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XVII. Ce reu servitiu a facutu conferenti’a 
dda 1861 causei naționale si Archiereiloru noștri, 
proclamandu-i pe acesti’a de siefi absoluti natiunali 
si coucentrandu astfeliu tăte afacerile natiunale in 
manile loru, se păte vedă, cum amu documentata, 
din acte.

Archiereii. romani se radîmâ pe intentiunile 
parintesci ale Monarchului fația de poporulu ro
manii si pe bunavointi'a guvernului centralu ; omenii 
dela guvernulu tierii, care era compusu mai totu 
din membri ai natiuniloru privilegiate, se basaudin- 
contra pe „starea si datinele legale de mai ina- 
inte“. Si unii si alții pretindeau, că posedu in- 
crederea tronului. Difer inti’a era numai, că privi
legiata erau la cărm’a tierei si lucrau cu totu a- 
paratulu, ce le stă la dispositiune, pentru că inten- 
tiuuile tronului se nu se păta realisâ.

Din nenorocire organisarea, ce si-au dat o Ro
manii ardeleni in conferenti’a dela inceputulu anului 
1861, a favorisatu contra-actiunea Unguriloru si a 
Sasiloru. Archiereii noștri, luandu in modu esclu- 
sivu frănele conducerii naționale in mana, au luatu 
asupra-si totodată fația de tronu si tiăra si respon
sabilitatea pentru totu ce se petrece in sinulu po
porului romanu. Si ce a urmatu?

A urmatu de aici, că contrariloru noștri secu
lari le-a fost fărte binevenitu acestu modu de re- 
presentare alu Romaniloru. Ei dela lanuariu 1861 
incolo nu mai aveau de a face cu poporulu romanu 
că factoru de sine statatoru, ci aveau de a face 
numai cu Escelenti’a S’a metropolitulu dela Blasiu 
si cu Escelenti’a S’a episcopulu dela Sibiiu, cari 
li se preseutâ că nisce tutori ai poporului romanu 
ardelănu.

Atunci că si acuma arm’a cea mai poternica, 
de care se foloseau privilagiatii spre a paralisâ 
dorintiele si postulatele Romaniloru si spre a sgudui 
increderea ce-o punea in ei tronulu, era suspitiu- 
narea si clevetirea. Poporulu romanu era descriau 
că o massa cruda si nedisciplinata aplecatu spre 
t6te relele, ear’ fruntașii lui preoți si mireni era 
descriși că nesce agitatori, cari urmarescu scopuri 
periculăse statului.

Suspitiunarile se faceau sistematicu si pe fația. 
Dăca Romanii dela Alb’a-Iulia, Turd a s. a., res
pins! de cătra Unguri dela egal a participare la 
afacerile municipale, ce-o prescriă autografele impe- 
ratesci, prostetă si opunea resistenti’a passiva, 
dăca de alta parte Romanii dela Brasiovu, Orasti’a 
s. a. protesta in contra mesuriloru asuprităre ale 
Sasiloru, guvernatorulu si cancelariulu inhatiea 
indata pe bieții Archierei, le adresă scrisori, ba 
chiaru ordonantie fulminante, in cari ii mustră 
amaru. „Cum poteti Escelentele Văstra se suferiti, 
că ici si colo să se intemple asemeni turburari si 
atîtiari de poporu !“ Acăst’a era refrenulu aceloru 
ordonantie.

Unu casu flagranta va ilustră si mai bine 
trist’a situatiune in care se afla Archiereii imediata 
după ce li s’a „concrediutu ulteriorminte caus’a 
naționala si confessiunala.“

Era la 6 lanuariu 1861, in ajunulu conferen- 
tiei regnicolare dela Alb’a-Iuli’a, la care se ’ntie- 
lege erau invitați si Archiereii noștri, candu cance
lariulu transilvanu unguru br. Fr. Kemăny a pro
vocata printr’o adresa categoricu pe ambii Epis- 
copi, că la intrarea loru in Alb'a-Iuli’a nu numai 
se nu primăsca, ci se impedece chiaru ori-ee ova- 
tiune-ar’ voi se le-o faca credintiosii loru, poporulu. 
Ansa la acăsta provocare a data scirea, că Romanii 

formăza banderii de calarati spre a face o primire 
grandiăsa conducătoriloru loru. Si ce făcură 
Archiereii ?

Eata ce scrie unu Romanu din Alb’a-Juli’a cu 
dat’a 9 lanuariu 1861 : „. . . Noă ne pare reu
despre o parte, că Escel. S’a Episcopulu Siagun'a 
ne-a prevenita cu venirea s’a, ce era anuntiata nu
mai pe 10 Ian., despre alta, că părintele Metro- 
politu si-a datu cuventulu Cancelariului Br. Ke- 
măny, că va face a se delatură si incungiurâ ver- 
ce primire si ovatiune nu numai, ci ne-a si oprita 
dela acestea, pentru că altfeliu era se văda lumea 
minuni de atențiunea si entusiasmulu Romanului si 
in mediloculu acestora acea pace si liniște, care 
’ie inascuta si e cea mai de frunte trăsură din ca- 
racterulu lui.“

Dăca ne-ar’ ertâ tem’a ce-o tractamu se fa- 
cemu o digressiune si se tragemu o paralela intre 
atunci si acuma, căte asemeni cașuri nu amu potă 
inregistrâ aci, cașuri cari ne dovedescu in fiacare 
momentu ce mari desastre si umiliri a adusu a- 
supra capului nostru stăugacea organisare națio
nala, cu care ne - a înzestrata conferenti’a dela 
1861 !

Conducătorii politici ai unui poporu, dăca este 
că se corespunda gravei loru missiuni au lipsa îna
inte de tăte de-o libertate de acțiune cătu se păte 
mai mare. Ce libertate de acțiune au avuta inse 
Archiereii noștri in anii 1860, dăca la fiacare 
pasu, ce trebuiea se ’lu faca in interesulu si la 
cerinti’a poporului, le aruncă buturugi in cale aci 
cancelariulu, aci guvernatorulu, aci cornițele na- 
tinnei sasesci, ba chiaru si guvernulu austriacu 
si ei nu poteau nicidecum se sara peste aceste 
pedeci ?

Contrarii neamului nostru cerea dela Archiereii 
noștri că să se faca politiaii poporului, se suprime 
resistenti’a lui, se nabusiăsca sacrulu lui entusiasmu, 
c’unu cuventu se sugrume mișcarea natiunala. Si 
acești demni Archierei, răniți in sentimentulu loru 
romanescu, nu potea respunde altcumu de cătu că, 
respingăndu acusarile ce li se f'acea, se conjure 
pe cei dela cărm’a tierii, că, dăca pretindu dela 
ei că se tiena in frău pe Romani, se tiena si densii 
in frău pe ai sei, pentru că se nu căuseze prin fana- 
tismulu si egoismul u loru resistenti’a si protestarea 
Romaniloru.

Ce situatiune umilităre pentru conducători si 
periculăsa pentru cei conduși! Archiereii se vedeau 
in adeveru siliți a infrănă entusiasmulu natiunalu 
si mișcarea romanăsca de sine statatăre! Si popo
rulu? — Elu suspină si se supunea porunciloru 
iubitiloru sei archipastori crediendu, că asia a fost 
scrisu pe stele. Dăr’ contrarii ? — Ei se bucură, 
că le-a succesu a pune pedeci poporului romanu că se 
nu ’si păta manifestă vointi’a si tari’a s’a natiunala 
inaintea tronului si a tierii, inaintea Europei intregi.

Crosiic’a evemmenteloru politice.
In Vien’a opiniunea publica este fărte agitata 

in urm’a unei demonstratiuni făcute de 
studenții dela Universitate ina
intea locuintiei deputatului din Reichsrath Lien- 
b a c h e r, oratorulu obicinuita alu dreptei cleri
cale. Ansa la regretabila demonstratiune a juni- 
mei studiăse dela Universitate au datu nesce cu
vinte vatemetăre pentru populatiunea Vienei, pro-c 
nuntiate de deputatulu Lienbacher cu oca- 
siunea. desbaterii proiectului de lege relativu la 
scăle mediele si populare, care dispune, că in viitoriu 
planulu si durat’a in veți a montului se nu-’Iu mai 
hotarăsca Reichsrathulu, ci dietele singuraticeloru 
tieri representate in parlamentulu centralu. Rapor- 
toru alu maioritatii comissiunei școlare este d-lu 
Lienbacher, ăra alu minorității d-lu B e e r. 
Liberalii centralisti sustienu, că legea din 1869, 
fiindu o lege fundamentale, nu se păte face schim
bări in ea, decătu cu doue treimi a voturiloru, pe 

candu clericalo-autonomistii sustienu, că de vreme 
ce la facerea acestei togi nu s’au pretinsu doue 
treimi din voturi, ea astadi păte fl schimbata cu 
simpl’a maioritate a voturiloru. Acăsta controversa 
a data nascere unei discussiuni fărte vii, in decur- 
sulu careia liberalii prin raportorulu loru au de
clarații, căintregulu partidu c r e din
ți o s u constitutiunii considera pri
mirea proiectului de lege actualu cu maioritate 
simpla că o calcare a c onstitutiunii 
si prin urmare nu păte se iă parte la 
desbaterea speciale a lui.

D-lu Lienbacher respundieodu raportorului mi
norității si celorlalți deputati, cari au combatutu 
luarea raportului maioritatii de basa la desbaterea 
speciale, a voita se docomunteze intre altele si a- 
ceea, că legea dela 1869 făcută de liberali si care 
prevedea pentru cursulu invetiementului popular u 
unu spațiu de timpu de 8 ani, n’a fostu esecutata, 
decătu in capital’a Vien’a si că resultatele ei si 
aci au fostu minime. Pentru a-se convinge 
cineva despre acăst’a, n’are, dîse leader-ulu cleri- 
caliloru, de cătu, se măr ga la bariere 
(linii) si se văda ce efecte es- 
s e r c ă z a asupr’a populatiunii 
vienesevinulu din anulu acest’a 
pre langa totu invetiamentulu 
ce-lu primesce in cei 8 ani de 
d i 1 e.

Contr’a acestui limbagiu vatematoriu s’a radi- 
catu si a protestatu cu mare energia deputatulu 
vienesu W i e s e n b u r g, taxandu cuvintele dlui 
Lienbacher de nesce „espectoiatiuui ne- 
consciintiăse si c a 1 o mn ia t ă r e“. 
Aceste cuvinte provocara aplausele intregei stânge 
si a publicului de pe galerii. Drăpt’a protestandu 
contr’a neparlamentareloru cuvinte ale d-lui Wie- 
senburg si provocandu pe presiedinte se-’lu chiame 
la ordine, presiedintele si chiama pe deputatulu 
vienesu la ordine pentru cuventulu „rieconsciin- 
tiosu“. Intre aplausele ce le provocă in drăpt’a 
acăst’a chiamare la ordine, resuna puternica voce a 
siefului liberaliloru Dr. Herbst, care apostrofă pe 
presiedinte cu cuvintele: Verogu d-le 
presiedinte vatemarea făcută 
populatiunii din Vien’a si sub
urbiile sale fost’a ea parlamen
tari? Acăst’a apostrofa produce sgomotăse a- 
plause in stang’a si pe galerii, cari amestecandu-se 
cu protestările celoru din drăpt’a dau ansa la unu 
mare sgomotu. Publiculu de pe galerii bate din 
mani si din piciăre astfeliu, că se redlcă o colăna 
de prafu, care facăndu a se crede, că este fumu, pro
duse nnu tumultu grozavu, caruia i-s’a pututu pune 
capetu numai prin suspendarea siedintii pe unu 
cuarta de ora.

După redeschiderea siedintii d-lu Lien
bacher, luandu cuventulu, spuse, că intentiunea 
s’a n’a fostu nici de cătu se vateme populatiunea 
din capitala cu cuvintele rostite mai ’nainte. Cu 
acăst’a inchidiendu-se incidentulu s’a purcesu la 
votu asupr’a propunerii minorității, care a fostu 
respinsa. — Săr’a (26 Februariu) studenții dela 
Universitate făcură o demonstratiune inaintea locu- 
intii deputatului Lienbacher, facăndu-i o musica 
cunoscuta la nemți sub numele de Katzen- 
m u s i k si strigăndu-i p e r e a t - ulu usitatu 
intre studenti la asemenea ocasiuni. Mai multi 
dintre demonstranți au fosta arestați.

Cu totulu au fost arestați 14 studenti, intre 
acesti’a sunt mai toti Nemți din Boemi’a si Mo- 
ravi’a, numai unulu este vienesu. La scirea, că 
politi’a a ordonata să se inchida „Societati’a de lec
tura academica" („Akademische L'esehalle") stu
denții au voita din nou se demonstreze. Iritatiunea 
intre studenti fă mare. Luni ei se adunara in 
piatia Universității si tramisera o deputatiune la 
colegii loru arestați; nu li s’a concesu inse sei 
visiteze. S’au petrecutu scene, cari reamintiră sce-



nele petrecute in Aula la 1848. La 6rele 2 sosi 
unu consiliaru de politia in piati’a universității si 
admoniâ pe studenții sd fia liniștiți. Politi’a a 
aflatu, ca studenții voiescu se demonstreze c’unu 
„Katzenmusik" si in contra presiedintelui camerei 
Coronini si a ministrului de instrucțiune.

Cu privire la desbaterile din comissiunea 
d u n a r 6 n a scrie „N. fr. Presse" din Vien’a:

„La 9 Ianuariu amu publicatu cele d’antaie siese pro- 
tocâle ale siediutieloru, pe care comissiunea dunarena, sporita, 
conformu articolului 55 alu tractatului de la Berlin, prin 
delegații Stateloru tiermurene, le a tienutu spre a desbate 
asupra regulamentului de navigatiuue. Avemu acum inaintea 
nbstra protocblele celoru-lalte patru siedintie, cu care comis- 
siuuea dunarena si-a terminatu prim’a ei sessiuue. Resul- 
tatele inscrise in aceste protocdle ale celoru din urma patru 
siedintie, confirma din nenorocire conviugerea esprimata de 
noi chiaru de la publicarea antaieloru protocâle. Nu s’a 
vorbitu de cătu forte puținu de ante-proiectulu austriacu si 
mai toti delegații ’si dau ostenela cu cea mai mare în
grijire, d’a inlatura ori-ce otarire in principiu. Decisiuni 
reale nu s’au luatu de cătu numai asupra unora cestiuni se
cundare, si chiaru in ultim’a siedintia represintantele an- 
glesu, colonelulu Siborna, nimici ilusiunile acelora, cari erau 
6re-cum de părere, că infiintiarea comissiunei micste era unu 
lucru aprbpe otaritu. Si in privinti’a cestiunei numirii ius- 
pectoriloru, precum si asupra competintieloru asia numitei 
comissiuni micste nu s’a potutu ajunge Ia nici o intielegere. 
Cea mai mare parte din propuneri a fost primita de repre- 
sintautii puteriloru numai a d referendum. Repre
sintantele Austro-Ungariei, baronulu Haan, si-a datu inade- 
veru cea mai mare ostenela spre a apăra interessele monar- 
chiei la Dunarea de josu si a fostu pre cătu se p6te de 
bine sprijinitu de delegatulu Germaniei dr. Arndt. Der’ 
majoritatea comissariloru, adica Angli’a si Russi’a cu suit’a 
loru de State mici tiermurene, Romani’a, Serbi’a si Bulgari’a, 
au fostu mai in tote cestiunile contra Austriei, de a cărei 
parte n’au stătu intr’unu chipu credintiosu de cătu Germa
nia si Itali’a, pe candu Franși’a si Turci’a trecea candu de 
partea unui grupu, candu de a celui-laltu. Din nenorocire 
se pare inse că si Itali’a, alu cărui comissariu binevoitoru 
noue, d. Simondetti, a fostu rechiamatu din Galați, voiesce 
se treca acum si ea de partea protivniciloru Austriei.

„După o otarire luata in a nou’a siedintia de la 1 Ia
nuariu, lucrările comissiunei voru trebui se reincepa la 15 
Aprile, 6r’ comitetulu esecutivu va trebui se ’si reie acțiu
nea s’a la 15 Martiu. Deca sessiunea va fi deschisa de 
faptu la 15 Aprile, acest’a este o cestiune, care devine in- 
doibsa in urm’a otaiirei luate in a diecea siedintia, căci 
convocarea comissiunei de câtra comitetulu esecutivu va tre
bui să se efectueze la 15 Aprile numai in casulu, candu a- 
cestu comitetu va fi dobenditu convingerea sigura, că toti 
delegații sunt in positiune a luă parte la discutiunea defini
tiva a regulamentului."

Cele petrecute dîlele aceste in p a r 1 a in e n- 
tulu german u dovedescu atotu-puternici’a d-lui 
de Bismarck si vointi’a sa de a suferi in 
cabinetu numai miniștri, cari se n’aiba alte idei 
si vointie decătu pe acelea, ce le va permite elu 
se le aiba. In cabiuetulu actualu mai remasese inca 
cornițele de E u 1 e n b u r g, care câ ministru de 
interne mai indrasniea se ’si aiba opiniunile sale 
personali, cari din nenorocire numai arare ori se 
intalniea cu ale principelui de Bismarck. Acbst’a 
era de ajunsu, pentru câ marele cancelariu se faca 
totulu pentru a da afara dm cabinetu pe recalci- 
trantulu ministru de interne. Cu ocasiunea des- 
baterii in camer’a senioriloru a legii relative la 
stabilirea domiciliului a isbucnitu pe facia intre 
d-nu de Bismarck si de Eulenburg, conflictulu, 
care pân’acum se aflase intre densii numai in stare 
latenta. D-lu de Eulenburg a sustienutu in 
camer’a senioriloru, in numele ministeriului, pro- 
iectulu de lege precum ’lu primise camer’a depu- 
tatiloru. Principele de Bismarck păși cu o mare 
vehementia contra d-lui de Eulenburg. De siguru 
voiea se ’si resbune asupra lui, pentru că cosiliulu 
de miniștri ilu majorisase se p6te că si pentru 
iafluinti’a ce o avea miuistrulu de interne la curtea 
imperiale! D-lu de Eulenburg, semtiendu-se vate- 
matu prin atacurile indreptate asupr'a-i de d-lu de 
Bismarck, ’si depuse numai decătu demissiunea in 
manile imperatului. Imperatulu a refusatu se pri- 
mdsca acdst’a demissiune la inceputu si din parte-i 
a facutu totu possibilulu se impace pe cei doi 
6meni de stătu. Acdst’a inse n’a reesitu, de dra
ce se scrie din Berlinu, că in urm’a declaratiuni- 
loru d-lui de Eulenburg de a nu mai pută reinand 
in servitiulu statului, pe cătu timpu se va mai afla 
la carma d-lu de Bismarck, imperatulu iu cele din 
urma a fostu silitu se primhsca demissiunea mi
nistrului de interne.

Intrdg’a pressa liberale insotiesce 
retragerea d-lui de Eulenburg cu cuvinte

pline de simpatia, care ’i făcu cu atătu mai mare 
ondre, cu cătu d-lu de Eulenburg era unu dusmanu 
alu liberaliloru. Nu se scie inca cu sigurantia, cine 
va fi successorulu lui.

In siedinti’a s’a dela 22 Februariu c o n s i- 
liulu municipalu din Marsilia, 
compusu totu din membri radicali, a adoptatu, cu 
33 voturi contra unui singuru, desfiintiarea hotă- 
rirei luate de consiliulu precedentu, de a se ridica 
d-lui Thiers pe calea subscriptiuniloru, in orasiulu 
seu natalu, o statua. Motivele, cari au condusu 
pe membrii radicali la luarea acestei mesuri pline 
de ingratitudine, sunt fdrte proprii in feliulu loru 
si nu făcu ondre radicalismului. D-lu Thiers, 
marele restauratoru alu Franciei, intemeietorulu 
republicei de ordine si conservare, nu este după 
densii de cătu unu călău, care a jsugrumatu miș
carea comunei parisiane dela 1871. Nu-i vorb’a, 
dîce „Aleg.“, comun’a Marsiliei a lucratu cu con- 
secueutia, in ce privesce convinctiunile sale. Este 
inse acesta chipulu, prin care se pdte cuceri 
sufletulu unei națiuni in favdrea unei idei si a 
unei reforme?

„Le Național" anuutia, că intre V atica nu 
si g u v e r n u 1 u francesu incepu a-se 
stabili relatiuni mai bune, de cătu cele ce 
domniau de candu cu dissolvarea congregatiuniloru 
monachali. In adeveru, gratia influintiei si intre- 
venirei conciliatdre a nunțiului papalu, monseni- 
orulu Czacki, episcopii incepu a observa fatjia de 
guvernu o atitudine mai corecta; si guvernulu din 
parte-i drasi cauta se evite ori ce sar1 potd inter
pretă câ o sistematica inimiciția contra clerului. 
Nuntiulu ar’ fi promisu, că va ingriji, câ nici unu 
jesuitu se nu mai afle intrare câ professoru prin 
seminarii si ginmasii; mai departe monseniorulu 
Czacki ar’ fi ruptu ori ce relatiuni cu acei epis- 
copi, cari continua inca a-se împotrivi legiloru 
tierii. Ministeriulu la rdnduiu seu n’ar avh nimicu 
de observatu, ddca dominicanii si membrii 
ai altoru congregatiuni dissolvate 
ar’ tienh, chiaru in vestmintele loru calugaresci, 
in decursulu postului Pasciloru cuventari prin bise
ricile francese; cu tdte aceste elu va urmări 
pașii acestoru predicatori cu cea mai mare aten
țiune si ori ce atacuri contra institutiuniloru esis- 
tente le va trage fara nici o consideratiune ina
intea tribunaleloru. Acdst’a dovedesce, că guver
nulu voiesce se incungiure înainte de alegeri ori ce 
agitațiuni.

„ Agenti’a Havas“, afla că P d r t’a, respundiendu 
la notele separate ale ambasadoriloru, le comunica 
necontenitu procederea, ce trebuie urmata pentru 
negotiari’e privitdre la cestiunea grdca; ea este 
supusa acum sanctiunei Sultanului. — Statele ma
jore ale corpuriloru de armata dela Adrianopole, 
dela Salonicu, delr Kossova, dela Larissa si dela 
Ianina, au plecatu dela Constantinopolu spre des- 
tinatiunea loru. Pdrt’a, in scopu de a esecutâ 
părțile tratatului din Berlin, care o privescu, are 
intentiunea de a promulgă regulamentulu 
pentru provinciileTurciei Europene, 
care a fost stabilitu in 1880 de cătra comissiunea 
europdnau conformu cu art. 23 din tractatulu dela 
Berlin.

Toti represintantii Puteriloru, intr’o visita la d. 
Comunduros, ’iau comuuicatu, că Pdrt’a nu va face 
nici unu demersu ostilu in contra Greciei si i au 
recomendatu de a pastrâ aceeași atitudine fația cu 
Turci’a. D. Comunduros a respunsu, că Greci’a se 
va conforma dorintieloru Puteriloru in timpulu ne- 
gociarildru, ce se voru deschide la Constantinopolu, 
avdndu sperantia, câ Europ’a va determina in cu- 
rbndu modulu de esecutarea otaririloru conferintiei 
dela Berlinu.

Printr’o circulara adresata cătra toti prefecții 
dela tiermuri, ministrulu de interne alu F r a n- 
q i e i ii invita ase opune imbarcarei 
de arme si de munitiuni. Mai multe vase 
incarcate cu munitiuni si cu arme destinate Greciei 
au fost impedicate se plece din Marsilia, din 
Dunterque si din mai multe alte porturi.

Diarulu „V a k i t“ inddmna pe toti mahome
danii din Egiptu, Tunis si Indiile orientale, se faca 
colecte de bani pentru Turci’a, 
pentru câ acdsta se fia pusa in positiune, câ bine 
înarmata se pdta resiste inimiciloru islamului.

Diarulu „B u 1 g a r s k i Glas," care apare 
in Sofi’a, publica o corespondintia din Filipopoli 
care a produsu o mare mișcare de acolo. In a- 
cdsta corespondintia se dice, câ T u r c i ’a con- 
concentrâza trupe la fruntari’a 
de resaritu a R u m e 1 i e i. In localitatea Aker- 
prul, din Macedoni’a, se concentrdza de asemenea 

4000 6meni, cari sunt destinați a atacă pe Bul
gari despre Vestu, adeca de partea albanesa. Cita- 
tulu diaru adauge la acdsta corespondintia, că este 
trebuintiosa o aliantia intre Serbi’a, Bulgari’a si 
Greci’a contra inimicului comunu.

Din M a d r i d u se scrie diarului „Le Temps", 
câ noulu ministru de justiția alu 
Spaniei pregatesce o lege pentru reintroducerea 
căsătoriei civile, cassate prin decretu de 
d-lu Cauovas in anulu 1875; de asemenea prega
tesce unu proiectu de lege pentru restabilirea 
juriului si a procedurei publice. Professorii, 
essilati in 1875 din caus’a opiniuniloru loru poli
tice, voru fi reintegrat! in posturile loru. In 
cestiunea reformeloru coloniali si a incheiarei trac- 
tateloru de comerciu datatorii» de mesura va fi 
principiulu liberului schimbu. Cortesii (adunările 
iegiuitbre) voru fi dissolvati in lun’a lui Iuuiu. 
Nouele camere se voru aduna in lun’a lui Octobre. 
Conservatorii in alianti'a cu ultramontanii si cu 
Carlistii se pregatescu pentru o apriga lupta elec
torale.

Anglesii au suferitu pe campulu de 
resbelu din Afric’a sudica unu 
nou desastru si după cum se pare inca 
unulu din cele mai s a n g e r 6 s e si mai 
s d r o b i t 6 r e, din câte le a suferitu pdn’aci. 
Castrele generalului Colley de lenga muntele Pros
pect trebue c’au fostu cernate (incungiurate) de 
câtra Boeri inca din 25 Febr. Geueralulu Colley, 
este evidentu, c’a voitu Sambata n6ptea se-'si for- 
tieze esirea. Prin încercarea s’a de esire s’a des- 
voltatu o batalia formale, care s’a finitu cu total’a 
nimicire a Anglesiloru. Se dice, că geueralulu se 
fi cadiutu in lupta si din Anglesi abia o suta ar’ 
fi potutu se scape la Newcastle. Cestiunea Africii 
de sudu amenintia se devină fdrte funesta pentru 
Angli’a. Acdst’a trebue se desfasiure mai multa 
potere de cătu pen’aci, ddca voiesce se-’si saiveze 
prestigiulu si stapanirea de altcum fdrte sdrunci- 
nate in aceste îndepărtate regiuni si acdst’a cu a- 
tâtu mai multu, cu cătu acum o amenintia noue peri- 
cule din partea republicii Oranje, cu care guver
nulu coloniei Cap traesce in continue neintieiegeri, 
si dîn partea Ashantiloru, cu cari sunt acum cativa 
ani avuse Angli’a unu resbelu, ce a costat’o destulu 
de mari jertfe. Nu este dre unu semnu alu tim
pului, ddca pdna si popdrele cele mai barbare si 
mai neculte inca cauta sâ-si revindice si asigureze 
independenti’a si libertatea loru ?

Cetimu in „Press’a" din București :
„Romanulu" ne-a spusu, câ este adeveratu că d. Boe- 

rescu si-a datu demissiunea; der’ că nici M. S. R. nici co
legii d-lui Boerescu nu au voitu se i-o primăsca; că prin 
acest’a demissiune s’ar’ fi creatu o crisa ministeriala, ceea 
ce in circumstautiele de fatia ar’ fi fost fdrte vatematdru 
tierei, si că d. Boerescu, apretiandu aceste circumstautie si 
consideratiunile emise de colegii d-sale, si-a retrasu demis
siunea; ceea ce face pe „Romanulu" a felicita pe d. Boe
rescu cătu si pe colegii d-sale.“

„Tdte aceste fapte, după informatiunile culese si de 
uoi, sunt fdrte adeverate. — „Acum se ni se permită o 
întrebare: ce se face cu tdte soirile respaudite de organele 
opositiunei că „intre d. Boerescu si d. Bratianu s’au scliiin- 
batu vorbe tari si violente“, că „intre membrii cabinetului 
esista neintieiegeri", câ „d. Bratianu a creatu casulu cu 
proiectulu pensiuniloru spre a se scapă de d. Boerescu", că 
d, Boerescu nu voiesce a esi din ministeru, cu tdte îndem
nurile acestea indirecte", etc etc. î

Faptele asistente dau cea mai cumplita desmintire tutu
rora acestoru sgomote reutatidse, pe cari nu le credeau 
tocmai aceia cari le respandeau. . . .

„Noi mai putemu adauge, pe langa cele comunicate de 
Romanulu, că nici o neintielegere politica n’a esistatu nici
odată intre membrii cabinetului; că, deca asupra unei legi 
speciale a pututu esiste dre care divergentia de apretiari 
intre d. Boerescu si d. Bratianu asupra unui singuru para- 
grafu din acea lege, modificata de camer’a după ideile admise 
de intregu guvernulu, acest’a divergentia nu era politica, 
ci numai de domeniulu juridicu, si ea este cu atătu mai 
admisibila, că amu vediut’o esistendu chiaru intre juriscon- 
sultii cei mai eminenti ai tierei.

„Deca divergenti’a de apretiari juridice a esistatu, ea 
s’a produsu la lumin’a dilei in discutiuue publica, cumu se 
face intre dmenii onești, intre doi barbati ca d. d. Bratianu 
si Boerescu, cari ’si au datu mau’a fraucu si lealu, si au 
lucratu, cu aceeași franchetia si lealitate, in timpu aprdpe 
de doi ani, luptandu si isbutindu in cestiuni grele si iu 
circumstantie adeveratu periculdse.

„Deca d. Boerescu, pentru consideratiuui de delicatetia 
catra Adunări si de scrupulu personalu că omu intr’o ces
tiune juridica ca aceea a projectului asupra art, 409 din



procedura, si-a datu demissiunea, acest’a nu putea constitui 
o rumpere a s’a cu d. Bratianu ori cu gnvernulu, din care 
facea parte. . . .

lubileulu lui Victor Hugo.
Festivitatea arangiata pentru a serbâ intrarea 

marelui poetu francesu Victor Hugo iu 
alu optdiecelea anu alu vietiei sale a decursu in- 
tr’unu modu stralucitu. După apretiarile oficiale au 
luauu parte la ovâtiunile aduse betranului 
poetu preste 800,000 de persdne. Poetulu a- 
dresâ de pe ferdstra imenseloru inasse unu feliu de 
panegiricu la adres’a Parisului.

„Salutu Parisulu" — dise Victor Hugo — cetatea 
uriasia, nu in numele meu, pentru că eu nu sunt nimicu, 
ci in numele a totu, ce, traiesce, cugeta, iubesce si sperăza 
aci pe pamentu. Ceea ce a fostu Atena pentru anticitatea 
grecesca, Rom’a pentru cea romana, este Parisulu astadi 
pentru Europ’a si America, pentru universulu civilisatu. Eu, 
simplulu caletoriu, care ’si are numai partea s’a la droptulu 
colectivu, in numele tuturoru cetatiloru Europii si Americii 
si ale lumei civilisate dela Aten’a pena la New-York, dela 
Londr’a pena la Moscov’a si in numele teu Rom’o si si in 
numele teu Berlinu-le te salutu acum cu iubire pe tine 
santa cetate a Parisului 1“

La pomenirea Berlinului vocea lui Victoru Hugo 
s’a innecatu, elu ’si acoperi ochii si incepii se sus
pine adbncu. Emotiunea si entusiasinulu auditori- 
loru ’si ajunse cea mai inalta culme la vederea a- 
cestui spectaculu. Orasiulu natalu alu lui Victor 
Hugo, Besanșon, ’i tramise urmatârea adresa :

„Orasiulu B es a n 90 n saluta cu mandria si 
cu emotiune pe Poetulu, pe care nu l’a affectatu nimica omc- 
nescu si. alu caruia geniu, după ce a creatu in decursu de 
60 de ani capu d’-opere, stralucesce mai puternicu si mai 
producetoriu că ori candu, pe rosbunatoriulu crimei din De
cembre*),  pe elocuentulu si neobositulu aperatoriu alu tutu
roru celoru asupriți, pe apostolulu tuturoru progresuriloru, 
pe profetulu, care face fascinatele năstre priviri se veda a- 
propiandu-se unu viitoriu de pace generale, de 
dreptate si fraternitate universale."

Guvernulu a adusu poetului omagiile sale prin 
d-lu Iules F e r r y, ministrulu-presiediute, insolita 
de mai rnulti funcționari inalti, care a immanatu 
marelui poetu unu magnificu vasu de portielanu 
de SDvres in stilulu Louis XIV si depinsu de 
Fragonard jun. cu scene din „Jucatoriulu" de 
Regnard — unu opu de o innalta valdre ar
tistica.

„Mannfactur’a din Sbvres" — dise d-lu I. Ferry, — 
„aro menitiunea de a produce daruri pentru suverani; este 
unu suveranu alu spiritului, acela, caruia ’i aduce Republica 
câ daru acestu vasu."

Victor Hugo a fostu atâta de miscatu, incâtu 
n’a pututu se pronunții nici unu cuveutu si intre 
lacrimi a iinbrațisiatu pe ministru. Adresele de 
felicitare sosescu cu miile din t6te părțile lumei! 
Fericitu muritoriulu, caruia ’i este datu a petrece 
asemene momente in vidti’a s a !

Scrisori din. ZBassira'bi’a.
(Corespondintia originale a „Gazetei Transilvaniei".) 

Chisineu in 12/24 Februariu 1881.

Cea mai mare nenorocire pentru unu poporu 
cuceritu consta in tradarea intereseloru sale de câ- 
tra acea parte a lui, care pdrta falniculu nume in 
societate: de inteligintia.

Poporulu muncesce si supra-valut’a 
muncii sale se consuma din seculu in seculu prin 
o minoritate, care, fiindu garantata de economiele 
făcute de câtra plugari ’si capeta timpulu necesaru 
pentru a se instrui si a deveni i n t e 1 i g i n t i, 
cultivați; acolo unde acdst’a minoritate dă, 
inderetu poporului prin acțiunile sale salvatâre ma- 
caru o parte, câtu de infima, din capitalulu care a 
fostu intrebuintiatu de câtra poporu pentru edu
carea ei: acolo cu incetulu poporulu atinge, lup- 
tandu-se, tienta s’a, fiindu-câ ’si gâsesce 6meni 
apti a’lu conduce la destinele sale.

D6r’ grea si desperata este sdrtea acelui poporu, 
care se afla tradatu de câtra cei, pentru cari eiu 
a lucratu si lucrdza I Poporulu romanu din Basa- 
rabi’a a avutu si are si elu o minoritate 
i 11 t e 1 i g i n t a, a cărei instrucțiune l’a costatu 
multa munca, — acdsta minoritate se compune din 
doue elemente: unulu — boerimea, altulu — 
clerulu.

*) Lovitur’a de stătu a lui Napoleon III in 1851.
Red.

Boerimea, câ pretutindenea, l’a tradatu avendu 
interesele sale diametralu opuse cu interesele po
porului.'

Clerulu — p&na la secululu nostru, prin intem- 
plari f6rte norocite pentru d&nsulu, a fost credin- 
tiosu aspiratiuniloru poporului, ddr’ impregiurarile 
s’au schimbatu ; strainulu l’a atrasu, prin privile- 
gie/e si dotatiunile, cu care a inzestratu acestu ele- 
mentu, l’a coruptu — si cu cedarea tierii cle
rulu basarabianu a tradatu si elu poporulu romanu 
din Basarabi’a.

Asia ddr’ de la 1812 poporulu romanu dincolo 
de Prutu s’a gasitu fatia in fatia cu Rusulu — 
parasitu de câtra cei, cari erau detori se ’lu apere 
si se impartasidsca caliciulu (pocalulu) amaru, care 
avea se ’lu bea poporulu cutropitu.

Tieranulu romanu sdrobitu de munca, gâsesce 
astadi in diu’a de repausu in biseric’a statului unu 
preutu care ’i vorbesce o limba estropiata, neintiele- 
gibila, o amestecătura de cuvinte slavonesci, pe 
care nici elu, nici turrn’a s’a nu le intielege: asia 
este la biserica — asia este si in viatia.

Preutulu basarabianu sub influinti’a înaltului 
cleru a desertatu cu deseversire interesele poporului 
si astadi suntemu marturi unoru fapte revoltatâre, 
cari ne dovedescu, câ din partea acestui elementu 
nu este de speratu nimicu pentru poporulu romanu 
din Basarabi’a.

Ve aduceți p6te aminte de curiosulu episcopu 
Melhisedecu, care, — faptnlu este recentu, pen
tru câ ran’a nu s’a tamaduituinca, 
pentru câ sângele curge inca, — care a fost celu 
d’antaiu a binecuvintâ faptulu retrocederii Basa
rabiei de josu, care a intempinatu administratiunea 
rusa cu unu discursu rostitu in 1 i m b ’a rusa 
si acâst’a in momentulu, candu fiacare romanu, ’si 
ascundea, si nabusia semtiementulu de jale si de 
resbunare in contra vitregului si minciunosului nostru 
aii atu.

Binecuventarea episcopului Dunărei de josu, dis- 
cursulu rusescu alu P. S. Sale, a fost unu blas- 
temu, o anathema svârlita in fati’a poporului ro
manu din Basarabi’a !

Ddr’ se ’lu lasamu in pace, liniștea este tre- 
buintiâsa consciintiei unui Episcopu, si după t6te, 
eiu n’a facutu de câtu ce ’i este prescrisu de câtre 
evangelia : elu a datu : „Domnului, ce este a Dom
nului si Coșarului ce este a Coșarului", si s’a con- 
formatu cu regul’a care dice : „câ fiacare putere 
emana de la Dumnedieu."

Asid dâr’, dicu, poporulu basarabianu este cu 
totulu parasitu de câtra clerulu nostru ; satele li
mitrofe cu monastirîle, câ de esemplu satulu Lo- 
sovo, Grădiște, Nisporeni, Varzaresci si alte sate 
mari, alta data cele mai bogate — sunt astadi a- 
duse la sapa de lemnu prin teribil’a esploatatiune, ce 
li-o’a facutu in decursulu acestui seculu cal u- 
g a r i m e a monastiriloru romane.

Chiaru insasi administratiunea rusa n’a fost asia 
de inplacabila fatia cu tieranii cum sunt acești 
6meni imbracati in hainelele, shimnicului si a că
lugărului.

Se ve dau unu esemplu,' pentru a demonstrâ, 
pbna la ce gradu a mersu acdst’a divisiune intre 
poporulu muncitoru din Basarabi’a si cleru.

In districtulu Chisineului se afla intre altele 
unu mare satu Nisporeni, limitrofu cu o mare si 
bogata monastire. Tieranii acestui satu sunt toti 
moșneni, ori cum se dice pe la noi rezesi; sor
gintea avuției loru a fost pamentulu roditoru si 
de-o calitate fdrte buna, satulu numera mai multu 
de câtu vr’o 400 falei de pamentu, vii vr’o 300 
falei, si livedi. Aceste din urma erau pe pamen
tulu monastirei, fiindu răpite de la săteni de câtra 
călugări prin judecata ; cu acest’a inse nu s’a sfâr- 
situ, astadi si vilele t6te sunt declarate proprietatea 
monastirei asia, câ satulu, care alta-data avea re
nume de satu de frunte, se afla in diu’a de astadi 
desbracatu de câtra servitorii altarului ortodocsiei 
mușcalesci.

O mulțime de familie s’au vediutu nevoite 
chiaru a parași vetrele satului si a se bagâ la stă
pâni, jumetate din populatiunea satului a emigratu 
la Caucasu, Alții se ducu si se asi6dia pe malu
rile riului Bug iu guvernamentulu Cherson — asia- 
dâr’ unu satu intregu strivi tu de c a 1 u g a r i, si 
inca de călugării romani — muscaliti.

V’am datu numai unu esemplu, ddr’ ddca ca- 
drulu nu ar’ fi permisu asi potd sâ ve dau unu 
siru lungu, fârto lungu de esemple de acestu soiu, 
ddr’ credu, câ este de prisosu, pentru câ 
desfidu pe ori cine se me des- 

mi n t a. Voiu sci se pedepsescu aspru o ase
menea incercare, prin nesce fapte sdrobitâre....

In viitorea mea corespondintia voiu urmâ a- 
câst’a cestiune, intrandu in narațiunea fapteloru, care 
ve voru dâ o idea lămurită asupra cestiunei, pe 
care am pus-’o. A.

ZD 1 ■v e x s e.
(Serat’a Reuniunei femeiloru 

romane), arangiata Duminec’a trecuta in sal’a 
otelului Nr. 1, a avutu unu succesu stralucitu. 
Program’a productiunei musicale-declamatorice, ce a 
premersu dansului, a fost urmatârea: 1. Uvertura 
pentru „Cariolan" de L. van Beethoven, esecutata 
la 2 pianuri. 2. a) „Unde ești ?“ rom. de G. Ca- 
vadia, b) „Waldgesprâch" de A. Iensen, Solo 
pentru Sopranu. 3. „Leaganulu", poesia de Th. 
Alexi, declamatiune. 4. a) „Polonaise", b) „Fan- 
taisie impromptu" de Chopiu, piano. 5. „Intdrcerea 
in tidra", poesia de V. Alesandri, musica de I. Mu- 
resianu jun. Solo pentru Sopranu. 6. Reminis- 
centie din oper’a „Lucretia Borgia" esecutata la 
2 pianuri. — Acdst’a programa a fost esecutata 
cu multu succesu de câtra ddmnele Elen’a Gărtner 
si Veturi’a Neagoe (p. 1) apoi de câtra domnisid- 
rele Sev. I. Muresianu, (p. 2 si 5) Elen’a Demeter 
(p. 3) si Hareti St. Sotir (p. 4). Publiculu si-a 
documentata plăcerea si multiamirea prin repetite 
aplause ce au urmatu după fiacare piesa. Amu re
gretata inse cu totii, câ punctulu 6 alu programei 
nu s’a potutu esecutâ din causa, câ dn’a Mantsu, 
care era se esecute pies’a de Liszt-Thalberg im- 
preuna cu d-n’a Gărtner, a fost impedecata de a 
luâ parte la productiune printr’unu evenimentu 
tristu familiaru.

După productiune, fiindu depărtate scaunele, a 
urmatu joculu, care s’a inceputu cu Hor’a si s’a 
urmatu cu multa viuoiciune. Mare parte din dame 
erau imbracate in frumosulu costumu natiunalu, 
câre le sta atâta de bine Rdmancutieloru ndstre. 
Ddmnele din comitetu, cea mai mare parte in cos- 
tumu natiunalu, d-n’a Presiedinta a Reuniunei in 
frunte, făcură onorurile in modu fdrte amabilu. Ele 
primiră pe dspeti la intrare oferindule bombdne 
infasiurate in harthii tricolore, in cari erau ascunsi 
uumerii, cu câștigurile dela tombola. Ide’a a fost 
fdrte nemerita, câci gratidsele dârnne au sciutu 
se adune in schimbulu acesloru bonbâne o suma 
considerabila. Obiectele câștigate, cari au fost fdrte 
cu gustu, ear’ multe si valotase, . s’au distribuita 
indata după middia n6pte. Petrecerea fdrte ani
mata a durata pfina spre diua. Venitulu curata 
dobândita in favbrea crescerei fetitieleru serace, ni 
se spune, câ este considerabilu.

(Reuniunea femeiloru romane 
in Abrud u) a arangiatu la 17 Febr. a. c. 
unu baiu in favdrea infiintiarei unei scdle pentru 
educarea fetitieloru romane, care a fost peste aș
teptare b>ne cercetatu de câtra unu publicu fru- 
mosu din tdte clasele societății romane. Au par- 
ticipatu asemenea mai multe familii din localitățile 
din giurulu Abrudului, cum sunt Câmpenii, Rosi’a, 
Bucium s. a. Multe dame erau imbracate in fru
mosulu costumu natiunalu. Matrdnele balului au 
fost dâmnele : An’a G a 1 1 u, An’a F i 1 i p u 
si Rosalia P o p u. Acdsta frumâsa petrecere ro- 
mandsca a avutu, se dîce, unu venita curatu de a- 
prdpe doue sute florini s. a.

(Dela Pest’a) ni se scrie : „B a 1 u 1 u romanu ce 
s’a arangiatu aci in 21 Februariu pe langa ce a reesitu 
splendidu, a avutu si unu resultatu frumosu materialu. S’a 
predatu societății „Petru Maioru" 1000 fl. venitu curatu.. 
Patronessele au contribuitu parte dela sine, parte pentru bi
lete vendute cu totulu 910 fl. v. a. Domnitoriulu României 
a tramisu 100 fl. Se va publică in curendu o dare de 
soma despre t6te veniturile si spesele."

(Baiu in folosulu incendiat i- 
loru dela Focsiani.) Capital’a nu s’a 
pututu plânge de petreceri in acestu carnavalu 
— dice „Alegat.» — Balulu de a-sdra, datu sub 
patronagiulu M. S. R. Ddmna si organisatu de 
d-n’a Pia Bratianu, a avutu unu mare 
succesu. La 12 6re circulatiuuea era aprdpe im
posibila in sala, din caus’a generdseloru animi, cari 
alergaseră se contribue la alinarea ceioru suferinti 
si... câ se ’si etalese splendârea costumeloru, unulu 
mai alesu de catu altalu. Felicitamu din anima 
pe M. S. R. D6mna pentru norocit’a idea, ce a 
avutu de a pune in moda mandrulu costumu alu 
tieranei romane. Nobil’a contagiune s’a intinsu 
deja pretutindeni, si pretutindeni e la locnlu ei. 
Sal’a era de unu aspectu feericu. Ai fi crediutu,



că. e o gradina cu fiori miscatâre si frunze de auru. 
Lojile parea o pauza de capete, iu care pictorulu 
ar’ fi avutu modele pentru t6te espressiuuile si 
sentimentele. Peste 25,000 de bilete de loterie 
au fost desfăcute. Lojile si intrarea in sala au datu 
si ele uuu venitu destul u de grasu. Adi la 12 
6re se voru pută vedfi numerile ce au castigatu 
in sal’a espositiunii, la Academia. Felieitamu si 
pe d-na Pia Bratianu pentru initiativ’a, ce a 
luatu, si osteneala ce a depusu in organisarea 
acestui baiu.

(R o m a n i ’a iu baiu.) „La Riforma" 
din Roma publica sub acestu titlu iu nnmeru-i de 
la 22 Februariu urmatârele : „Eri sdra, ferestrele 
palatului Drago, in care este resiedinti’a marelui 
magistru alu ordinului Maurizio, pe calea celoru 
„patru fontăni", erau luminate intr’unu modu estra- 
ordinaru; acea lumina spunea cui voia si cui nu 
voia, cil comandorele Cesare Oorrenti dâ 
unu mare baiu fdrte numerbseloru si straluciteloru 
sale cunoscintie. Intr’adeveru, marile salbne ale 
marelui magisteriu, din care unele erau împodobita 
cu lucsu, si altele cu multu bunu gustu, erau pline 
de d6mne, domnisibre, domni si tineri, cari petre
ceau. Deși era unu baiu de gala, marele meritu 
alu ilustrului deputatu din Milano era de a fi fa- 
cutu din elu o serata dintre cele mai atrag&tdre. 
Costume f6rte frumbse, purtate de copile si mai 
frumose, dau o mare strălucire balului, care, ddca 
n’am spus’o la inceputu, o spunu acum, era mas- 
catu. Intre cele-lalte erau fbrte multu admirate 
doue cetatiane dela Dunăre, in costume romane, 
venite, câ se salute pe o alta copila forte frumbsa, 
care locuesce pe tieroiii Tibrului si care avusese 
gentil’a idea de a îmbracă vestmentulu tleranceloru 
din Romani’a, semnu elocinte alu simpatieloru fbrte 
vii ce esi8tu intre Itali’a si fiic’a ei Romania."

„Cetatianele romane erau: fdrte gontil’a d-sibra 
An’a Cretiulescu, fiic’a ministrului României la 
Rom’a, si prea gratibs’a d-sibra Elen’a Davilla din 
Bucuresci. Cititorii noștri voru fi intielesu deja, 
ca aretatbs’a copila, care purtă cu multu naturalu ca- 
racteristiculu costumu nationalu alu României, era 
fiic’a comandorelui Correnti. Se notamu că vest
mintele pe care le purtau d-sibrele Cretiulescu si 
Davilla vinu d’a dreptulu din măiestre măni ro- 
manesci, vinu, nici mai multu nici mai puținu, de 
la Golesci; costumele romane sunt fbrte frumbse si 
rivalisbza cu cele mai bune ale nbstre. Chiaru 
Comites’a Torniolli, soQi’a ministrului italianu, a 
purtatu cu multa gratia costumulu roinanu, la unu 
baiu de bine facere, datu de curbndu in Bucuresci, 
ceea ce facil o fbrte mare plăcere societății dis
tinse din Bucuresci. Multiamita cetatieniloru ro
mani si celoru dela Tibru, balulu onor, deputatu 
Correnti avii unu caracteru internațional u si se pbte 
dice că legaturile de iubire care unescu cele doue 
națiuni dobândiră o noua coufirmare si din cele mai 
lăudabile".

(Operațiunea profesorului 
Billroth.) a avutu unu succesu deplinu noro- 
cosu. D-n’a Mari’a Teresi’a Heller, căreia i-a fa- 
entu cunoscut’a operațiune de resectiune a stoma
cului, a parasitu deja de diece dîle spitalulu câ 
reconvalescenta si s’a reiutorsu acasa, unde a fost 
primita cu nespusa bucuria de cătra cei optu copii 
ai ei. Puterile femeiei crescu mereu, ea mănca 
bucate compacte si le mistue fbrte bine; asemenea 
’i primesce stomaculu vinu precum si alte beuturi. 
Ea este vesela si dbrme regulatu si bine. La 29 
Ianuariu a. c. i s’a facutu operațiunea la clinic’a 
profesorului Billroth si deja in 20 Februariu au 
pututu paraBi spitalulu câ reconvalescenta.

(314 scrisori de amoru) La curtea de casația din 
Budapest’a se aduse di lele acestea unu curiosu fasciculu de 
acte. O dama din provincia intenta amautului seu unu 
procesu de paternitate. Acusatulu negă cu deseversire totulu 
si reclamant’a câ dovada presentă 314 scrisbri de amoru, 
primite odiniâra dela acusatu, lipindu pe fia-care timbrulu 
cerutu de lege, de 15 cruceri. Prim’a instantia condamnă 
pe acusatu, facă inse, câ sortea procesului se aterne de unu 
juramentu. Ambele parti făcură apelu si reclamant’a, care 
asteptâ condamnarea necondiționata a acusatului, cerb in a- 
pelulu ei câ curtea se puie să se citesca tbte acele 314 
scrisori, „Rsb.-W.“

(Unu onor mu vasu de resbolu.) 
P&na asta-di nu se cunbsce unu vasu de resbelu 
mai mare de cătu acela construitu de frații Stevens, 
nisce milionari din Americ’a. Lucrarea s’a ince- 
putu la 1843 si d’abia se termină in Iun a Ianu
ariu 1881. Vasulu este in stare a resiste la ori-ce 
atacu din partea bombeloru cătu si a bmeni- 
loru, si are numele de vaporulu lui 
Stevens. Costulu acestui vaporu este de 54 

milibne si la 1 Aprile 1881 se pune la licitație 
câ se’lu venda. Cui ’i dă mau’a, se’lu cumpere ?

(Unu pungași u.) Diarulu „Salvarea" 
povestesce urmatbrea escrocherie seversita in 
Rbmnicu-Saratu: Unu necunoscutu cu numele de 
Nicolae Mavromatis sa presentatu in sbr’a dilei de 
9 Februariu la domiciulu d-lui Ioau Enescu, corner- 
ciantu de aici, spunendu-i, c’a venitu inadinsu la 
d-s’a spre ai face cunoscinti’a, recomendatu fiindu 
de mai multi comercianti bucuresceni, cu cari d-lu 
Enescu era in relatiuni, si că este comperatoru de 
vinuri, ducbndu cu sine unu gropu de 3600 franci 
in napoleoni, pe care ’lu incredintiă ingrijirei atente 
a d-lui Enescu până a doua-dî. vspele neastep- 
tatu ’si jucă rolulu asia de bine, in cătu reesi in 
oper’a s’a. Elu fu gazduitu. A doua-di, după o 
promenada de căte-va bre prin orasiu se intbrse la 
ospitariulu seu, spunendu-i că a gasitu aici unu 
chilipiru de vinuri, si că gropulu fiindu destinatu 
pentru Odobesci si urmandu alu trimite chiaru cu 
post’a de asta-di, cere a i se împrumută sum’a de 
300 fr., si cu venirea curierului de asta-di va 
primi bani dela tovărășii sei, candu ’i va restitui. 
Satisfacăndu-i-se cererea musafirulu o sterse la 
sanetbs’a. Așteptarea imprumutatorului ’lu provocă 
a deschide gropulu, dbr care-i ffi mirarea, căndu 
află in locu de napoleoni, trei tuburele de tinichea 
umplutu cu plumbu. Poiiti’a fu hnediatu insciin- 
tiata si se puse in mișcare, hotiulu fii prinsu pe 
drumulu Buzeului de cătra pagubasiu insoțitu de 
agenții politiauesci. Luandu-ise interogatorulu, se 
afla, că totu elu este acela, care comisese mai multe 
fapte de felulu acesta.

C 1 u s i u 28 Febr. 1881.
Avisu ! Prin acest’a sunt rogati toti acei p. o. 

domui, cari au binevoitu a luâ asupra-si colectarea pentru 
societatea nbstra, precum si aceia, cari directe ar’ binevoi 
a sucurge cu ofertele loru maranimbse pentru acelu scopu, 
câ se binevoiesca a ne tramite banii colectați, respective ofer
tele marinimbse, in restempu de 15 dile dela publicarea a- 
cestui avisu, câ apoi si comitotulu arangiatoriu se-’si p6ta 
dâ la publicitate darea s’a de sema, justificandu-se fația de 
p. o. pnblicu si societate.

In numele societății academice din Clusiu „Juli’a".
Pentru comitetulu araugiatoriu alu concertului din 

24 Februariu :
Presiedintele : Secretariulu :

Alesandru Popu AugustuA. NAcbra. 
med, V. jur. IV.

(Multiamita publica.) Subsemuatulu ’mi tienu de 
santa detorintia a aduce prin acest’a in numele meu si alu 
copilei părăsite de părinți Maria Pascu cea mai profunda 
multiamita D-lui Iordan I. M u n t e a n u, asesoru la scau- 
nulu orfanalu comit., care a intervenita in interesulu cres- 
cerei si educatiunei numitei copile si tuturoru stimatiloru 
Domni, cari au binevoitu a me ajuta, câ se potu acoperi măcaru 
pe departe spesele pentru crescerea copilei si câ se-o potu 
dâ la sc61’a de fetitie romana din Brasiovu.

Ofrandele primite de mine sunt urmatbrele: P. T. 
Domnii: Frații Stanescu 10 fl., Diam. Mauole 5 fl., N. 
Garoiu 2 fl., Dr. Lemenyi 1 fi., T. Popescu 5 fl.; I. 
Puscariu 1 fl., C. de Steriu 5 fl., I. Lengeru 3 fl., 
Frații Mihalovits 2 fl., I. Dusioiu 3 fl., V. Grama 1 fl,, 
P. Archimaudrescu 2 fl., M. Dsanly 1 fl., S. Damianu 
1 fl., B. Baiulescu 1 fl., Dr. Cioranu 1 fl., Safrano & 
Triandafilides 2 fl., S. C. Margineanu 1 fl., D. Munteanu
1 fl., G. B. Popp 2 fl., Dr. Neagoe 1 fl., G. Ioauides
2 fl., Petru Nemeș 1 fl., O. Sorescu 1 fi., N. T, Ciurcu 
2 fl., Dimitrie Ioncioviciu 2 fl., Radu Radoviciu 1 fl., 
Radu Pascu 1 fl., Gl. Porescu 1 fl., Iordan I. Mun
teanu 3 fl.

Brasiovu in 24/12 Februariu 1881.
Franciscu Knaller.

Ovi.rsu.lVL Isc Tovtrs’a, de Vien's.
din 2 Martiu st. n. 1881.

Rent’a de auru un- împrumutata cu pre-
gara .... 111.80 miu ung. . 114.25

împrumutata cailoru Dosurile p. regulare»
ferate ungare . 126 75 Tisei si a Segedin. 10&25

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 73 30
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 75.75
ung. (l-a emissiuue) 85.75 „ de auru „ 89.70

dto. (Il-a emissiune) 102.— Losurile din 1860 . 130.25
dto. (IlI-a emissiune) 87.75 Acțiunile ban cei austr.-
Bonuri rurale ungare 96.— ungare 815.—
dto. cu cl. de sortare 95.— „ bancei de credita
Bonuri rurale Banat- ungare 268 25

Timis. 96.— „ bancei de credita
dto. cu cl. de sortare 93.— austriaco . 293.60
Bonuri rurale transil Argintulu in mărfuri . —.—

vane .... 93 75 Qalbini imperat6sci . 5.53
„ croato-slav. . 96.— Napoleond’ori 9.30

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57.35
de vinu UDg. . 94.50 Londra, . 117.65

Cursulu Bursei de Bucuresci
dela 17 Februariu / 1 Martiu 1881.

Valori
ce

Q os
42

Scadenți’» Cu- 
poneloru Cerute Oferite

Oblig, rurale convertite 67o 23 Apr. 23 Oct. 91-72 92?/2
Imprum. Oppenheim . . . 8% 1 Ian. 1 Iul. 110.10
Oblig, domeniâle . . . . 87o idem 104.- 105.—

„ Cred, fonc, rurale 7% 1 Iul. 1 Ian. 101.— 102.—
„ Cred. fonc. urban. 7% idem 95?/2 96.’/2

împrumutata comunei Bu-
curesci................... . . 8°/n 1 Iul. 1 Ian. 102.’/0 102 Vo

Act. căilor fer. romane
/O

5°/o 1 Iuliu 62.7<
Oblig, nbue ale statului 6% 93.1/2 93.60
Actiele Bancei Naționale 1 Ian. 1 tal. 570.— 575.—
Dacia, cuinp. de asig.

Act. (fr. 500) . . . . 8% 1 Ianuariu —.— —.—
Losuri municipale (lei 20) 27.— 28.—
Renta romana................. 5% 81.— 82 —
Argintu contra auru . . 101.— 101.72

Numai odata
se ofere o ocasiune asia de favo
rabila de a procura unu orologiu 

escelentu cu juinetate pretiulu.

jjesfacere
grandiosa.

Raporturile politico, care s’au ivitu in întregii conti- 
nentulu Europei, n’au lasatu neatinsa si Elveti’a. Conse- 
centi’a a fost emigrarea lucratoriloru in niasse care a peri- 
clitatu esistenti’a fabriciloru. Si fabrica representata de 
noi, 'care e cea dintaie si cea mai însemnata fabric'a do 
orologe, a inchisu de o cam data fabric’a s’a incredin- 
t:andu-ne pe noi cu vendiarea fabricateloru sale. Aceste 
asia numitele oroldge-de-buzunariu-Washington sunt cele 
mai bune de pe lume, sunt forte elegantu gravurate si in- 
fruiusetiate si lucrate după sistem’a americana.

l'oto orologele sunt repassate (esaminate) po secunda 
si garantăm pentru fle-care 5 ani.

Ca dovada a garanției siguie si a solidității 
celei maf severe, ne obligamu prin aceast’a in publica, 
că suntemu gata a reprimi si schimba fia-care orologiu, 
ce nu convine.
1000 remontoare de buzunariu faro cheia de intorsu la 

torta cu mantela de cristalu, regulate cu aeurateti’a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurito prin 
electro-galvanismu nou, dimpreună cu lantiu si meda- 
lionu etc., pretiulu de mai nainte 11. 25, acum numai 
fi. 10.20 de unulu.

1000 ancore osemplare de lucsu din argintu, pe 15 rubi- 
nuri cu cadranuri in eraailu, aretatoru do secunde, sticla 
lata de cristalu, mai nainte cu fl. 21, acum numai 
fi. 12.50 de unul, tote repassate po secunda.

1000 orologe-cilindro infrumsetiato in capsulu de nickel 
argintu, cu sticla lata de cristalu pe 8 rubinuri forte finu 
repassate, dimpreună cu lantiu medalionu si cutie de ca
tifea, mai 'nainte fl. 15, acum numai fl. 5.60 unulu.

1000 orologe ancore de argintu veritabilu de 13 loti, pro
bata do oficiulu monetariu c. r. pe 18 rubinuri, afara de 
aceasta aurite prin electricitate, fbrte finu regulate. 
Orologele au costatu mai nainte fl. 27 acum numai 
fl. 14.40 unulu.

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilu do 13 loti prob1 tu la oficiulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu mechanismu de nicxel asia, incătu orologele 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura. Orologelo 
aceste au costatu mai nainte fl. 35 si astadi se capeca 
cu pretiulu fabulosu de eftinu numai cu fl. 16. A ara 
de acestu langa fia-care orologiu se da gratuita unu 
lantiu medalionu si cutia de catifea.

1000 orologe pentru domne, de auru veritabilu cu 10 rubi
nuri, mai 'nainte cu fi. 40, acum cu fl. 20.

1000 orologe remontoare de auru veritabilu pentru domni 
seu domne, n?a! 'nainte cu fl. 100 acum fl. 40.

650 orologe de părete cu incuadratura de emailulu celu 
mai finu si cu mechanismu de sunatu, mai 'nainte cu 
fl. 6, acum cu 11. 3,75 unulu repassatu.

650 orologe desteptatore cu aparatu de larma, forte finu 
regulate, aplicabile si câ orologe pe masa de scrisu, mai 
'nainte fi. 12, acum numai fl. 4.30.

650 pendule cu lucru fbrte finu de sculptura in casulii 
inalte gotice de lemnu, de intorsu in iiacare a opt’a di, 
regulate finu pe secunda, forte frumbse si imposanto; 
de ora-ce uuu astfeliu de orologiu si in 20 de ani mai 
are pretiu irdoitu, se nu lipsească astfelu de orologiu din 
nici o familia, mai cu sama pentru ca astfeliu de piesa 
de cabinetu este decoru in fia-care locuintia. O.o’ogele 
aceste costau mai 'nainte fl. 35, acum numai fabr’osulu 
pretiu csceptionalu de eftinu de fi. 15.75 unulu.

Comandandu cine-va orologe pendule are se adauga 
si o arvuna.

Adresa: 7—24
Desfacere d.e ©rol6g-e

a

Fabricei de orologe Fromm.
Viena, Rothenthurmstrasse Nr. 9, Parterre.

îndreptare. In Nr. trecuta in uotiti’a „Operațiuni 
la stomacu“, rbudulu alu 5-lea de josu, in locu de „Nr. 60, 
1870“ este a se ceti „Nr. 60, 1879 a diarului" s. c. 1.

IKT La numerulu acest’a se alatura catalogulu 
generalu de sementie alu firmei Franciscu Tauffer 
din Olusiu.
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