In 1867 Ungari’a a fostu despoiata de drepturile 
sale de stătu cele mai inalte, spre a asigură — cumu 
diceau — bunăstarea ei materiala, acuma au sacrificata 
conditiunile bunastarei materiale, pentru că se potemu se ne 
bucuramu si mai departe de bunătățile vitregei constitutiuni. 
Ne au facutu slugi pentru că se potemu fi bogati, ne făcu 
cersitori, pentru că se potemu se remanemu slugi. Guver
nulu dice, ca e liberata si ne-a asigurata, ca va introduce 
reforme liberale. Cevasi bunu si folositoriu totu mai făcură, 
dor’ dreptulu muuicipalitatiloru l’au restrinsu, libertatea 
religiunaria n’au introdus’o, catholiciloru nu le-a asigurata 
autonomi’a, si dreptulu de întrunire cutezară alu regulă pe 
calea ordonantieloru. Ei promisera, ca voru face o politica 
naționala si lasara, că celu mai bunu aliata alu nostru, 
Turcia se fia atacata cu arma de inimiculu nostru celu 
mai mare si se pare, ca acuma sunt gata a imparti prad’a. 
Si pentru ce tote aceste ? Pentru-ca asia o voiescu in Vien’a. 
Sistemulu afaceriloru comune apasa că unu alpu pe umerii 
bărbațiloru noștri de stătu. Deca inse, radimati pe intreg’a 
națiune, ar’ fi cutezatu a se opune, atunci ar’ fi cedatu 
partea cealalta (Austri’a.) Si maioritatea camerei părta vina, 
ca-ci a sustienutu pe guvernu in tdte cestiunile aceste. Toți 
au greșita prin urmare si uu sunt demni de încrederea na
tiunei. Cu tote aceste inse caus’a capitala a reului nu zace 
in omeni, ci in sistemulu afaceriloru comune ; pe catu timpu 
va sustâ acest’a patri’a ndstra nu pdte fi libera, poporulu 
nostru nu pdte fi fericita. Constitutiunea este numai o zidire 
in ventu, vointi’a natiunei numai o vorba gdla. Suntemu o 
provincia si preste acest’a o colonia. Se dice, ca amu fi 
slabi; sunt dre acei’a, cari procedu astfeliu cu noi, atatu 
de tari ? Avemu unu dreptu la independintia si simtiulu de 
conservare ne spune se-o castigamu. Deca voimu se mai 
traimu că națiune, trebuie se ne castigamu independinti’a 
de Austri’a. Armele pentru acestu scopu le posedemu in 
votulu nostru. Se votamu asiader’. Deca ve este scumpu 
binele patriei, fericirea vdstra si a fiiloru voștri, votati 
pentru barbati de aceia, cari voiescu se recâștige indepen
denti’a Ungariei, se restabilesca libertatea si egalitatea, se 
usiureze sarcin a poporului, a caroru trecuta si caracteru ne 
da garanția pentru viitoriu.® —

Dela Congressu.
Corespondentul!! dinarului „le Temps" apre- 

tiandu portarea delegatiloru romani la Berlinu, te
legrafia urmatoriele:

„Ddca dd. Bratianu si Cogalniceanu au pa- 
catuitu prin ceva, acestu ceva este unu escesu de 
zelu patrioticu: toti acei’a, cari i-au vediutu la 
lucru in Berlinu, sciu, ca ardărea acestor’a, in 
apararea causei patriei loru, nu s’a recitu unu 
siuguru momentu, totu ce eră cu potintia de fa
cutu, ei au facutu cu o statornicia si cu unu 
curagiu admirabilu in contr’a tuturora furtuniloru 
redicate asupr’a loru; si ddca compatriotii aces
tor’a au celu mai micu simtiementu de dreptate, 
voru fi datori a le face la Bucuresci o primire 
totu asiâ de caldurOsa, că si caudu ar’ fi castigatu 
o victoria."

Declaratiunea ce a facut’o primulu represen- 
tantu alu Turciei Karatheodori -pasi’a la in- 
ceputulu siedintiei congressuale din 4 Iuliu a. c. 
cu privire la cestiunea Bosniei siaHerze- 
g o vinei suna asia: „Considerandu dorintiele 
esprimate de catra marile poteri reunite in con^- 
gressu, relativu la ocupatiunea Bosniei si a Her- 
zegovinei din partea Austro-Ungariei, Sublim’a 
Pârt’a nu se opune mai multu acestoru dorintie. 
Ea consimte la ocupatiune, reservandusi o intie
legere directa cu Austro-Ungari’a asupra cestiuni- 
loru ulteriăre." După acdst’a declaratiune i s’a 
datu Austro - Ungariei mandatulu de ocupatiune 
formalu europeanu. Ce se atinge de „cestiunile 
ulteriâre", i se scrie lui „Neue freie Presse", ca 
aceste s’ar’ referi la o gradata ocupatiune a am- 

beloru provincie, pentru că Pdrt’a se aiba timpu 
a-’si retrage trupele regulate, ce mai are acolo.

Decisiunea congressului in privinti’a Greciei, 
luata in siedinti’a din 5 Iuliu, suna după „N. W. 
Tagblatt" astfeliu : Congressulu invita sublim’a 
POrta, a inchiaiă cu guvernulu elenicu unu trac
tata rectificatoriu de fruntarii. Congressulu e de 
părere ca acdst’a rectificare trebuie se aiba de basa 
o linea, ce duce dela riulu Salumbri’a in Tessali’a 
pana la Calam’a ndgra in Epiru (vis-a-vis de Corea). 
Poterile oferă bunele loru servitii pentru casulu, 
candu negotiatiunile intre Turci’a si Greci’a ar’ 
intimpinâ dificultăți."

Eata scrisârea ce a adresat’o asta primavăra 
princ. Gorciacoff, dlui Cogalniceanu, voindu alu 
pregăti de sosirea lui Ignatieff:

Domnule Ministru,
Majestatea S’a Imperatulu considera momentulu că 

venita, de a lamurf cateva cestiuni, care sunt iu reporta 
cu pacea ce este in perspectiva a se inclieiă, si pe care 
amu fostu in positiune a le desvolta Excelentiei Văstre in 
trasuri geuerale. Voimu, ca relativu la acest’a se nu iesa 
neintielegeri.

Pentru a inlatură acestea, stapanulu meu luminata a 
tramisu pe adj utantuta generalulu cornițele Ignatieff la Bu
curesci. Elu ve va espune scopurile Cabinetului Imperialu. 
Escelenti’a Vostra cunăsce deja direcțiunea loru generala. 
Dv. sciti, ca nutrimu dorinti’a do a face pentru Romani’a 
totu ce ar’ fi posibil u de a se face pe terenulu diplomaticu. 
Inse dvostra sciti, ca avemu si do aperatu interesse si 
drepturi, asupra caror’a iiu potemu negocia. Ceea-ce astep- 
tamu dela Guvernulu Romanu, este o rationare justa si 
precisa a positiunei sale si a năstra. In acestu modu tra- 
ditiunile, cari lega Romani’a de Russi’a voru pote continua 
si a se intarf. Tier’a Vostra are de multiumitu totu tre
cu tuta ei acestoru traditiuni, si credu, ca in ele, va găsi si 
in viitoriu spriginulu celu mai securu. Comptezu pe inalt’a 
intieleptiune a Excelentiei Văstre si a dlui Presiedinte de 
Consiliu, ca intrunu momentu, care pdte deveni hotarîtoriu 
pentru relațiile ambeloru tieri, veți face se prevaleze vederile 
superidre ale omului de stata asupra indemnuriloru si pas- 
siuniloru de partidu.

Primiți etc.
Gorciakoff.

Din camer’a romana.
In siedinti’a de Joi 22 Iuniu v. deputatulu 

M. Gr. B o n a c h i a interpelata pe d. presiedinte 
alu consiliului de miniștri spre a’i respunde asupr’a- 
urmatOrieloru doue cestiuni:

1. Ddca dnii miniștri Bratianu si Cogalnicdnu, 
plecați la Berlinu că delegați pe lenga congressu, 
sunt tramisii representatiunei naționale său ai gu
vernului ;

2. Ddca unulu din acești delegați si anume 
d. M. Cogalnicdnu este autorisatu si de cine anume 
a lucră pe lenga congressu in contr’a vointiei na
ționale esprimata in modu solemnu, după cumu s’a 
denunciatu acdst’a in siedinti’a secreta, tienuta cu 
unu numeru numai de 15 deputati, iu localulu 
ministeriului de interne, sub presiedinti’a domnului 
presiedinte alu consiliului de miniștri.

Desvoltandusi interpelarea ds’a da citire unei 
moțiuni si rdga adunarea s’o voteze in unanimitate.

D. C. A. R o s e 11 i, presiedintele consiliului: 
Dloru deputati, ve declaru, ca cu cea mai adenca 
dorere amu auditu cuvintele rostite do d. inter- 
pelatoru si acdsta durere este din cele mai adânci, 
pentru-ca unu representante alu natiunei, unu omu 
cu calitati eminente, că ale oratorelni, care a vor- 
bitu acumu, alege tocmai aceste momente delicate, 
că se faca o acusare guvernului intregu si camerei 
intregi, tocmai aceste momente, in care fiacare omu 
trebuie se sta si se cugete in elu insusi di si 
ndpte, in tocmai că adeveratii chrestini, candu se 
ducu înaintea potirului, că se se comunice.

„Bande de hoți au fosta totuddun’a si credu, 
ca s’a dovedita, ca acumu suntu hoți mai pucini, 
de catu altadata, si ca se prindu mai multi decatu 
totuddun’a, se prindu mai toti : cei din Bucuresci 
s’au prinsu toti, si ceilalți se urmarescu pretutin
deni. Care din dvostra, dloru, nu’si a simtitu sufle- 
tulu amaritu si anim’a străpunsă de dorere, de 
junghiuri, de săgeți, candu a auditu pe onor, pre- 
opinante, despartiendu pe camera de guvernu si pe 
guvernu de camera, candu inttaba, cine a tramisu 
pe representantii României la congressu, camer’a 
său guvernulu ? — Cine ia tramisu ? I-a tramisu 
representatiunea naționala, i-a tramisu națiunea 
impreuna cu guvernulu, care suntu un’a si aceeași. 
S’au dusu si dela noi miniștrii tierei, cumu s’au 
dusu miniștrii din tata tierile Europei; s’a dusu 



presiedintele consiliului de miniștri si ministrulu 
de esterne, care mai antaiu au venitu aci, in si- 
nulu representatiunei naționale, de ’si-au aretatu 
program’a loru, si camer’a a aprobat’o. V’amu 
spusu si o repetu, ca nu se p6te, câ acești dele
gați ai natiuuei se fi calcatu unu singuru mo- 
mentu program’a loru aprobata de tidra, si ve 
afirmu, ca înaintea congressului acel’a, pe care 
dtale ’ti place se Iu acuși, a fostu celu mai su- 
blimu : am telegrame chiaru, ca d. Cogalnicdnu a 
facutu onâre natiunei romane prin patriotismulu, 
prin iuteligenti’a, prin caldur’a, cu care a sustie- 
nutu drepturile României in faci’a congressului. 
T6te acele discursuri se voru tipări si le va vedd 
tidr’a. Cumu vii ddr' dt’a si intrebi: cine ’i-a tra- 
misu ? Apoi pe toti aceia, cari stau aci pe acdsta 
banca, cine ’i-a adusu aici ?

„Nimeni, dloru, nu p6te astadi se atinga pe 
representantii noștri pana nu vomu citi actele loru 
si pana nu vomu cun6sce totu ce au facutu. Totu 
ceea ce potu se ve afirmu este, ca nici unulu din 
ei, nici oficialu, nici oficioșii', n’a lucratu, de catu 
conformii programei stabilite de națiune, si este 
peste potintia se admitemu, ca s’ar’ găsi unu 
singuru Romanu, care se nu apere cu t6ta cre- 
dinti’a si poterea program’a natiunei (Aplause). E 
peste potintia, pentru ca atunci acelu omu n’ar’ 
mai fi Romanu, n’ar’ mai esistâ. Asi i potd se 
dicu, dloru, ca Romani’a nu pdte se aiba inamici 
in afara, pentru ca ea totdeaun’a a fostu credin- 
ci6sa angagiamenteloru ei, totdeaun’a a avutu sim- 
tieminte nobile, totdeaun’a a fostu leale, sincera 
catra toti, n’a iucelatu pe nimeni si n’a amblatu 
niciodată in ascunsu, câ mosioroiulu, câ se surpe 
pe cineva, ci a lucratu la lumin a mare, ’si-a are
tatu credinti’a ei, ’si-a sustienutu drepturile ei pe 
fația si cu staruintia, si vedeți, ca opiniunea pu
blica din Europ’a intrdga ni le recunâsce si ni le 
aproba. Nu a remasu o singura voce in pres’a 
europeanu, unu singuru diuariu, care se nu spună, 
catu de nobila si leale a fostu Romani’a in ape- 
rarea drepturiloru sale. Si credeți dvdstra, ca 
atunci, candu tdta opiniunea publica dice, ca drep
turile nâstre sunt sacre, ca ddca congressulu le-ar’ 
sacrifica, ar’ face unu mare reu, s’ar’ găsi unu 
Romanu, care se mdrga se lucreze in contra aces
tora drepturi ? Ei bine, acdst’a nu intra in anim’a 
unui adeveratu Romanu, si prin urmare, nu p6te 
intrâ acdst’a nici in ide’a represintatiunii na- 
lionale.

„Ne-amu intrunitu si ne vomu întruni pe tdta 
diu’a; ne intrunimu, câ se ne luminamu unii pe 
alții, se spuuemu fia-care ce ’i vine in gandu, 
fara controlu, in adunari particulare. Ddr’ pentru 
acdst’a se vii d-tea in siedintia publica, se ne dici, 
ca amu violatu dreptulu represintatiunii naționale, 
ddca ne-amu iutruiiitu 16 inși, si se declari, ca 
guvernulu actualu refusa întrunirea deputatiloru, 
acdst’a nu o potu pricepe. Eu v’amu rogatu se 
ne intrunimu in t6te serile, câ se nu perdemu 
diu’a de lucru aci, ca-ci Europ’a se uita la noi. 
si se potu gas! si intre străini 6meni, cari se 
voidsca, ca, ddca nu Romani’a, ddr’ celu puținu 
libertățile publice, de care ne bucuramu, consti- 
tutiunea ndstra se fia distrusa. Prin urmare, 
inca odata dicu: se firau, câ crestinulu înaintea 
altarului, candu se duce se se comunice, adi mai 
cu sema, candu p6te sunt 6meni afara din tidra, 
cari voru se ne suprime acdsta constitutiune atatu 
de liberala si drepturile acestei națiuni ; ca-ci 
dvâstra sciti, ca numai prin libertate o națiune 
pdte deveni tare si ’si pdte împlini missiunea ei, 
si se pdte gas! si in strainetate dmeni, cari se nu 
voidsca a vedd acdsta națiune mare, puternica si 
nobile, cum s’a aretatu ca este. Ve rogu ddr’ se 
trecemu in unire cu totii la lucru. Peste trei 
patru dile delegații noștri din Berlinu voru sosi 
aci. Atunci ve veți întruni cu totii si in publicu 
si ori unde veți voi, veți luâ cunoscintia de tdte, 
si veți decide in suveranitatea si in intieleptiunea 
dvâstre, ceea ce credeți ca trebuie facutu. (Ap- 
plause.)

D. M. Gr. B o n a c h i. Dloru, scopulu in- 
terpelarei mele, de si ’i s’a datu unu aspectu os- 
tilu, a fostu celu mai pacificu; nu am avutu altu 
scopu, de catu se audu din gur’a dlui presiediute 
alu consiliului acele cuvinte, pe care le-ati auditu 
si dvâstra in privinti’a dlui Cogalniceanu. In urm’a 
acestor’a declaru, ca’rni retragu moțiunea si sunt 
satisfacutu.

D. presiedinte alu consiliului. 
Eu nu amu disu de catu ceea ce este si in anim’a 
fiacarui Romanu.

D. presiedinte. O moțiune nu se pdte 
retrage de catu atunci, candu camer’a voiesce. —

Adunarea consultata incuviintidza retragerea mo- 
tiunei. —

0 voce patriotica.
D. Mihailu Balsiu membru alu partidei con

servative a adressatu diuariului „Press’a" cu privire 
la atitudinea viitdria a romaniloru, urmatdrea scri- 
sdre adeveratu romandsca si patriotica:

„Strigatulu de durere alu romaniloru a re
masu fara nici unu efectu asupra areopagului 
din Berlinu. Representantii poterile™ celoru mari 
si civilisate ale Europei, adunați la Berlinu, spre 
a judecâ după dreptate, au aprobatu calcarea 
cea mai flagranta a dreptului si a echității. Ei 
au declaratu, ca nu gasescu in cestiunea Româ
niei nici unulu din acei factori, prin cari se re- 
presinta in principiu poterea Europei, si ca prin 
urmare, nici un’a din poteri nu are motive indes- 
tulatdrie spre a impedica cu forti’a armeloru 
procederea brutala a Russiei facia cu Romani’a. 
Memorandulu României a atinsu, in tdte cașurile, 
unu scopu. Elu va remand in istoria, câ unu 
monumentu neperitoriu alu decadentiei simtiului 
moralu alu dreptului in Europ’a: elu va spune 
generatiuniloru viitorie, cum ingratitudinea a po- 
tutu deveni unu mediulocu permisu pentru ajungerea 
de scopuri politice; cum calcarea cea mai ab
soluta a credintiei in santiani’a tractateloru s’a 
potutu inaltia la rangulu de dogma politica. De- 
cisiunea congressului din Berlinu este de o însem
nătate fdrte grava si vetamatdria pentru iuteressele 
României. Ea este de o importantia politica es- 
traordinaria si totu asia de însemnata este influinti’a 
morala si acdsta nu numai asupra poporului ro
manu, ci chiaru asupra tuturora popdreloru. Ver- 
dictulu mariloru poteri va slabi credinti’a in equi- 
tatea loru politica si va produce o impressiune 
teribila asupra popdreloru mai mici, a caror’a esis- 
tentia nu se basdza pe poterea morala a dreptului 
gintiloru si pe respectulu tractateloru.

„Toti romanii cundscemu marea valdre poli
tica, ce are Basarabi’a pentru tidr’a romandsca. 
Istori’a României este plina de dovedi despre 
marea importantia ce principii si poporulu romanu 
atribuiau posessiunii Basarabiei. Stefanu celu Mare 
priviea Cetatea Alba, câ un’a din cele mai impor
tante cetati ale Moldovei. Torente de sânge mol- 
dovenescu s’au versatu in lupta contra turciloru, 
pentru posessiunea acestei cetati, si mii de fiii 
din cei mai bravi ai tierei ’si-au gasitu o mdrte 
gloridsa in aperarea ei. Atatu de multu a fostu 
petrunsa populatiunea si boierii Moldovei despre 
necesitatea Basarabiei, pentru iuteressele vitale ale 
tierei, incatu, după cedarea Basarabiei in 1812 
catra Russi’a, nici o pressiune a guvernatoriloru 
russi, nici un’a din persecutiunile sistematice eser- 
citate asupra proprietariloru romani, n’a fostu in 
stare se ’i faca a ’si vinde moșiile loru de buna 
voia. Boerii moldoveni, câ Costache Balsiu, s. a. 
preferau mai bine se renuntie la venitulu loru 
legitimu de pe moșiile din Basarabi’a, si nu le-au 
vendiitu de catu in urm’a unoltiriloru de totu fo- 
lulu, prin cari erau amenintiati de a le perde 
fara nici o compensatiune. Candu, după unu in- 
tervalu de 44 de ani, o parte din acelu teritoriu 
rapitu s’a redatu vechiloru sei posessori, anima 
tutuloru romaniloru tresărea de fericire si bucuria 
si tdta tiâra resuna de dulcile cantari, ce acestu 
faptn a inspirații poetului nostru Alesandri. Era 
atunci timpulu redeșteptării poporului romanu, după 
o sclavia iudelungata sub jugulu domnirei fanario- 
tilorn si recastigarea acelei parti a Basarabiei, 
oricatu de mica erâ, se priviea, câ unu fericitu 
augurii pentru viitoriulu României. Si se nil se 
crdda, ca poterile au voitu se iiduca numai o pa
guba teritoriala Russiei, candu au înapoiata Mol
dovei aceea parte a Basarabiei cu gurile Dunărei, 
precumu asemenea nu trebuie a se aprecia impor- 
tanti’a acelei bucăți de pamentu numai după nu- 
merulu mileloru sale patrate. Ca-ci acdst’a neîn
semnata bucata de pamentu coprinde gurile celui 
mai importantu din fluviile Europei. Intr’o lun
gime de 3000 de chilometrii, Dunarea trece prin 
optu diferite State. Legata cu Rinulu, prin ca- 
nalulu lui Ludovicu, ea formdza, pentru comer- 
tiulu Europei centrale, un’a din arteriele cele mai 
principale de vieatia. Importanti’a cea mai mare 
inse, pentru comerciulu europeanu, Dunarea o ca
pota dela intrarea ei in Austro-Ungari’a ; si acdst’a 
importantia cresce cu catu ea se apropia de Marea 
Ndgra. Aprdpe 100 de vapdre de diferite mărimi 
si peste 350 șlepuri ale societății Dunărene, trans
porta pe fiacare anu peste 350 milidne de cantare 
de mărfuri si aprdpe unu milidnu de caletori. 
Celelalte state ale Europei si mai cu sâma Angli’a 

sunt asemenea impartasite in proportiuui mari, la 
beneficiile acestei mari caii de comunicatiuno dintre 
Occidentu si Orientu.

„Noue, romaniloru, ne-a fostu incredintiata 
missiunea de a padi libertatea miscariloru pe Du
năre, de a ocroti interessele comerciului europeanu 
pe tdta lungimea Dunărei inferidre pana la Marea 
Ndgra. Astadi inse, in urm’a reușitei preteutiuni- 
loru Russiei, acdsta missiuno a romaniloru va trece 
asupr’a Russiei. In fați’a acestei decisiuni a cou- 
gressului credemu, ca tdte sfortiarile romaniloru 
din tdte partidele si mai alesu ale acelor’a, cari au 
desaprobatu ceea, ce s’a facutu pana acum’a, tre
buie se aiba astadi câ singura tînta a cautâ re
medii in contr’a acestei mari nenorociri naționale. 
Mai presusu de luptele de partidu trebuie se fia 
patri’a comuna, a cărei esistentia, a cărei liber
tate, ale cărei interesse vitale suut puse in periculu. 
Candu s’a auditu pentru prim’a dra scirea despre 
pericululu, care ne amenintiâ, romanii uitaseră cu 
totii luptele de partida si tdta tidr’a s’a redicatu 
câ unu singuru omu, spre a aperâ integritatea si 
independinti’a României. Unu protestu unanimu 
alu prințiului si alu corpuriloru legiuitdrie fîi res- 
punsulu la pretentiunea formulata de contele Ignatieff. 
Acdsta protestare unanima ne-a castigatu stim’a 
Europei intregi. Aceleași proteste, repetate cu 
aceasi umanitate de corpurile legiuitdrie, trebuie 
si astadi se formedie principal’a acțiune a politicei 
romanesci: Nu voimu se damu nimicu, precumu nu 
voimu nici se luamu nimicu. Acdsta politica tre
buie s’o sustiena guvernulu, partidulu guverna- 
mentalu, care domnesce adi in camere, si oposi- 
tiunea, mai alesu opositiunea, alu cărei rolu este 
de a aparâ cu energia si cu unu devotamentu pa- 
trioticu interessele tierei si a departâ pericolele, 
ce ne amenintia. Missiunea opositiunei este de a 
silf pe guvernu a merge pe calea drdpta si a nu’lu 
lasâ se se abata dela dens’a. Interessulu opositiu
nei si interessulu comunu alu tierei ei dictddia iu 
aceste grele momente indouita abnegatiune si unu 
indouitu devotamentu."

Cu l-a Iuliu stilu vechia se Începe unu 
non abonament» la „Cazet’a Transilvaniei^ pentru 
seinestrulu aln II-lea 1878. "WE

Rogamu pe domnii aceia, a carorn abonainentn 
espira cu JtO Iuniii st. v. câ. se grabCsca cu reinoirea 
lui, cfi. se li s6 p6ta trainite l'Ai’a regulata.

Diverse.
(D a t o r i ’a de 80 m i 1 i 6 n e.) Cetitoriloru 

noștri le este cunoscutu, ca a fostu mare cearta 
intre nemți si unguri asupra detoriei de 80 milidne 
ce le-a fostu imprumutatu guvernulu austriacu 
dela banc’a naționala in 1863. Ungurii sustieneau, 
ca detori’a memorata privesce numai pe Austri’a 
si nu voieau se contribuie nimicu la platirea ei. 
In fine s’a aplanatu si cestiunea acdst’a prin aceea, 
ca camer’a ungurdsca in siedinti’a s’a dela 22 
Iuiiiu a. c. a votatu legea, prin care se obliga si 
Ungari’a a plăti partea s’a, adeca 30%, din da- 
tori’a de 80 milidne. Asupra acestei sume va 
trebui se dd guvernulu austriacu precumu si celu 
ungaru cate-o obligațiune creditorelui, adeca bancei 
naționale, care in urm’a nouei impacari, prin care 
i s’a prelungitu privilegiulu pentru ambele state 
ale monarchiei inca pe 10 ani, va portâ de aci 
încolo numele de „banca austro-ungara." Obliga
țiunea ce-o va dâ guvernulu austriacu societății 
de acțiuni a „bancei austro-ungaro" va sunâ asia; 
„Iu urm’a obligatiunei dela 6 Ianuariu 1863, fă
cută pe bas’a conventiunei dela 3 Ianuariu 1863, 
a imprumutatu banc’a naționala austriaca privile
giata statului 80,000,000, dî optu diecl milidne 
florini v. a. si acestu imprumutu avea se i se re- 
platdsca la finea lui Decembre 1877 in bani gat’a. 
Banc’a naționala austriaca privilegiata lașa acestu 
imprumutu de 80,000,000 v. a. statului pentru 
timpulu catu va durâ privilegiulu bancei austro- 
ungare fara dobenda si pe timpulu catu va durâ 
acestu privilegiu, partea din castigulu curatu alu 
bancei, ce compete administratiuniloru ambeloru 
state, (Austri’a si Ungari’a) va fi a se intrebuintiâ 
spre platirea acestui imprumutu subtragdndu-se 
din sum’a detorita. După incetarea privilegiului 
bancei aiistro-ungare la 31 Decembre 1887, ad- 
ministratiunea de stătu a regateloru si tieriloru 
representate in senatulu imperialu (Cislaitani’a) va 
plat! acestei banei in bani gat’a restulu inca ne- 
solvitu alu împrumutului susu memoratu, de cumva 
pana atunci nu se va face o noua conventiune." 
— Tecstulu acestei obligațiuni contiene, cumu ve- 
demu, in puține cuvinte istoriculu intregu alu de
toriei de 80 milidne.



prin diferite spitale civile ale orasiului si 13 copii 
găsiți in institutulu Grigorianu ; 111 au fosta de 
secsu barbatescu si 104 de secsu femeescu ; 105 
au fostu chrestini si 110 israeliti. — Acdsta cifra 
totala de 215, in proportiune cu populatiunea 
orasiului representa cate 2’3/15 la 0 mia de su
flete. — Dintre locuitorii veniti din afara de 
orasiu au moritu 16 in spitale civile, incatu mor
talitatea tuturoru spitaleloru civile se urca la 65 
si anume: 40 la spitalulu Sf. Spiridonu, 12 la 
spitalulu israelitu si 13 la institutulu Grigorianu. 
In spitalele militarie romane au decedatu unu 
soldatu, 6r’ in spitalele russe 88 russi si 5 turci. 
Predominante au fostu b61e de infectiune si afec
țiuni cronice ale organeloru respiratorii, pe lenga 
cari au inceputu a se aretâ mai adeseori, la copii 
mici si afecțiuni catarhale si inflamatârie ale trac- 
tului intestinalu. Numerulu copiiloru morti in 
etate pana la 5 ani au fostu 104, si anume: 41 
iu etate pana la unu anu si 63 in etate de 1 
pana la 5 ani; prin urmare proportiunea mortali- 
tatiei copiiloru pana la 5 ani, in comparatiune cu 
numerulu intregu alu mortalitatiei representa 482/5 
la suta. — „Curier. Bal."

(Starea sanitar ia a ostirei rus
se s c i.) Din Petersburgu s’anuncia urmatăriel :e 
Aici se spera, ca resultatulu Congressului va fi 
favorabilu păcii. Se doresce intr’unu modu viu re- 
intărcerea trupeloru russesci, care se afla acumu 
in Turci’a, unde suferu intr’unu modu crudu de 
tifusu exautematicu, de versatu si de disenteria, 
epidemii, in contr’a caror’a sciiuti’a lupta in zadaru 
si care făcu mari pustiiri in armata. Cifr’a bolna- 
viloru este acumu (18 Iuniu) de 30,000, adica 
aprăpe 20 la suta. In acestu numeru nu s’au 
transportata in Russi’a decatu 8000. S’au tramisu 
pe teatrulu de resbelu funcționari de ai statului, 
intrebuintiati la controlu, cu missiunea de a iri- 
spectă servitiulu intendintiei in armata. Acăsta 
mesura a datu cele mai bune resultate si a pusu 
capetu unoru numerăse abusuri. Din nefericire s’au 
descoperitu si de asta data fraude, care trecu 
peste ori-ce mesura si pe care o comissiune le-a 
dovedita in sarcin a contracciiloru. Funcționarii in- 
tendentiei erau adesea uniți cu acei contraccii si 
unu mare numeru dintre ei sunt puși sub urmă
rire. („Rom.")

Sciri merunte din intru. — Pana acuma au 
fostu mobilisate in Austro-Ungari’a cu totulu 5 divisiuni. 
Acuma se țoru mai mobilisâ inca trei divisiuni 
spre intarirea contingentului din Croati’a si Dalmati’a, si 
adeca a 2-a de infant. din Vien’a, a 6-a din Graz si a 
28-a din Laibach. — Esamenele de maturitate orale la 
gimnasiulu romanu dinBrasiovu avura locu 
Luni c’unn succesu stralucitu. Dintre 7 maturisanti trei au 
primitu calcululu de „deplinu maturi cu distinctiune", doui 
de „deplinu maturi" si doui de „maturi". Esamenulu de 
maturitate cu școlarii din c 1 a s ’a III c o m e r c i a 1 a a 
fostu Marți si avu inca unu forte bunu succesu. — Ni se 
scrie din S i e r m u s i , ca senatulu scolasticu cu preotulu 
si docențele in frunte voru dă in 28 Iuliu st. n. unu baiu 
in folosulu scolei gr.-c. de acolo.

Sciri merunte din Romani’a. Din Bolgradu 
afla „L’Orient“, ca russii spera intr’unu resultatu bunu alu 
congressului, der’ nu inceta a se prepară pentru tote eveui- 
mintele. Prin Bolgradu trecu trupe numerdse, cari vinu 
din Russi’a, mergendu in Bulgari’a, Romani’a seu in Bas- 
arabi’a romana. Dealtmintrea sosescu trupe si pe apa. 
Deunadile vreo 5000 omeni venindu peste mare dela Odess’a 
au desbarcatu la Chiustenge. — Aceleia-si fdie i se co
munica, ca in B a s a r a b i ’a romana s’ar’ fi aflandu 
iu momentulu de fația 20,000 russi. — „Vocea Oovurlu- 
iului“ scrie, ca comerciantii din portulu Galați au primitu 
sciri din T u lc e a, cari dicu, ca la scirea, ca Dobrogi’a va 
fi anesata României, poporatiunea romana si elena din acelu 
orasiu ar’ fl facutu o caldurosa demonstratiune. — Acelasiu 
diuariu anuntia, ca in giurulu orasiului Galați se afla 
5 lagare cu armata russa si ca unele din ele comunica 
prin telegrafu de campu. — „Rom.“ scrie, ca Mercuri a 
intratu in Bucuresci prin bariera Sierbanu-Voda o com
pania de militari russi, mergendu la casarm’a Malmeson. 
Ei veneau dela Popesci. — Lini’a Rusciucu-Varn’a s’a de- 
schisu in mediuloculu unei mari veselii russo-bulgare. —

(Demonstratiunea antiaustriacal 
din V e n e t i ’a.) In diu’a de 29 Iuniu se 
așteptă se sosdsca la Veneti’a vaporulu „Archiduce 
Macsimilianu" cu âspeti din Triestu, cari voieau 
se faca o escursiune de plăcere in vechi’a cetate 
a laguneloru. Unu numeru mai mare de venetiani 
inchiriasera unu vaporu mare si voieau se mărga 
cu musica si stăguri inaintea fratiloru triestini. 
Tocmai, candu erau se plece inse, sosiră mai multe 
telegrame din Triestu, cari spuneau, ca autoritatile 
austriace au opritu plecarea vaporului „Archiduce 
Macsimilianu". Nespusa a fostu indignarea si ma- 
ni’a, ce a cuprinsu t6ta societatea italiana la ceti
rea acestoru telegrame. O mare mulțime plecă la 
pieati’a San-Marco, care eră indesuita de poporu. 
Demonstratiunea se incepu inaintea localului re- 
dactiunei diariului „Rinovimento." Aci mulțimea 
incepil a strigă „Evviva Trieste, Trentino, Italia" 
s. a. Intre aceste strigate se audieâ „Marsiulu re- 
gescu", esecutatu de capel’a orasiului. După aceea 
mulțimea se duse inaintea palatului consulelui aus- 
triacu. Strigatele demonstrative de „Evviva Trieste" 
se reinoira aci, ba mulțimea devenise atatu de in- 
focata, incatu incepil a asverli cu bastbne si petrii, 
osupr’a casei consulelui, sparsera ferestrile, smul
seră insigniele consulatului si le aruncara in ca
nalii. Mulțimea eră aprăpe de a pătrunde in palatu 
spre alu derimă, candu eata ca sosesce cuestorele 
cu gendarini si carabinieri. Provocarea acestuia, că 
publiculu se se imprastie, a fostu primita cu flue- 
raturi. Numai dupace carabinierii au ’inceputu a 
face intrebuintiaie de baionete se respandi mul
țimea. Poporule de aceea eră asia infuriatu 
pe consululu austriacu din Veneti’a, fiindu-ca 
se vorbiea, ca densulu ar1 fi prevenita pe autori
tatile din Triestu, ca escurs'unea din cestiune avea 
de scopu demonstratinni politice, si ca pentru 
aceea s’a opritu plecarea vaporului „Macsimilianu". 
— Demonstratiunea acdsta era de natura de a 
turbură bunele relatiuni intre Itali’a si Austro- 
Ungari’a. De aceea guvernulu italianu a facutu 
totu ce i-a stătu in potintia spre a documentă, 
catu de multu italianii regreta escesele popora- 
tiunei venetiene' comise in contra consulelui aus
triacu. In camera mai multi deputati interpelandu 
pe ministrulu de interne Zanardelli, acest’a si-a 
esprimatu profund’a s’a părere de reu si a disu, 
ca va luă stricte mesuri, că asemeni cașuri se nu 
se mai p6ta repetă. Cabinetulu austriacu s’a de
clarata multiamitu cu satisfactiunea data de gu
vernulu si autoritatile italiane si a esprimatu do- 
rinti’a, ca relatiunile amicabile intre ambele state 
se nu fia mai multu turburate de asemeni cașuri 
regretabile.

(Manifestulu electoralu aluso- 
cialistiloru germani,) care a aparutu 
dilele aceste, provăca pe toti, cati adetaza la prin- 
cipiele socialiste, orasiani, tierani, lucratori, a se 
reuni spre a sustienâ lupt’a si apoi dice: „Se re- 
luamu vechi’a năstra tactica: „Unulu pentru toti 
si toti pentru unulu." Se intramu in lupt’a elec
torala uniți, fora frica, si fideli principieloru. Se 
concentramu mediulăcele năstre de acțiune asupra 
unui micu numeru de cercuri electorale, spre a 
potă reuși cu atatu mai siguru. Lucru esentialu 
nu e de a reuni sute de mii voci, ci de a reuni 
celu puținu numerulu aceloru voci, ce s’au datu 
deputatiloru socialiști aleși la 10 Ianuariu 1877. 
Victori’a năstra va iusemnă egalitate politica si 
sociala, liberarea economica a poporului lucratoriu." 
Conformii acestui manifestu socialiștii se voru luptă, 
ddr’ spre a nu-’si risipi banii si fortiele numai in 
28 cercuri de alegere. Acdst’a strategia le va 
permite p6te a-si sustienă positiunea in parlamen- 
tulu germanu.

(Societatea geografica din Pa
ri s u) a distribuita dilele trecute premiele anuale 
in sal’a cea mare a Sorbonei sub presiedinti’a ad- 
miralului La Roncibre-le-Noury. Medali’a cea mare 
fu acordata renumitului esploratoru alu Africei 
Stanley, care descrise intr’unu discursu tienutu in 
limb’a anglesa resultatulu minunateloru sale des
coperiri in Afric’a centrala.

(S t a t i s t i c ’a I a s i u 1 u i.) In cursulu lu- 
nei espirate Maiu s’au născuta in cuprinsulu ora
siului 219 prunci, dintre cari 109 băieți si 110 
fete, dintre părinți chrestini au fostu 75, din pă
rinții israeliti 144, numerulu copiiloru găsiți de
puși in institulu Grigorianu si cuprinși in nume- 
riilu susu ar’etâtu au fostu 5 ; nasceri de gemeni 
s’au intemplatu de doue ori, nasceri de prunci 
mort.i au fosta 17. Numerulu mortiloru dintre po- 
pulatiunea Iasiului s’au suita la 215, prin urmare 
cu 60 mai puținu decatu in lun’a precedenta 
Aprilie; 166 au moritu in domiciliulu loru, 36 

alesa si bine potrivita din tdte ramurile de iuvetiamontu, 
ca-ci indata ce unu ramu de invetiamentu nu e represen- 
tatu proportionatu in unu Abcdar ori carte de lectura, 
acelu manualu e defectuosu si inca cu atatu e mai defec- 
tuosu, cu catu mai puținu si mai neproportionatu e repre- 
sentatu cutare ramu ; si dincontra: cutare carte de lec- 
lura va fi cu atatu mai buna, mai corespundiatăria si mai 
usioru ducatăria la scopu, cu catu mai bine si mai pro- 
portionalu sunt representatu tăte objectele de invetiamentu 
in ea. —

T6te manualele singuratice de invetiamentu sunt re- 
lativu, mai pușinu seu mai multu grele de compusu, dor’ 
o carte de lectura produce indiecita greutate, din causa ca 
ea trobue se le cuprindă pe t6to iu sene, in ărecare mesura.

Noulu abcdar romanescu de Vasile Petri in ori si ce 
direcțiune ’lu va caută omulu, ’lu afla. 1. Cautesa: Reli- 
giune, moral’a, limb’a alesa, computu, istorii morale, is
toria naționala, fisica, geografia, desemuu, rogatiuni, poesii, 
etc. t6te se afla. 2. Cautesa: principiale pedagogice : dela 
micu la mare, dela simplu la compusu dela usioru la mai 
greu si „nimicu nocunoscutu“ etc. ca t<5te se afla. 3. Cautesa: 
Caligrafia alesa, stilu eleganții, ortografia usidra (1?) li
tere frumăso si desvolto, scrisăre clara, liartia fina, legâtuia 
buua, pretiu moderatu, ca si aceste tdte se afla peste aș
teptare.

Si iu fine, ce cugeta cineva ? ca dăra eu voiu se 
scotu acestu Abcdar din lume ? nu o făcu I nu o făcu, ca 
nu o potu; ca-ci precumu este absurdu a afirmă cineva, 
ca esista omu sub săre fara pecatu . totu asemenea absurdu 
este si aceea, a afirmă cineva, ca cutare manualu e liberii 
de ori si ce defecte. Acestu Abcdar inca ’si are scăderile 
sale, inse bine trebuie se ne uotamu : ca deca vomu pune 
in cumpena partea cea buna cu scăderile, apoi aceste din 
urma atatu sunt de mici si neinsemnate facia cu bunatatea 
generala a opului, incatu nici ca merita a-se mai aminti.

Deca eminentulu nostru pedagogu Vasile Petri s’a 
binemeritatu si pana acum pe campulu literaturei pedago
gice, apoi acum prin compunerea si edarea acestui Abcdar 
a pusu corăn’a. T 6 d e r u.

FLE VN" A.
(Rectificarea unoru erori do tipărit»)

Nr. 47. versu 10 in locu de „cas’a" monotăna" tre
buie se stfe „O a s a m o n o t 6 n a".

Versulu din urma, colăn’a a doua trebuie se sune:
„O s c 6 t e - n e din t e s c u 1 u, in car’ s u n- 

temu striviți!"
Apoi indata după acestu versu nrmăza unulu, ante- 

penultimulu din acelu numeru, care trebuie se sune asia :
„Purtavomu u m i 1 i n t i ’a, der’aibisitu- 

indurare!"
N. 48. Colăn’a antaia versu 20 se repeteza cuven- 

tulu „sermanulu" din versu 19, in loculu cărui trebuie se 
stea „s e r a c u 1 u“ Strof’a a doua se incepe cu-o mistifî- 
catiune, carea intuneca sensulu cu totulu si adeca trebuie se 
ste in locu de: „Abia aude Carolu ..." „Abia aude 
T i a r u 1 u, cu cata veselia..."

Colăn’a a doua strofa : „Osmanu, de-a cărui spada. 
..." Versu 9 trebuie se ste in locu de potu fi mândru" 
„poți fi mândru", prin urmare si in versulu urma- 
toriu in locu de: „se ’si punu" „s e - t i puni."

in alu diecelea versu din urma trebuie se ste in locu 
de „se ’ncovăie" „se ’nc6vae“. Apoi cureudu după asta 
in locu de : „se taie gliiaro crunte" „se t ă i a g li i a r ’a 
crunta. Trecu cu vederea erorile de interpunctiune din 
lips’a spațiului. —

V i e n ’a, 3 Iuliu 1878.
B. Micii ai lu Lazaru.

Trei cuvinte
asupra opului intitulatu: „Nou Abcdar romanescu“ 

de Va sile Petri, Sibiiu 1878.“
Asupra acestui abcdar me asiu pote pronunciâ in 

trei cuvinte si asia me si pronunciu, ca adeca acestu abcdar 
„o forte bunu“. Asiu arată inse o simplitate prea mare 
deca nu ’mi-asiu descoperi părerile mai pre largu. JFiacare 
objectu de invetiamentu trebuie se-’si aiba părțile sale con
stitutive speciale ; numai, der’ chiaru numai Abcdar si cartea 
de lectura trebuie se cuprindia in sine materia si inca

Sciri ultime telegrafice.
Berlinu, 8. Iuniu. Cestiunea privităre la 

Batum s’a aplanata. Batum remane Russiei, 
acăst’a inse va darimă fortareati’a si va construi 
unu porta liberu.

Berlinu, 9. Iuliu. In siedinti’a de astadi 
s’au resolvitu Gestiunile confiniarie. In privihti’a 
fruntarieloru la Batum avii locu o discussiuue 
lunga minutiăsa, care se fini in modu multiami- 
toriu. Cestiunea darimărei fortaretiei Batum nici 
nu s’a discutata in congressu ea se va resolvi 
directu intre Angli’a si Russi’a.

Mane se voru aduce la finita t6te cestiunile 
si păte ca Sambata se^va subscrie protocolulu. In 
diu’a aceea se va dă unu prandiu mare in onărea 
delegatiloru.

Cu numerulu acest’a se finesce 
semestrulu l-u.
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