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Brasiovu, 23. lanuariu.
XVI. . .Se nu crbda nobil’a națiune maghiara, 

„cum că națiunea romana si-ar’ fi luatu partea s’a 
„deplina din egalitatea de drepturi cu atăta numai, 
„cumcă câțiva inși din sinulu ei, dintre cari partea 
„mai mare se bucura de încrederea Unguriloru, 
„eara nu de a Romaniloru, ia pusu in deregătorii 
„subalterne, după planulu seu, câ si dintr’o gratia. 
„Nu Escelenti’a Ta, dbca amu crede asia ceva ne- 
„amu află intr’o mare rătăcire.

„A sositu acelu timpu, câ aceste doue națiuni 
w— romana si maghiara — sb se si mai lamu- 
„rdsca odata, câ se scie care cum intielege aceea 
„ce numimu egalitate de drepturi.

„Romanii nu ceru uici gratia, nici elemosina 
„(pomana), ci ei pretindu intru tbte drepturi egale 
„in proportiunea aceloru sacrificii, ce aducu pre al- 
„tariulu patriei, pentru că voiescu se aiba parte 
„fratibsca din veniturile comune ale patriei nostre 
„comune. . .

Aceste cuvinte le-a adres-.tu Metropolitulu Siulutiu 
guvernatorului Transilvaniei la 29 Iuniu 1861 in
tr’o scrisbre in care iea in aperare nimicu mai 
multu si nici mai puținu decătu — resistenti’a 
passiva a Romaniloru ardeleni din căleva comitate 
si cu deosebire din comitatulu Albei de josu.

Scrisbrea memorata este tocmai asia de instruc
tiva, câ si scrisbrea ce a adresat'o Episcopulu 
SiaguDa comitelui natiunei sasesci br. Salmen, prin 
care acestu Archiereu iea asemenea in aperare — 
resistenti’a passiva a Romaniloru din fundulu regiu. 

Actele aceste ale Archiereiloru conducători 
caracterisbza situatiuuea politica a Romaniloru ar
deleni nu mai pucinu câ si atitudinea loru dela 
1861.

Monarchulu restabilesce vechi’a conslitutiune a 
Ardeiului, face inse totodată in doue autografe im- 
peratesci reservele sale cu privire la poporulu ro- 
manu, „care nu s’a bucuratu de egalitate după 
dreptulu pubiicu de mai inaint6“ si declara, că 
inalt’a S a vointia este câ sb se faca „schimbări 
afundu taiatbre" in favbrea egalei îndreptățiri a 
Romaniloru.

Urmbza a se reorganisâ Ardealulu pe basele 
vechi constituționale. Domnitoriulu insarcinbza 
pe presiedintele provisoriu alu regescei cancelarii de 
curte transilvane câ se-i astbrna proiectele sale 
asupra restaurarei vechei impartieli administrative 
a tierei, totodată inse ilu provbca se p6rte de 
grije câ se fia considerate după cuviintia tbte 
natiunalitatilb si confessiunile, cu deosebire acele, 
cari mai înainte nu s’au bucuratu de egalitate. 
Monarchulu ’i mai dă unele directive privitdre la 
întrebuințarea diferiteloru limbi ale tierii.

„Pe langa pazirea datinei legale de mai înainte 
dice autografulu — trebuie sb se tiena de re- 

„gula, că, atâtu comuneloru urbane cătu si celoru 
„rurale din marele Meu principatu Transilvani’a le 
„sta in voie deplina a ’si alege limb’a oficiala 
„pentru trebile loru comunale, eclesiastice si sco- 
„lare; mai departe se remaua la voi’a fiacaruia 
„că in desbaterile adunariloru comitatense, orasia- 
„nescî si comunale se vorbbsca in ori-care limba 
„din cele îndatinate in acbst’a tibra, se înainteze 
„in ori-care din aceste limbi rugăminți cătra ofi- 
„ciolate, eara hotarirea acestora va trebui se ibsa 
„in aceeași limba; că in fine funcționarii adminîs- 
„tratiunei politice si ai dreptății totu feliuiu de 
„ordinatiuni si porunci, cari mergu de-a dreptulu 
„la comune, se le dd in acea limba, care este limb’a 
„pertractării trebiloru loru comunale."

Pe bas’a acestui autografu imperatescu dela 21 
Decembre 1860 se începe organisarea administra-
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tiva a tierei. Vechi’a impartibla a tierei si ve
chile datine legale, pe laDga cari Monarchulu do
rea câ sb se respecte „după cuviintia" si natiuna- 
litatea romana, aduce inse cu sine, că mai in tbte 
comitatele ajungu la cărma esclusivu numai Unguri 
cari introducu limb’a loru in tbte afacerile publice 
si eschidu pe Romani unde potu si dela funcțiuni 
si dela rapresentantiele comitatense.

De alta parte, in fundulu regiu in asianumitele 
„scaune (districte) sasesci" domnesce supremati’a 
vechiloru datine legale sasesci, si se monopolisbza 
afacerile publice in favbrea Sasiloru. Episcopulu 
Siaguna, in scrisbrea amintita din Augustu 1861, 
imputa comitelui natiunei sasesci br. Salmen că, 
cu tbte că pretutindeni a declarâtu „că e insarci- 
natu de Maiestatea S’a a face dreptate Romani
loru", totuși cu ocasiunea restauratiuniloru din fun
dulu regiu, unde Romanii făcu maioritatea, nu s’a 
intielesu .nici măcaru cu unulu d intre Romani si 
apoi totu elu (cornițele) se jaluiesce că „preoții a- 
tîtia poporulu' ce’lu pacinicu la nesupunere . . . 
la protestări in contra restauratiuniloru făcute." 
Episcopulu adauge :

„Dbca din nenorocire infratirea intre națiunile 
„conlocuitbre nu se va potb mediloci, vina se 
„descarcă numai asupra aceloru organe ale guver
nului, cari sunt membrii natiuniloru privileginte 
„din timpii ’nainte de 48, cari fiindu educați si 
„imbetraniti in scbl’a antemartiala, nu vreau a se 
„împrieteni cu sc61’a postmartiala, cu liter’a si 
„cu spiritulu harțiiloru imperatesci s. a."

Preste acbst’a cancelariulu, care trebnie se 
„pbrte de grija" câ restaurările sb se faca „cu 
considerarea după cuviintia" a Romaniloru, este si 
elu unu membru alu natiuniloru privilegiate; guver- 
nulu este compusu mai totu din asemeni membri.

Ei bine eata ce se intempla acuma. Romanii din 
comitatulu Albei inferibre se semtu asupriți prin 
compunerea comitetului comitatensu din 48. De 
aceea ei protestbza si făcu resistintia passiva decla- 
randu tbte actele acelui comitetu de neobligatbre 
pentru Romani. Cam asemeni protestări făcu si 
Romanii iu fundulu regiu.

Ce respundu la tbte aceste cei dela putere? Ei 
iu lo cu se caute a vindecă reulu, se apuca de cei 
doi Archipastori, facbudu - i pe ei, si numai pe ei 
respensabili pentru aceste „turburari si atitiari ale 
poporului." Archiereii cauta a justifica, fiacare 
după cum ilu taie capulu, procedeiile Romaniloru. 
Dbr’ se vede că justificarea le face mare greutate, 
căci vinu in conflictu datoriile loru oficibse cătra 
guvernu cu datoriile natiunale. Metropolitulu Siulutiu, 
care este si mai multu suspitiuuatu de cătra cei 
dela guvernu, dîce in strimtorarea s’a cătra guver- 
natorulu tierii :

„E preste putintia câ aceste fapte (ale celoru 
ce nu voiesc î se recunbsca pe Romani de egali) se 
nu ne compromită in ochii poporului si pe noi, 
cari voimu alu conduce totu numai spre bine si ’i 
recomaodamu din anima infratîrea cu națiunea 
maghiara 1“

Cum se potrivea resistenti’a passiva a poporului 
cu acbst’a atitudine mai multu decătu concilianta a 
siefiloru natiunali ?

Cronic’a evenimenteloru politice.
„L’Indbpandance roumaine", diaru ce apare in 

Bucuresci in limb’a francesa, scrie, că ar’ fi lucru 
hotaritu câ regat u lu României sb se pro
clame la 10 Mai'u viitoriu (cu ocasiunea aniversarii 
suirii pe tronu a principelui Carolu). Cabinetele 
europene ar’ fi fost sondate si tbte s’ar’ fi aratatu 
favorabile pentru inaltiarea principatului la rangulu 
de regatu.

Dîiele aceste B e r 1 i n u 1 u a serbatu cu mare 
pompa cununi’a printiuluiWilhelm, 
fiulu celu mai mare alu Germaniei cu princes’a 
Augustu Victoria de Schleswig-Holstein. La a- 
cbst'a serbare au sositu regele si regin’a Saxoniei, 

archiducele Carolu Ludovicu, fratele imperatului 
Austriei, marele duce Alexis alu Russiei, printiulu 
Amadeu duce de Aosta, printiulu Arnolf de Bavari'a, 
printiulu de Wales alu Angliei, printiulu mosteni- 
toriu alu Suediei s. a. In 26 1. c. avii locu 
intrarea festiva a princesei fidantiate in Berlin 
intre ovatiunile entusiastice ale poporatiunei.

Diarele din Parisu publica o scrisbre a d-lui 
P a r n e 1 1 câtra Victor Hugo, in care siefulu 
irlandezu cere puternica intrevenire a marelui poetu 
francesu in favbrea Irlandei.

Relatiunile d-lui Parnell cu Roche- 
f o r t nu au nemultiamitu numai pe colegulu seu 
deputatu Belliuhgam, ci acum veni se-le desaprbbe 
prin o pastorale chiaru si archiepiscopulu din 
Dublin, Dr. M a c C a b e; episcopulu intre altele 
dîce in pastorala s’a : „In aceste timpuri agitate 
este o datoria a nbstra se-ne rogamu cu seriositate 
pentru santulu nostru părinte, Pap’a, si pentru 
pacea bisericii. Se ne rogamu cu-o mare ardbre 
si pentru scump’a nbstra tibra, pe care i-a placutu 
a totu putintelui in nemărginită s’a intieleptiune 
si provedintia se o pună la grele incercari. Istori’a 
ei este de secuii unu registru aprbpe neintreruptu 
de suferintie pamentesci. Aceste suferinde sunt 
inca iu mare parte si astadi sbrtea ei; inse astadi 
poporulu nostru pare a fi amenintiatu de o nenoro
cire mai terribile si mai dejositbria-, decătu tbte 
câte le a induratu Irlandi’a pbu’acum."

„In lupt’a tierii nbstre pentru drepturile sale, se 
cauta aliati in sîrurile aceloru scelerati necredin- 
tiosi, cari au inbrancitu in miseria pe insasi tibr’a 
loru propria si au juraiu se surpe fundamentele 
tuturoru religiuniloru. Suferi-va catolic’a Irlandia 
o asemenea inichitate ? Darui-va ea incred-rea sa 
unoru barbati, cari au asemenea planuri scelerate ? 
Deslipise-va ea de tbte traditiunile sale cele sânte, 
cari i-au assiguraiu in timpu de sute de âni 
de persecutiune stim’a lumii creștine ? Aideti se 
ne rogamu, câ D-dieu in indurarea s’a se abata asia 
ceva de deasupr’a capeteloru nbstre."

Tbte acestea le scrie archiepiscopulu Dublinului, 
numai pentru că d-lu Parnell a lasatu pe d-lu 
Rochefort se-lu cerceteze sbu- pbte că, pentru că 
densulu este protestantu. Diarele guvernamentale 
considerandu acbsta pastorale, câ o lovitura de 
mbrte pentru Lig’a agraria, nu intardiara a i canta 
osanalele loru interesate ! Intr’aceea d-lu Parnell 
s’a dusu brasi la Parisu si depesie telegrafice pri
vate sciu se spună, că densulu a facutu o visita 
archiepiscopului din Parisu. Lumea crede, că cele- 
brulu agitatoru irlandesu voiesce cu acestu pasu 
se-se spele brecum de pat’a, ce si-a atras’o prin 
amb'area cu d-lu Rochefort.

Din Cork se scrie, că f e n i a n i i (nihilistii) 
au jafuitu unu magazmu de prafu de pușca din acestu 
orasiu. Furii s’au introdusu in m&gazinu pe nisce 
găuri ce le făcură in coperisiu. Ei furara pe 
langa o mare cantitate de prafu de puscatu si ue 
spartu si multu materialu brutu trebuintiosu pentru 
fabricatiunea prafului. Au disparutu din migazinu 
si mai multe cuthii, cari contienean la 70 de punți 
de dinamitu. Politi'a pbn’acum n’a pututu dâ inca 
de urm a faptuitoriloru.

Din Constantinopolu se raportbza soirea, că rniuis- 
teriulu in consiliulu, ce l’a tienutu in 24 Februariu 
ar’ fi fixatu basele noueloru concessiuni, ce este 
dispusa Turci’a se faca Greciloru. Aceste conces
siuni voru fi comunicate ambasadoriloru, indata ce 
le va da Sultanulu aprobarea sa. Despre natur’a 
acestoru hotariri n’a transpiratu inca nimicu in 
pubiicu, cu tbte acestea prin cercurile guvernamen
tale turcesci are mare trecere opiniunea, că c o n- 
cessiunile ce este dispusu guvernulu 
turcescu se faca Greciei voru da Europei o 
dovada eclatanta despre iubirea de pace a Pbrtei. 
Din respectu pentru mediatiunea începută de 
marele puteri, guvernulu din Stambulu a amanatu 
denumirea comandantului siefu alu armateloru din 
Epiru si din Tessali’a. Sa scrie mai departe dig 



CoDstantinopolu, că> puterile europene nu incetâza 
de a provoca in modu amicalu atătu pe cei din 
Aten’a câ>tu si pe cei dm Constantiuopolu se evite 
cu îngrijire totu ce ar’ putea dâ ansa la o isbuc- 
nire intempestiva a resboiului.

Din Aten’a se scrie, ca camer’a a primitu 
propunerea d-lui Tricupis de a dispensa de stagiulu 
necessariu peutru obtienerea impamentenirei pe toti 
acei Greci si străini, cari voru intra in armata. 
Grecii, credu că, in modulu acest'a ’si voru putd 
impld cu puteri bune lacunele ce esista in cadrele 
corpului oficierescu alu armatei.

Corespond. Polii, i-se scrie din Larissa urrna- 
tdrele: „Fortiele turcesci din Tes- 
s a i i ’ a“ se redica in momentulu de fația la 
18,000 de dmeni. Din aceștia 15,750 de 6meni 
sunt infanteria, care consta din 24 de batalidue; 
1050 formdza artileria; 700 cavaleria si 500 
gendarmeria. Artileri’a se imparte in ,81/2 baterii 
cu 51 de tunuri si 446 de cai si 4 baterii de 
munte cu 24 de tunuri si 80 de catări. Tunurile 
acestea t6te sunt după sistem’a lui Krupp. Cava- 
ieri’a numera 675 de cai, 6ra gendarmeria 300. 
Unu stătu majoru specialu si trupe de geniu nu 
esista iu Tessali'a. Infanteri’a si 6menii dela arti
leria sunt înarmați cu pusei de sistem’a Martini, 
care s’a probatu in ultirnulu resbelu ruso-turcu si 
s’a doveditu câ unu bunu sistemu de pusei. Cava- 
leri’a si gendarmeri’a sunt înarmate cu pusei de 
sistem’a Winchester care inse s’a aretatu in multe 
inferioru sistemului Martini.

Scrisori din Bomani’a.
Bucu resci 13 Februariu.

In camera se discuta de d6ue dile proiectulu 
de lege relativii la advoeati. Publiculu astdpta cu 
nerăbdare resultatulu discussiuuei, câci proiectulu se 
pdte numi cu dreptu dist, rugător u, er’ nu 
organisatoru.

Pentru dovedirea acestei aserțiuni ve rogu se 
publicați aci importantulu discursu alu omului de 
sciintia, eminentele jurisconsultu, Al. Lahovary, 
Dr. in dreptu sj membru alu partitului conserva- 
toru, si câ respunsu unu estrasu din discursulu d-lui 
Radu P atarlageann advocatu si membru alu 
partitului liberalu.

Discursulu d. Lahovary e o adeverata oglinda 
a starei nâstre bolnavitiose din intru.

Al. Dl. L a h o v 3 r i. D-loru, onor. D. Buescu, 
autorulu si raportorulu acestui proiectu de lege, a inceputu 
resbunarea s’a in contra advocatiloru iu modulu celu mai 
crudu; ne-a cititu unu raportu de siăse colăne (mare ilari
tate), in care, D-s’a, după parerea mea, a confundatu multe 
lucruri, cu totulu dispărute si separate prin ele inse’si ; ne- 
a iucarcatu cu o suma de citatiuni luate de la autori din 
t6te tierile, cliiaru din acelea, cari nu au advoeati si unde 
nu se potrivesce materi’a acest’a, si a ajunsu la proiectulu 
D-sale, care, in locu se desfiintieze corpulu de advoeati, ’lu 
mantiene, si ’lu mantiene mai dandu’i pe de asupra datorii 
fara nici unu felu de drepturi, pe candu pe de alta parte 
creeaza acelu corpu de procuratori de professiune, carora le 
dă numai drepturi, fara datorii. Deca acestu proiectu de 
lege va trece, eu voiu ascuude diplom’a mea de doctoru in 
dreptu, si voiu cere, se fiu iutre procuratorii de professiune, 
ear’ nici de cum intre advocatii cu diplome de la facultățile 
de dreptu.

Tăte avantagiele, pe care le are advocatulu, le da acum 
procuratoriloru de profesiune, — nu sein de ce acestu cu- 
ventu de profesiune, căci tăta lumea pote fi in categori’a a- 
căst’a, că are o profesiune -- si tăte indatoririle, pe cari 
legea le impune, si din cari a citatu multe juriscousultulu 
improvisatn D. Buescu, (aplause) remanu totu asupra- neno- 
rocitiloru, cari in viati’a loru au avutu trist’a idea de a studeă 
siepte si optu ani In facultățile de dreptu pentru a dobendi 
o diploma (aplause).

D. P. Buescu. Se exploateze publiculu? Ila
ritate.)

D. C. B o e r e s c u. Cu procuratorii de profesiune 
se esploatăza publiculu, ear’ nu cu ămenii de sciintia.

D. Al. L a h o v a r i. ... Acestu raportu nu este 
cătu de pucinu studeatu, de si forte lungu, si este fărte in- 
complectii. D-s’a, că raportoru, a uitatu o indatorire din 
cele mai grele, pe care o are unu advocatu, aceea de a fi 
aperatoru ex oficio inaintea curtiloru cu jurați. Cui se lașa 
acăst’a indatorire ? Se las procuratoriloru de profesiune, 
s’ău advocatiloru ? . . . Der’ ce se mai discutamu multu 
acestu raportu ? Elu nu este de cătu o confusiune si unu 
jocu de cuvinte. Alegatiunile ce elu cuprinde nici nu se 
discuta multu. A dice, că sciinti’a este unu privilegiu si că 
garantiele, ce se dau societății, sunt unu monopolu, este a a- 
rata de la inceputu, că cine-va nu intielege nimicu in a- 
căsta cestinne.

Se vedemu, D-loru, ce s’a facutu prin legea de la 1864, 
se vedemu, care era starea de lucruri, care a uecesitatu acea 
lege. Afara de unu micu, f6rte micu numeru de ămeni cu 
sciintia, care ’si dobendisera diplomele loru in străinătate, 
nu se presintă inaintea instantieloru judecatoresci de cătu 
o adunatura de totu ce era mai reu in societate, astfelu, că 
toti acei cari, facendu falimentu, nu ’si mai puteau continuă 
comerciulu, toti acei cari nu putuseră invetiă nimicu, nu a- 
veau nici o meserie, se faceau advoeati. Si uotati inca, 
că unu mare numeru din acesti’a erau cliiaru străini, vaga- 
boudi, veniti de cine scie unde, cari susțineau căușele neno- 
rocitiloru impricinati. Eu insumi, câ presiedinte de tribu- 
nalu, am avutu de mai multe ori ocasiune, se vedu asemenea 
individi pledandu inaintea instantieloru năstre.

Acest’a este, D-loru, starea de lucruri, pe care voiti se 
o creați prin proiectulu D-v.? Căci ati uitatu pena si chiaru 
conditiuuea de naționalitate, si, desfiintiandu. legea din 1864, 
care dice, că advocatu nu p ă t e s e fia 
de cătu romanu, deschideți acest’a 
profesiue tuturoru aceloru venetici, 
cari neavendu nici o meseria, nuvoru 
găsi alta mai comoda de cătu acea 
de advoeati.

Dăr’ ve mai intrebu unu lucru: ce intielegeti D-v. 
cu cuventulu de privilegiu ? Intielegeti sciinti’a, diploma ? 
Acest’a nu păte fi cătu de puținu unu privilegiu, de ăra-ce 
este unu lucru, pe care păte se ’lu aiba ori-cine ; fiiudu-că 
cine opresce pe ori-ce romanu de a merge se invetie spre 
a obtiene o diploma, unu titlu ? Si dăca se cere acestu titlu 
e numai câ o garanția, ca se probeze, că elu posede sciintia 
intocmai precum același lucru se cere si de la unu medicu, 
de si D-v. in privinti’a mediciloru nu diceti, că este unu 
privilegiu.

Cu t6te acestea căte reclamări nu s’au facutu si in 
contra drepturiloru, ce se acorda diplomei de medicu, totu 
cu aceleași cuvinte, pe care le invocați D-v,. contra diplomei 
de advocatu ? S’a disu si despre medici, că li se acorda unu 
privilegiu, care este in contra ideei de libertate a mun- 
cei . . . .

D. P. Buescu. Alta e acăst’a.
D. A. L a h o v a r i. Este același lucru. D-văstra 

voiti se protegiati o clasa suferința a omenirei, pe bolnavi, 
dăr’ de ce nu voiti se protegiati si pe pledatori ? De ce nu 
Yp interesati^si la sărtea loru, la onărea si la libertatea 
loru ? Precum unu medicu ignoranții păte se omăra pe unu 
bolnavu, administrandu’i unu medicamentu intr’o dosa mare, 
totu asia si unu advocatu ignorantu păte se părda onărea si 
averea omului. Credeți D-v. că judecătorii noștri sunt acei 
cădii, cari dau dreptatea după anima si cugetulu loru ? Cre
deți, că legile năstre sunt unu felu de koran, unde judecato- 
rulu cauta si gasesce ce voiesce, si face dreptatea de la 
sine in numele lui Mahomet, seu altui profetu ? Ve iusie- 
lati. Legile năstre sunt nisce formule precise si cea mai 
buna dreptate inaintea judecătorului nu te scapa, candu nu 
ești in termenii legei, seu candu nu scii se ti-o ceri.

Acest’a este ceva elementaru pe care ’lu scimu cu totii 
der’ care se ignorăza numai de D. raportoru. Se ve dau 
unu singuru exemplu : prescriptiunea. Candu cine-va re
clama o proprietate pe care altulu a stapanit’o 10 ani, seu 
uisce drepturi derivandu dintr’o creantia peste termenulu de 
30 ani, credeți că judecatorulu de la sine se va multiumi 
numai se citesca actele si se veda, că prescriptiunea s’a im- 
plinitu, câ se dă dreptatea t Ve insielati. Prescriptiunea 
nu se obtiene de cătu de acela, care o cere.

Presupune, D-le Buescu, că unulu din procuratorii 
D-tale de professiune nu intielege nimicu din tăte acestea si 
nu se duce la tribunalu, că se iuvăce prescriptiunea, De 
găba judecatorulu se uita la creantia, acestu judecatoru are 
manile legate si nu păte se de dreptate, fiindu-ca nu este 
nimeni care se o căra.

Ei bine, candu legile năstre sunt asia, bine e se lasamu 
sărtea ămeniloru in mau’a unoru ignoranți, unoru perverși ? 
căci este recunoscutu ca ignorantulu este celu mai suscep- 
tibilu de perversitate. Dăr’ voiti se respectați libertatea po
porului, se dati fia-caruia dreptulu se’si aiba avocatulu si 
mediculu ce va vrea î Deca voiti acest’a, atuncia respectați 
până in sfersitu libertatea poporului. Din nenorocire este 
sciutu că poporulu respinge cu multa incapatinare ajutorulu 
mediciloru si prefera cautarea babeloru si astfelu, D-v. cari 
suuteti pentru libertatea absoluta, suprimați atunci pe medici 
si irlocuiti-i cu empiricii ; suprimați asemenea si pe phar- 
macisti de ăra-ce si acest’a profesiune este o restringere a 
libertății comerciului, de ăra-ce toti au dreptulu la munca si 
prin urmare la comerciu. Autorulu, pe care D-ta te basezi 
D-le Buescu, D. Iohn Stuart Mill, sustiene desfîintiarea pri
vilegiului, si in materia de comerciu, si pentru advoeati, si 
pentru medici si pentru pharmacisti.

D. P. B u e s c u. Nu este adeveratu; se vede ca nu 
’l-ai cititu de locu.

D. Al. Lah o var i. Aveți o maniera puținu poli- 
ticăsa in intreruperile D-v.; acăst’a e o cestiune de obiceiu. 
Eu nu me voiu pune pe acestu teremu, der’ voiu afirmă din 
nou, ca este esr.ctu cea-ce amu disu. D-ta nn scii, ce ai ci
titu, său ai uitatu. . , .“

D. P. B u e s c u. O se iau lectiunt de la D-ta,

D. Al. L a h o v a r i. Păte ve voru fi folosităre cate 
odata. . . . Căci o mai intielesu lucru, că uuu autoru, iu 
virtutea libertatiei muncei si a individului, se dica, ca tre- 
bue desfiintiate privilegiile advocatului, medicului si pharma- 
cistului, de catu numai a .le unora dintr’insii, si a mantienă 
pe celelalte. Der’ atunci si D-văstra, deca puneți acest’a 
regula, duceti-o peua la extremu..............

D. P. B u e b c u. Eu am se dovedescu, câ D-ta n’ai 
priceputu pe Stuart-Mil.

D. Al. L a h o v a r i. Asteptu acăst’a. Dăr’ deocam
dată se ’mi dati voia a ve spune, că diplom’a ce se cere 
nu e decătu o garanția ce o ia societatea, si dăca are unu 
defectu legea din 1864, e că n’are controlu, n’are sancțiune, 
Legea aceea a pusu unu principii excelentu; pe candu se 
infiintia la noi scăl’a de dreptu, a voitu câ acest’a facultate 
se fia frecuentata. Ei bine, ce face D. Buescu astadi? Pe 
de o parte dice tineriloru licentiati, cari au consacratu 8 ani 
din juneti’a loru prin gimnasie si licee, câ se dobăndăsca o 
diploma de bacalaureatu, si pe urma cu sacrificii mari să 
se duca se ’si dobendesca o diploma adese ori fărte greu de 
capatatu, căci nu totu-deauna reusiesce la examene, cade, si 
trebue se studieze din nou; ei bine, după atăta munca, după 
atatea silintie, după ce munc’a a incununa.tu labărea unei 
vietie intregi, după ce statulu ’i va da o diploma, D. Buescu 
a dou’a dl le dice: ești pe aceeași linia cu celu d’antaiu 
falitu, cu cea din urma lepădătură sociala, care, neputendu 
urmă nici o cariera iu acest’a tiera, s’a facutu advocatu, 
acăst’a fiindu singura cariera iu acest’a tier’a care, nu mai 
cere nici unu felu de studiu său diploma. (Aplause.) Apoi, 
acestu limbagiu voiti se țineți scolariloru? Astufeliu intie
legeti D-v. se pregătiți viitoriulu acestei tieri, si se incu- 
ragăati instrucțiunea? Atunci de ce mai avemu scăle? De 
ce in fia-care anu la budgetu ne mai cereți professori ? 
Pentru câ aceste scăle se fia găle si acești professori se 
predice in pustiu?

D-loru, dicendu acestea in generalu, nu voescu să intru 
in detaliele proiectului de lege, căci ar’ fi prea lungu, pentru 
alu combate. Vedeți numai, căte confusiuni si contradictiuni 
se adueu. Mai antaiu, cum amu disu la inceputu, se dividu 
advocatii in doue categorii, procuratori de professiune, carora 
nu le dati de cătu drepturi fara nici o indatorire, si advo
catii cu diploma fara nici unu dreptu si cu tăte indatoririle, 
cari se contienu in legile năstre, uitandu inse căte-va D. 
raportoru, care nu a studiatu in destulu legile asta-di in 
fiinti’a. Alu doilea, se pune in art. 4 unu ce curiosu. A- 
cestu articolu dke, că se voru respectă drepturile politice 
acordate professiunei de advocatu. Acestu articolu pentru 
mine este unu misteriu, căci eu asiu voi se sciu, cari sunt 
drepturile politice speciale, acordate professiunei de advocatu 
.... păte că vorbiți de patenta; inse ve voru mul
tiumi advocatii, de ăra-ce colegiulu alu III-lea, in care s’ar 
pută inscrie asta-di, o deschisu aprăpe tuturoru. Dăr’ 
D-loru, după art. 4 vine art. 5, care se ingrijesce si de 
viitoru, si acest'a intr’uuu stilu, pe care ’lu lasu Camerei se 
aprecieze nedeterminatele si indoiăsele drepturi ale viitări- 
loru advoeati cu diploma, Art. 5 dice: „Iu ceea ce pri- 
vesce drepturile si datoriele atasiate de lege advocatiloru 
. . . etc. Cari suntu aceste drepturi si datorii atasiate, 
lasu pe D. raportoru se le spună.

D-loru! acăst’a lege nu va ave altu efectu de cătu de 
a desfiiintia o instituție buna, care ar’ trebui, in locu de a 
fi desfiintiata, intarita si controlata mai multu; ar’ face să 
se descuragieze sciinti a, ar’ proclama dreptulu ignorantiei 
si alu improbitatiei. Deca legea actuala nu s’a aplicatu 
este câ ’i-a lipsitu sancțiunea; si deca D-v. voiti se faceți 
ceva bunu pentru justitiabili, este se dati o sancțiune acestei 
legi. D-loru, de una-di am vediutu afisiatu unu tablou, __
cu tăta legea acest’a, in care erau inscrisi toti acei, cari ne 
putendu pătrunde la Bucuresci, unde consiliulu de desciplina 
impreuua cu celu din Iași, sunt singuri, cari aplica legea, 
se ducu pe la Tergovisce ori aiurea, unde sunt fabrice 
de advoeati si unde li se da diplome din conplesenti’a 
celoru, cari făcu parte din consiliulu de disciplina. Ei bine, 
pe acestu tablou figură baiati de pravalia, făliți, figură unulu, 
care a fost condamnatu la doui ani de inchisăre pentru 
furtu. (Aplause).

Vedeți der D-loru, că dăca veți redicâ aceste ultime 
bariere, cari ingradescu professiunea acăst’a, atunci va fi o 
adeverata nenorocire pentru societate, căci aceste ingradiri 
sunt puse in interesulu, nu alu celoru, cari exercităza a- 
căst a professiune, ci in interesulu celoru, cari recurgu la 
densii. Nimicu nu este mai periculosu de cătu de a lasă 
fara garanție o professiune, dela care se cere, pentru a pută 
fi exercitata, onestitate si demnitate, si candu păte se fia 
exercitata de ori-cine fara a i-se cere acea garanția, pe care 
D-văstra o numiți privilegiu, unu farmacistu păte face multu 
bine după cum păte face si multu reu. Nici-odata unu 
omu cultu, care are sciintia, prin urmare si respectulu persănel 
sale, nu va face ceea ce va face aceea adunatura de ămeni, 
carora, fara nici unu controlu, D-văstra voiti se le incre- 
dinciati apararea interesseloru celoru mai sacre ale j%rsăneloru. 
(Aplause.)



După d. Lahovari s’a data cuventulu d-lui D. 
R. Pătărlageanu, care dîse intre altele: 
„. . . Mi pare curiosu modulu de argumentare 
că tota lumea nu ’si cunhsce interesulu si că trebue 
se fia pusa sub epitropia. Astadi este aitu siste- 
mu prin care se lașa libertate că fiacare se ’si 
alhga, mediculu, speitierulu, advocatulu după plăcu 
(întreruperi) . . . Credeți că unu omu care are 
unu procesu insemnatu se va adresă la unu igno- 
rantu că se ’lu apere ? (întreruperi) . .Sunt multi 
de aceia cari, fara a avd diplome potu in
spiră incredere nu numai impricinatiloru simpli 
ddr’ si âmeniloru de sciintia că d. Lahovary 
(întreruperi) Sunt processe însemnate si neinsem- 
nate. Ei bine, procesele cele mari se ieau de ad- 
vocatii cu sciintia, cu diplome academici; ddr’ pro- 
cessele cele mici de 80 său 50 franci cine se le 
apere ? . . . D. Lahovari dîce că s’au trecutu 
in tabloulu de advocati baeti de pe la băcanii si 
hmeni condemuati. Dti’ cei coademnati si cei 
loviți de alte incapacitati nu voru potd esercită 
professiunea de advocatu chiaru candu rr’ avă 
diplome academice. Asia-d6r’ nu acdsta restrictiune 
pbte se garanteze pe societate (întreruperi) . .Sciti 
că la discussiunea legei farmacistiloru eu am fost 
de părere că fiacare phte se esercite professiunea 
acâsta. (Sgomotu) Apoi acel’a care nu se va pricepe 
nu-o va potd esercită.

D. R. Patarlageanu numesce mai departe pe d. 
Gherasim membru dela inalt’a curte de cassatia si 
justiția, pe d. Al. Filitis, si pe d. Adolf Cantacu- 
zino spre a documenta, că acesti’a deși nu au tit
luri academice si-au facutu in t6ta tidra o reputa- 
tiune de jurisconsult! eminenti si apoi incheia asia:

„Spiritulu legiuitorului, candu a votatu Coustitutiunea, 
iuscriindu principiulu libertatiei iuvetiamentului, a fostu că 
fiacare omu se p6ta execitâ ori-ce professiune . . . Prin 
urmare, D-loru, eu voiu vota pentru libertatea exercițiului 
professiuniloru fiind-câ sunt f6rte convinsu că chiaru acei 
cari se ducu pentru cautarea sanetatiei loru la babe, sciu 
ce făcu ; căci sunt multe babe care făcu mai bine de cătu 
doctorii, si sunt multi doctori cari făcu mai reu de cătu 
babele (Sgomotu). Omenii inteligenti inse sciu se alega si 
dintre advocati si dintre doctori pe cei mai buni. Eata der’ 
cuvintele pentru care eu voiu vota pentru acestu proiectu 
de lege.

D. P. Carp. D-loru, pdte că ’mi va fi permisu a 
vorbi asupra advocatiloru intr’o Camera unde avemu 72 
advocati*)  si mai ’nainte de t6te voiu începe cu o declaratiune. 
Credu că D. Buescu este nuu adeveratu putiu de sciintie 
enciclopedice. . .

*) Cei mai multi fara titluri academice.
Core6p.

D. P. Buescu. D-le presiedinte, ve rogu se bine 
voiti a pune pe D. Carp la regula (risete), pentru ca se nu 
faca cu mine cestiuni personale. Eu sunt gata a ’i respunde 
la ori-ce personalitate, inse am respectu pentru Camera si 
nu voiescu se intru pe acestu teremu.

D. vice-presiedinte. Ce satisfactiune se ve 
mai dau eu, dăca v’o dati singuru D-v6stra?“

București 15/27 Februariu.

Iu fine camer’a după dhue dile de discusiuni 
inversiuoate. a respinsu in siediuti’a de eri proiec- 
tulu de lege in privinti’a „desfiintiarei 
corpului advocatiloru." In adeveru 
ddca acestu proiectu s’ar’ fi votatu, atunci părinții 
tierii, că se remăne consecinti trebuiea că se des
ființeze si liceele si in specialu facultățile de 
dreptu. Chiaru si astadi la noi professiunea de 
advocatu e esercitata de-o gramada de hmeni ne- 
competenti, hmeui prd bine descriși de on. doinnu 
Al. Lahovary fostu ministru de justiția, in discur- 
sulu seu rostitu in camer’ă deputatiloru cu ocasiunea 
discusiunei proiectului in cestiune.

Legea dela 1864 e insuficienta si chiaru si ue- 
insemnat'a restrictiune dintr’insa inca era aprope 
se-o distrugă. Legea numita prevede instituirea 
consilieloru de disciplina in tOte judetiele tierii. 
Aceste consilii suntu chiamate a inscrie său a 
șterge din list’a advocatiloru persâuele necompetente. 
Consiliele inse, afara de celu din Bucuresci si Iași, 
n’au aplicatu legea si au inscrisu in tabloulu ad
vocatiloru judetiului respectivu totu-felulu de droj
dii, in modnlu acest’a amu ajunsu in cătu cea mai 
mare parte din advocatii noștri nu sciu carte. Totu 
in aceai lege se dice, că pershn’a inscrisa de 
cătra consiliulu vre-unui judetiu nu pdte se ple
deze intr’altu locu, de cătu numai in raionuiu a- 
celui consiliu, care l’a inscrisu. Asemene se pre
vede si dispositiunea, că numai acele persdne potu 
fi inscrise, care oferă garanții de sciintia ono
rabilitate si abilitate.

Ei, ddr’ consiliele de prin judetie n’au respec
tata de locu aceste dispositiuni, ci inscriau pe în
trecute pe toti aceia, cari ofereau 6re-care garanții 
sunatâre.

La Iași si Bucuresci era cu santiania respectate 
si urmate, ddr’ ce folosu, cându in cele-jl-alte orasie 
consiliele nu erau de cătu nesce „fabrice pentru 
fabricarea de advocati romani." Astu-felu toti 
falitii si baetii de băcanii se transformau peste 
ndpte in advocati, „burdnfu de carte." Umplându-se 
apoi orasielele tierii cu advocâti de asemene calibru, 
au inceputu se navalâsca si in Iași si in Bucu
resci, ddr1 mai cu sdma in Bucuresci.

Consiliulu din Bucuresci. infioranduse de acâsta 
stare de lucruri si vediendu sporindu-se că ciuper
cile numerulu advocatiloru fabricați in „prim’a fa
brica romana de advocati de la Târgoviste etc. “ 
au aplicatu mesurile legei de la 1864 si au inter- 
disu in Bucuresci la vre-o 200 advocati dreptulu 
de a mai pledâ iuaintea instantieloru judecatoresci. 
Advocatii opriți apoi au petitionatu la camera si 
d’aici s’a nascutu faimosulu proiectu de lege presen- 
tatu de d. raportoru Pana Buescu, care nu tindea 
nici mai multu nici mai puținu, de cătu la des- 
fiintiarea si aceloru neînsemnate restrictiuni preve- 
diute in legea de la 1864.

Proiectulu, ce e dreptu, a fostu respinsu, ddr’ 
cei vre-o 200 porecliți advocati urmdza asi esercită 
meseri’a că si până acum, neconturbati de nimenea. 
Eu insu’mi cunoscu advocati de acestu soiu, cari 
acum căti-va ani erau carciumari, măsli
nă r i, f a i n a r i si acum suntu advocati mari si 
tari in Bucuresci.

In adeveru la noi in acâsta privintia lucrurile 
mergu pe dosu, pe căndu Ca r ci m ar i se făcu 
advocati, in același timpu bieții teneri, cari si-au 
cheltuita averea si si-au ruinata sanetatea cu in- 
delungatulu si obositorulu studiu alu dreptului, 
trebue se faca pe comptabiiulu său sâ se aplice la 
alte carieri cu desevârsire nepotrivite cu studi- 
ulu loru.

Guvernulu aru face unu mare bine, 
stabili o lege severa care se vindece radicalu acâst’a ' 
gtare bolnavitiâsa.

Nu e de ajunsu, că la noi tenerii, cari au ter
minata facultatea, de dreptu, nu suntu ținuți de a 
face practica si a face esamene prac
tice, ci devinu odata cu parasirea banceloru scâlei 
mari judecători, mari procurori, mari directori de 
ministerii, mari advocati, dâru a mai incuragiâ si 
pe cărcimari, maslinari si făliți se ’si parasâsca 
pravalia si se faca pe advocatulu, său pe procura- 
torulu impricinatiloru: âre dieu se nu fia acâsfa 
o stare anormale, care trebue inlaturata cătu mai 
rapede, că se nu cademu intr’unu abisu, din care se 
nu mai putemu esi ?!

’Mi pare râu că spatiulu unei mici scrisori 
nu'mi permite a me intinde mai amenuntitu asupra 
acestei teme prea interessante din tâte punctele de 
vedere pentru aceia, cari nu prâ cunoscu de a- 
prâpe organisarea nâstra interna. Descrierea pe 
largu a palavreloru, fanfaronadeloru, manopereloru, 
acestoru-felu de advocati. paremi-se că ar’ cam 
justifică scepticismulu si pessimismulu in care au 
cadiutu multi buni romani, vediendu in 
tiâr’a romanâsca pe celu d’antaiu venita si igno
ranta cocotiatu, âr’ sciinti’a si onorabilitatea despre- 
tiuita din pricin’a aceloru siarlatani.

dâca aru

Aradu 25 Februariu 1881.
On. D-le Redactoru ! Chiaru inchiaiasem scri- 

sârea mea ultima, candu ’mi-veni surprindietori’a 
scire, că părintele protopopu alu Aradului G e- 
orgiu Vassilieviciu a repausatu in 
Domnulu la 22 1. c. in comun’a S’oimusiu, unde 
mersese in visitatiune canonica. Caus’a mortiei se 
dîce că a fostu unu morbu vechiu alu defunctului, 
care l’a cercetata de multe ori. Repausatulu a 
peregrinatu multu in viatia s’a, mai antaiu a fostu 
preotu in Giul’a, de aici protopopu la Beiusiu, apoi 
acelasiu la Siri’a (Vilâgos) si in fine estu anu fii 
alesu protopopu alu Aradului. Amblarea in cdce 
si in colo arata, că repausatulu in Domnulu a fostu 
spiritu energicu si intreprindietoriu ; ast’a s’a În
cercata se-o documenteze si la Aradu, precumu 
sciti dintr’o scrisâre a mea trecuta. Ce ironia a 
sortii! Cine ar’ fi cutezatu se-si intipuâsca numai, 
că protopopulu Aradului, care la balulu tienutu 
in 17 1. c. n. dovedea o potere plina de 
viatia, astadi se fia constrinsu a se multiumf in 
sinulu pamentului cu unu cosciugu asiediatu intre 
patru păreți reci si, ce e mai multu ! pentru ve
cia 1 — Sermane moritoriu! Cătu te sbuciumi in 
lume, si la urma, ce s6rte ai se înduri! Siguru 

nu avemu in asta lume alfa de cătu consciinti’a 
liniscita, că traimu facându altor’a ceea ce dorimu 
se ni-faca si noue alții 1 — Ultimele momente ale 
defunctului pe pamentu s’au petrecutu ieri la 24 
1. c. n. in Siri’a, unde asistara că preoți multi 
cunoscuti de ai defunctului in frunte cu esmisulu 
d-lui Episcopu diecesanu, profesorulu A. Hamsea, 
carele a descrisu prin cuventulu funebralu intrâg’a 
viatia a celui din cosciugu, fiindu presenti multe 
sute de auditori. Noi cești din Aradu i-dîcemu 
defunctului „s e - i fia tierin’a usiâra"!

Protopopiatulu Aradului se vedea liniscitu, a- 
vendulu pre d-lu G. V. in fruntea s’a, cu atâta 
mai vertosu, cu cătu acest’a se arată plinu de bu- 
navointia si manifestă chiaru unu spiritu organisa- 
toriu. Acumu primulu protopopiatu alu diecesei 
aradane ti’asi este fora conduc&toriu. Interessele 
bisericei stagnâza, ori continua a stagnă, că-ci de- 
functnlu nici nu prinse bine in mani frânele ad- 
ministrărei. Cei, ce se interesâza pentru căușele 
bisericesc]', privescu fârte ingrigeati la fiitoriulu 
protopopu si cu atătu mai vârtosu, cu cătu potemu 
numeră pe degete pre acei preoți ori protopopi, 
cari ar’ posiede spiritulu si energi’a, ce se recere 
dela representantele primului protopopiatu ! P. S. S. 
d-lu episcopu I, Metianu a documentata multa in- 
tieleptiuue si multa preingrigiie pentru turm’a con- 
crediuta. Romanulu traiesce iu timpurile aceste 
grele asia, cum abia s’a mai pomenitu in istoria. 
Pe terenulu v etii politice numerămu aprâne cătu 
o nula, si inimicii sciu ast’a fârte bine. Cu pri
vire la instrucțiune ni-’su inchise tâte cassele sta
tului ; totu ce potemu, facemu numai svârcolindune 
in seraci’a nâstra, fora că se avemu undev’a o 
schia eminenta, din care se capetămu preoțime după 
cerintiele nâstre. Ast’a o scie bine d-lu Episcopu 
diecesanu cu intregu consistoriulu. Acumu nu ne 
mai trebuie, de cătu se delaturămu dela oficiele 
cele mai însemnate pe cei ce ar’ potâ face bine 
causei comune si pre aceste se le concredemu unoru 

nostru bise- 
ricpscu se va intemplă chiaru că si cu representantii 
ceriului, candu Phaeton a pusu manele pe frenele 
cailoru, cari trageau carulu sârelui. Se crede ba se-si 
astâpta cu siguritate, ca P. S. S. dlu Episcopu va 
fi si acumu adeveratulu pariute, care nu scie se 
apretiuâsca alfa, de cătu meritași adeverulu, că dreptu 
aceea numai vertute si adeveru se fia fructele, ce 
se voru ivi in urm’a S’a.

Corespundentele.

i mani debile, că atunci cu organismulu

Baraoltu 10/22 Februariu 1881.

Onor. Redactiune! Este de interesu generalii 
si pentru romani a urmări luptele intre partidele 
politice a le maghiariloru ori unde voru fi, fiindu că 
după densele putemu trage ârecari conclusiuni rela- 
tivu la constelatiunea partideloru in viitori’a camera 
legiuitâria ungara. . .

Numai in scurtu am onâre a Ve relată, că si 
in cerculu nostru de alegere Baraoltu semtimu de 
căteva septemani o puternica mișcare, mai cu stina 
in mijloculu poporului prin comuna pentru candi- 
datulu stângei estreme, care nu este altulu decătu 
chiaru faimosulu redactoru alu diarului „Ellenzâk" 
Bartha Miklos si prin care sperâza numit’a partida, 
escitandu fantasia poporului pentru armat’a inde- 
pendinta ect. ect. a reesi la tient’a dorita. Si nu 
potu dice, că stang’a estrema nu aru avâ 6recari 
sianse a căstigă si acestu cercu, până acuma fidelu 
regimului, prin energia de feru si organisarea 
buna, cari sunt cualitati cu dreptu recunoscute ale 
partidei stângei estreme.

Resultatulu inse pare a depinde si dela între
barea, că âre prirniv a judele cercualu din N. Ajtha 
Albertu Ciser canditatur’a sâu nu ? Acestu omu 
f6rte avutu si bine vediutu la poporu pâte ar’ avă 
mai mari sianse de a reesi de cătu Kossuthianulu 
Bartha. Lucrulu cum sta astadi, este inse proba- 
bilu, că stang’a estrema va reesi cu candidatulu 
seu la alegerile viitâre in acestu cercu de alegere, 
care până acuma a alesu numai credintiosi ai regi
mului. Partid’a Kossuthiana earasi se va intari si 
va slabi partid’a regimului. Putâva âre Roma
nulu trage unu folosu dintr’acâsta ? Nu credu, că 
nici dela partid’a regimului, nici dela opositiune 
nare nimicu de asteptatu, mautuirea s’a numai dela 
sine se o aștepte ! M.

Divers©.
(Operațiuni la stomac u.) Cu privire 

la notiti’a, ce amu adus’o in unulu din numerii trecuti 
ti fâiei nostre, despre operațiunea sevârsita de Pro- 
fessorulu Billroth din Vien’a la stomaculu unei 



femei, primimu dela d-lu Dr. Cioranu urmatdrea 
deslușire:

Domnule Redactorul In Nr. 17 alu „Gazetei Trans." 
din anulu curentu a-Ti reprodusu o notitia dopa „Nene fr. 
Presse" din Vieu’a, in care se dîce, că Prof. Dr. Billroth 
a facutu prim’a extirpatiune a unei parti infectate de o neo- 
plasma maligna necurabila din stomaculu omenescu. Acest’a 
inse nu este adeveratu, fiindcă acest’a operațiune s'a facutu 
prim’a data de mediculu Chirurgu alu spitalului Saint-Luis 
in Paris d. Dr. P e a u inca la 9 Aprile 1879, după cum 
documenteza Nr. 60 1870 alu diarulni „Gazette des Hopi- 
taux“, precum si opulu susnumitului autoru intitulatu 
„Tumeures de l’abdomen et du bassin“, care a esitu anulu 
trecutu de sub pressa. Primiți D-le Redactorii fratiesca mea 
stringere de mana.

Brasiovu 27 Februariu 1881.
Dr. P. Cioranu.

(Pentru espositiunea din Sibiiu) 
s’au formatu comitete locale de espositiune, 1) in 
Brasiovu, presidentu dl Diamandi Manole, corner- 
ciantu; 2) in Sata-lungu (pentru Sacele), presi
dentu Ioanu Dorc’a, directorii alu scăleloru normale 
din Satu-Jung (Hosszufalu); 3) in Brescu (pentru 
Treiscaune), presidentu Dimitrie Goltofean. preotu; 
4) in Feldiâra, presidentu Iosifu Morariu, invetia- 
toru dirigenta la scâlele romane; 5) in Becleanu, 
presidentu Sim. Moldovanu, invetiatoru principalu , 
6) in Lapusiulu ungurescu, presidentu Vasilie 
Mustea, protopopu ; 7) in Desiu, presidentu Gavril 
Mânu, adv. ; 8) in Sieica-mare, presidentu Nic. 
Racoti’a, medicu cercualu; 9) in Mediasiu presi- 
Dionisiu Romanu, cancelistu; 10) in Biertanu 
(Birthălm), presidentu Dionisiu Chendi, administr. 
ppescu in Siaros, post’a ultima Elisabe!opole.

(Ofrande in f a v 6 r e a s c 6 1 e 1 o r u.) 
D-lu colonelu A. Gorjanu a oferitu gratisu sc61e- 
loru rurale din judetiulu Ilfovu 121 caete de 
desemnu geograficu si 50 cbarte ale tierei Roma- 
nesci. Ministrulu esprima prin f6i’a oficiala mul- 
tiamiri numitului, d-nu colonelu. T6te ofrandele 
onorâza pe cei ce le făcu, ddru privimu cu o deo
sebita plăcere pe cele făcute in favdrea scâleloru 
si constatamu cu satisfacere sufletdsca, câ de câtu- 
va timpu „Monitorulu" ne semnaliza desu nume de 
acei ce’si deschidu mani generâse pentru institutele 
menite a respandi lumin’a intre fii acestei tieri.

(„B. P.“)

(Incuragiarea muncii naționale.) 
Mai multe diare din Bucuresci publica urmatârea 
incheiere făcută intre mai mul ti orasiani din Seve- 
rinu, care se Idga intre a cumpără numai fabricate 
romanesci, din cele câte esistu pân’acum. Inse- 
rarnu si noi acdsta incheiare cu lauda cuvenita unei 
asemenea lăudabile inițiative: „Noi josu sub-sem- 
natii, locuitori proprietari din Severinu, voindu a 
incuragiâ munc’a naționala, in Întrunirea ce amu 
avutu la 28 Decembre trecutu, amu luatu in!re 
noi pe parola de on6re decisiunea ca in viitoru se 
cumparamu si se consumamu, in trebuintiele ce 
avemu, chibrituri, zaharu luminări si alte articole, 
ce se voru găsi, numai de la fabricele romane din 
tidra; si in acestu scopu rugamu pe toti d-nii 
intrepriudietorii de comerciu, se tiena in stabili- 
mentelele d-loru spre a ne procură chibrituri si 
ori-ce alte articole de productiune curatu romana ; 
căci alt-felu, după doue septemani dela aparitiunea 
aceștia, suntemu deciși a nu le mai visita localu
rile si a nu le mai da nici unu concursu cu pun
gile ndstre, care destulu s’au golitu in profitulu 
strainu. (Urmdza subscrierile.)

(O crima oribila) s’a comisu in una 
din comunele plasii Horincea, jud. Covurlui. Eata 
amenuntelo, pe cari ni le aduce „Vocea Covurluiului", 
asupra acestei crime: Satulu in care s’a comisu 
acâst’a crima este Sîpenii, si face parte din comun’a 
Tiuticanii, din plas’a Horincea. — In acelu satu 
se afla unu batranu, anume Vasile Chebacu, care 
avea doui fii, unulu mai mare, Petrake Chebacu, in- 
suratu, asasinulu, si altulu mai mi cu. Acelu mai 
micu nu prd avea purtări bune. Tatalu, după ce a 
cautatu tate modurile spre a’lu face omu de trdba 
si n’a reusitu, sia vendutu mica s’a avere, si s’a 
dusu la fiulu seu mai mare Petraki, dandu’i banii 
ce primise din vendiarea averii sale. — Intem- 
plandu-se unu incendiu la flulu mai mare, au pre- 
supusu de acestu fapta pe fiulir celu mai micu. In 
diu’a infatisiarii la primaru, Petrake Chebacu a in
vitații pe tatalu seu a merge se spună împreuna 
cu elu, că incendiarulu era fratele mai micu. Ta
talu ne voindu a se duce se marturisdsca contra 
fiului seu, s’au luatu la cearta, si Petraki Chebac 
ar’ fi datu afara pe tatalu seu. Acesta i-a cerutu 
banii că să se duca, Femeea lui Petraki a inter- 

venitu in favârea betranului. Atunci Petraki 
fiindu cam beatu, si infuriandu-se, apucă o custura 
de bucataria si o rapede cu atâta furia in spatele 
femeii sale, in câtu se rupe in sîr’a spinării. Femeea 
abia are putere a esi până in sala si cade. După 
aceea Petraki, apucandu toporulu, lovesce in capu 
pe tatalu seu si’lu ucide, apoi se duce la femeea 
sa, pe care asemenea o lovesce cu toporulu in capu 
si o ucide. După comiterea crimei s’a dusu sin
gurii la primaru, caruia a declaratu faptulu, dan
du’i banii ce avea si spunendu’i se ingrijâsca de cei 
doui copii ai sei, ear’ cu elu se faca ce va vrâ. 
Asasinulu a fost arestatu si predatu justiției, care 
instruesce caus’a. Elu e in etate de 45 ani. Tatalu 
seu avea vre-o 75 ani. Criminalulu este actual
mente fdrte abatutu si slabitu, se vede de mustrarea 
consciintiei pentru intreit’a crima ce a comisu.

(„L e Journal des Economiste s“) 
[Februariu 1881] contîne, printre alte dări de 
sdma, una a d-lui L e s a g e asupra publicatiunii 
d-lui P. S. Aurelianu : T i â r ’a n 6 s t r a (Bucu
resci, 1880, 1 voi. 8°). „In schiti’a istorica dela 
inceputu, dîce d-lu Lesage, vedemu câ Bucurescii, 
„Parisulu Orientului", urmâza pe câtu e posibilu 
esemplulu celuilaltu Paris, dâru câ statistic’a s’a 
in ceea-ce privesce amelioratiunile utile nu e tocmai 
incuragiatâria. — In câte-va rânduri, apoi, scrii- 
toriulu vorbesce de fasele, prin care a trecutu legis- 
latiunea pamentului romanu. Bomani’a, continua 
c’o cruda ironia d’lu Lesage, fiindu amestecata in 
resbelulu dela 1877 a câstigatu o gloria nemuri- 
tdria; lucru mare, prâ mare chiaru, si prin urmare 
trebuie se’lu platâsca vecinului, care i’lu procurase, 
cedendu’i o parte din teritoriulu seu. Vecinulu, 
care nu voiea se remana mai pre josu in dărnicia, 
a facutu de s’a adjudecatu României, in pagub’a 
vrasmasiului comunu, acea Dobroge, indestulu cunos
cuta in Franci’a si care nu e tocmai gradin’a pe
ninsulei Balcaniloru. Sub raportulu etnograficu 
folosulu este incomparabilu: in loculu unei popu- 
latiuni omogene cu ea insesi si cu cele-lalte parti 
ale României, provinci’a cea noua coprinde mostre 
din mai t6te rasele resaritului. .

Din punctulu de vedere economicu, d-lui Lesage 
finesce; „d-lu Aurelianu voiesce o indepedintia 
absoluta relativu la comerciulu si industria romana. 
Noi credemu, câ autorulu se incâla si câ nu trebuie, 
tocmai in momentulu, cându capitalele tieriloru 
bogate cauta a fi utilisate, se fia tînute iu depăr
tare prin ameniutiari de privilegii si esceptiuni. 
Pericolulu ce domni’a-s’a prevede e numai ima- 
ginaru, precum imaginare suntu si avantagiele ce 
’si promite inimiculu desemnatu de d-lu Aurelianu 
intr’unu modu vagu.“ („Bin. Publ.“)

Nr. 1565/881. 2—3

Concms\i.
Spre ocuparea postului vacantu de cancelistu 

la sedri’a orfanala urbana, impreunatu cu unu 
salariu anualu de 400 fl. si 100 fl. bani de 
cuartiru, se descrie prin acâst’a concursu.

Doritorii pentru ocuparea acestui postu — pe 
lenga documentarea, cumcă densii nu au trecutu 
peste etătea de 40 de ani, pe lenga asternerea 
documenteloru privitâre la cercetarea scâleloru, 
apoi asupra cunoscintiei celoru 3 limbi ale patriei 
si mai cu sâma a celei germane si maghiare si 
in fine asupra aptitudinei loru, in resortulu afaceri- 
loru câ cancelistu — au de a ’si așterne pe- 
titiunile, astufeliu instruite, până in 10 Martiu a. c. 
5 bre după prandiu subscrisului oficiolatu.

Brasiovu 19 Februariu 1881.
Magistratulu urbanu.

Oursulu le, burs’a d.e Vi.en’a.
din 28 Februariu st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre
miu ung. . 115.—gara .... 111.30

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 126 25 Tisei si a Segedin. 108.25

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 73 30
cailoru ferate deostu „ de argintu „ . 75.50
ung. (l-a emissiune) 85.50 „ de auru 89.70

dto. (Il-a emissiune) 102.75 Losurile din 1860 , 130.25
dto. (IlI-a emissiune) 87.50 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 96 25 ungare 815.—
dto. cu cl. de sortare 95.25 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 269 50

Timis. 96.— „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 93.25 austriaca . 296.20
Bonuri rurale transil Argintulu in mărfuri . —.—

vana .... 94 25 Galbini imperatesci . 5.53
„ croato-slav. . 96.— Napoleond’ori 9.32

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57.35
de vinu ung. . 94.— Loudr’ai . 117.65

Cursulu Bursei de Bucuresci
dela 14/26 Februariu 1881.

Valori D
o

bâ
nd

a Scadonti’a Cu- 
ponelorti Cerute Oferite

Oblig, rurale convertite 6°/0 23 Apr. 23 Oct. 92-7s 93.-
Imprum. Oppenheim . . . 8°/0 1 Ian. 1 Iul. 109.90
Oblig, domeniale , . . . 8°/o idem 104?/2 105.—

„ Cred. fonc. rurale 7°/o 1 Iul. 1 Ian. 101?/s 102.—
„ Cred. fonc. urban 7°/o idem 95?/2 96.—

Imprumutulu comunei Bu-
curesci ........................ 8°/n 1 Iul. 1 Ian. 102 1la 102 —

Act. căilor fer. romane
10

5% 1 Iuliu 62.10
Oblig, năue ale statului 6°/o 93.90 —
Actiele Bancei Naționale 1 Ian. 1 Iul. 572.— 575.—
Dacia, cump. de asig.

Act. (fr. 500) . . . . 8% 1 Ianuariu 200.— 200.—
Dosuri municipale (lei 20) 27.— 28.—
Rflnta romana 5°/„ 82
Argintu contra auru . .

° Io
101?/4 101?/2

"O b 41<
2—6 de care suferu

multi din tote clasele poporului
Bol’a incepe cu mici neregularitati de stomacu; cari 

negligendu-le ataca totu corpulu precumu si rerunchiî, fica- 
tulu, in generq, intregulu sistemu de mistuire, si de care nu
mai mărtea scapa pe omu. In cele mai multe cașuri pa- 
tientuiu nu este consciu de băl’a s’a. Deca inse patientulu 
se întreba pe sene, atunci lesne păte află, unde zace si care 
este bdl’a s’a.

întrebate : Simtu ărecari doreri, apasatura, greutati de 
respiratiune după mancare ? Semtu vr’o greutate si ame- 
tiela? ’Mi suntu ochii galbini? Nu vedu dimineatia, la 
deșteptare limba, gătulu dinții acoperiti de-o materia cleiăsa 
impreunata cu unu gustu reu alu gurei ? Am doreri la 
căste, seu la spate ? Nu am unu semtiu la partea drepta 
că si candu ficatulu se ar’ mari ? Este o slabitiune, său 
ametiela, care me cuprinde redicandu-me in susu ? Este se- 
cretiunea renichiloru mai multu, seu mai puținu vapsita si 
lasandu-o unu ăro care timpu intr’unu vasu se formesa o 
grosăla (câ drojdia) la fundulu acestuia? După mancare 
este mistuirea in legătură cu imflarea pântecului ? Produce 
venturi si răgăiala î — Aceste diferite simptăme nu se i- 
vescu de-odata, ci unele chinuescu cătuva timpu pe suferin
țele si suntu premergători unei băle fărte durerose.

Deca unu timpu mai indelungatu nu se da atențiune 
bălei, causăza o tuse seca impreunata cu greatia. După unu 
timpu inaintatu devine pielea uscata si de o colăre bruna, 
manile si piciârele voru fi continuu acoperite cu o sudăre 
rece, cu cătu ficații si renichii deviuu din ce iu ce mai bol
navi, aparu si dureri rheumatice, candu atunci tratarea obici
nuita nu mai ajuta de locu.

Este de mare importantia, câ acesta băla să se caute 
de timpuriu, chiaru la aparinti’a ei, ceea ce prin pușinu medi- 
camentu se păte delaturâ astufeliu, că âpetitulu se revină si 
organele de mistuire se funcționeze regulatu, Băl’a se nu- 
mesce : „Băla de f i c a t u“ si adeveratulu si celu 
mai siguru remediu este: „Schâker-Extract", o 
preparatiune vegetabila, care se face in America pentru pro- 
prietariulu A. I. White la New-York, London si Frankfort. 
Acestu medicamentu petruude radacin’a bălei, pe care o dela- 
tura priu intregulu sistemu.

Deposite pentru Ungari’a, Transilvani’a, Cro
ația etC. in: Agram: L. M. Finkh, Sigm. Mittlbach ; Buda
pesta: Josef v. 'i’orok, Pharmacia Konigsgasse 7: Duna- 
Fdigvâr: Josef v. Pap ; Esseg: Jos. Gobecki; Gr.-Becskerek: 
R. Mcncser, Gybngyos: Ferd. Merlits; Sibiiu: Aug. Teutsch ■ 
H.-Mezd-Văsarhely: Jul. Kiss; Karistadt: Gustav Findeis- 
Ctusiu: J. Biro, Nic. v. Szeky; Deva: Eduard Bollmaun; 
Miskoicz: Er. Mor. Hercz; Neusatz: K. Grossinger; Neutra: 
Korn. Tombor; Nyireghâza: Em. Korănyi; Qedenburg: A. 
Reckert; Pancsova: W. Giaff; Pressburg: Fnedr. Heinrici, 
Fel. Pisztori, Rud. v. Săltz; Schemnitz: Fr. v. Sztaukay- 
Szegedin K. Barcsay, A. Kovacs; Temesvâr-. M. Jahner, 
Hunyadigasse, St. 'i’arczay; Vinkovke: L. v. Alemann; 
Warasdin. Aru. Hochllnger; Werschetz: G. Bienerth, Dro- 
guist; Zupanje: A. Matter.

Proprietariu A. I. Wllite; Agentura principala si 
e n g r o s s pentru Ungari’a, Transilvani’a si Croația la 
Jos. v. Torok, Pharmacistu in Budapesta, Konigsgasse 12.

< a « a « i
Societatea de împrumuta si păstrare Auror’a 

din Naseudu va tienâ adunare generale in 20 Marte 
1881 st, n. in loca, Naseudu.

Objectele: Raportulu directorului, cassariului si 
commissiunei censuratâre; alegerea membriloru de 
consiliu si commissiunei censuratâre pe bas’a stata 
tului; pertractarea propuneriloru consiliului.

Din siedinti’a consiliului tienuta Naseudu, 15 
Februariu 1881.

Consiliulu administrativu.

a

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

Tîpografi’a: Ioanu Gott si fiiu Henrieu.


