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Nr. 53. Joi, 19 7 Maiu 1881.

Conferenti’a nostra si foile maghiare.

Brasiovu, 7/19 Maiu a. c.

Unu proverbiu germanu dîce, că celu ce pagu- 
besce mai este espusu inca si batjocurei. Acestu 
proverbu ne-a venitu spontaneu in minte, candu amu 
cetitu apretiarile foiloru contrarie asupra conferen- 
tiei năstre electorale.

De cinci-spre-diece ani incăce, de candu s’a in- 
auguratu nou’a era suprematistica, Romanii din 
Transilvaui’a si Ungari’a au fost despoiati de tăte 
drepturile loru politice-nationale ; in Ardealu s a 
creatu o stare cu totulu esceptionala cu scopu nu
mai de a apesâ elementulu romanescu, functiunarii 
romani au fost departati din posturile loru si po
porule nostru geme sub o administratiune cu to
tulu contrara interesseloru vitale ale desvoltarei 
sale naționale. După unu timpu de suferintie a- 
tătu de indelungatu, representantii alegătoriloru ro
mani se intrunescu si dau espressiune nemultiamirei 
ce domnesce in poporu pentru reau’a tractare, ce-o 
intimpina sub sistemulu actualu. Si ce respundu 
foile publice ale celoru dela guvernu, a cărora po
litica nefasta a causatu acăst a nemultiamire ? Re
cunoscu ăre portatorii sistemului actualu măcaru 
unu singuru punctu din lungulu sîru alu gravamine- 
loru năstre? Nu, ci la injuriele ce ni le arunca 
in fația mai pe fiacare dî, mai adaugu inca si ci- 
nismulu celu mai nerusinatu luandu in batjocura 
caus’a cea santa a unui poporu de trei miliăne de 
suflete.

Insultele ce ni se arunca iu fația din partea 
maghiara sunt cualificate, căci vinu din partea a- 
celora, cari prin politic’a loru esclusiva si egoista 
ne au causatu cele mai multe rele, de cari sufe- 
rimu astadi in asia mare mesura. De aceea 
nu se p6te produce pentru atitudinea loru, nedămna 
nici o circumstare atenuanta. Este pur’a inten- 
tiune, reutatiăs’a intentiune care ne vorbesce din co- 
ldnele foiloru loru. Se damu aci o mica proba de 
cinismulu celu mai desgustutoriu politicu. Făi’a 
clusiana oficiăsa „Kelet“ scrie intre altele cu pri
vire la votulu conferentiei năstre:

„Cui’i pasa dăca Romanii voru votă său nu la 
alegeri? Cine a rogatu pe matadorii romani adunați 
la Sibiiu câ se voteze ? Poporulu fara de aceea 
nu asculta de ei. A votatu si a alesu si păna 
acuma la diet’a ungara, dăca nu din voie buna, 
pentru unu paharu de rachiu. Nici păna acuma 
n’a remasu vr’unu cercu fara deputatu si d6ra 
lumea nu-si va esi pentru aceea din tietiăni, fiindu 
că intre munții Ardealului se afla cătiva valachi 
(sic !), cari dicu că nu sunt acasa pentru cei ce 
voru voi voturile loru* (a kiknăl nincsenek otthon).

Diarulu oflciosu ungurescu din Budapest'a scrisu 
nemtiesce „Pester Lloyd* ne asigura susu si tare, 
că pentru ocărmuitorii actuali ai statului este cu 
totulu indiferentu ceea ce voru intreprinde Romanii. 
Tiăr’a, dîce numit’a făie nu va perde nimicu, dăca 
voru romană acasa, si nu va câștigă nimicu dăca 
voru intră in dieta. Nu s’a potutu documentă in 
modu mai batatoriu la ochi desconsiderarea inter
esseloru vitale ale nationalitatii romane in acestu 
stătu, de cătu prin acele cuvinte ale diarului, care 
representa parerea guvernantiloru in afara. Asia- 
dă? sărtea celoru trei miliăne de Romani nu-i pri- 
vesce de locu pe barbatii de stătu unguri, ei se 
semtu destulu de tari spre a așteptă până ce Ro
manii se voru contopi cu rass’a domnităre.

Ei bine, noi Romanii, câ unu poporu cu în
delunga rabdare, suntemu deciși a opune asteptarei 
loru, așteptarea năstra, in firm’a sperantia, că o 
politica, care nu este basata pe starea reala a lu- 
cruriloru si pe dreptate, mai curendu său mai tardiu 
va trebui se devină impossibila. Viitorulu va do
vedi dăca cei dela „Pester Lloyd* său noi Romanii 
vomu fi aceia, cari s’au insielatu in așteptarea 
loru.

Intr’aceea ne place mai bine violentulu dăr’ 
sincerulu limbagiu alu foiloru Kossuthiane. „Ellen- 
zăk“ din Clusiu declara, câ nici nu păte stă de 
vorba cu membrii conferentiei romane, câ cu nesce 
ămeni de omenia; diferinti’a intre ei si intre noi 
nu s’ar’ potă aplanâ cu pău’a, ci numai cu „pro- 
curorulu, cu judele instructoru si cu temnitiarulu*. 
Ipsissima verba.

Prin urmare scimu cum stamu cu d-nii dela 
„Ellenzăk* a cărora aliati se așteptă câ vomu fi 
intrandu in acțiune. Spre a nu ne lasă nici-o in- 
doiăla despre semtiemintele loru striga in gur’a 
mare: „In inchisăre cu ei 1“ (Tămleczbe veluk !)

„Ellenzăk* ne arata prin urmare pumnulu, ar’ 
fi dăr’ zadarnicu a voi se ’i respundemu cu alte 
argumente. Despre un’a inse voimu se-lu asigu- 
ramu, câ nu ne e frica de amenintiarile Kossu
thiane. Acăst’a, credemu, amu dovedit’o indestulu 
si in trecutu !

Dîscursulu d-lui Vincentiu Babesiu 
raportorulu comissiunei de treidieci alesa de conferenti’a 
representantiloru alegetoriloru romani din Iransilvani’a si 

Ungari’a, rostitu in siedinti’a dela 2/14 Maiu a. c.
(După însemnările stenografîce.)

Domnii mei! Comissiunea de 30 si cu biroulu, 
insarcinata de conferenția câ să se consulte si se 
raporteze asupra atitudinei, ce ar’ fi se observe na
țiunea năstra in fați’a alegeriloru ce se apropia 
pentru diet’a din Budapest’a, asi potă dice asupra 
multimei de necazuri, âsupra sortii presente si vii- 
tăre a poporului romanu asupra unei cestiuni, după 
mine importante, pentru tăte popărele patriei co
mune, mi a incredintiatu mie referatulu asupra lu
crării sale, a votului seu.

Nu mi s’a facutu acăst’a onăre, ca dăra eu asi 
fi fost initiatoriula ideiloru, ce au condusu pe maio- 
ritatea ei, ci prin bunavointia s’a, in modulu inda- 
tinatu, vrăndu a me distinge, câ pre unulu pururea 
acomodabilu semtieminteloru si dorintieloru comune, 
(se traiăsca!)

Vinu deci a satisface acestui onoratoriu oficiu, 
punăndumi in servitiu tăte modestele mele puteri; 
dăr’ amu din capulu locului se ve rogu, se fiți cu 
multa indulgentia cătra mine, tocmai pentru mo- 
desti’a puteriloru mele.

In lucrarea s’a, indata dela inceputu comissiunea 
d-văstre intimpina cele mai grele dificultăți si se 
convinse, că in trist’a si complicată situatiune, in 
care se afla tiăr’a năstra cu tăte popărele ei, anume 
nationalitatile nemaghiare, si intre aceste special- 
minte Romanii, orientarea recere multu timpu, si 
ostenele si combinatiuni lungi si încordate.

Este, domnii mei, unu lucru doveditu prin istori’a 
tieriloru si popăreloru, câ intr’o tiăra, unu stătu 
politicu, nu păte fi o nefericire mai mare, unu 
blastemu mai greu, decătu o sistema poli
tica greșita, cu legi nedrepte, cu adminis
tratiune nemorala, de ăre ce atari, după firea loru 
sămena si propaga demoralisarea si ducu la decă
derea generala, si in fine se resbuna in contra 
tuturoru, mai vertosu in contra urditoriloru si 
sustiitoriloru loru. (Asia e!)

Comissiunea D-văstre a trebuitu se vina la a- 
căsta recunoscintia, tocmai prin constatarea’releloru, 
ce apasa tiăr’a si in specialu pe Romani si causăza 
daune imense pentru toti si ne amenintia viitoriulu 
tuturoru. Si amu semtitu cu totii urgent’a necesi
tate, de a cauta, a afla ăre-care modu, ăre-care 
mijiocu legalu si possibilu, ce ne ar’ oferi o spe
rantia de a delaturâ acele rele, de a le sterpi din 
rădăcină, si de a salvă interesele cele mari, ata
cate de ele. Cestiunea s’a desbatutu seriosu din 
tăte punctele de vedere, si toti membrii comissiunei 
au ajunsu la convicțiunea, că radacin’a reuluieste: 
pornirea greșita si falsa a ce
loru dela putere in intrăg’a po
litico loru, si ceea ce mai tare trebue 

se-i dăra e, că cei dela putere nu vedu acăst’a 
gresiăla radicala, nu voru a-o recunăsce si corege, 
ci chiaru se identifica cu ea, ’isi identifica cu ea 
sărtea patriei si a natiunei!

De aci vine, domnii mei, câ atătu ne svercoli- 
ramu si ne frămăntaramu, cautandu moduri si mij- 
lăce in contra reului, moduri si mijlăce, cari ne-ar’ 
promite succesu in confusiunea, in care gememu, dăr’ 
nu le gasiramu, cum amu fi doritu. In intrăga viăti’a 
năstra actuala in acăst’a patria, unu unicu punctu 
liberu, unu unicu dreptu aflaramu că avemu, drep- 
tulu de a ne plânge, de a ne vaierâ in publicu, 
câ se ne asculte tiăr’a; dăr’ câ ascultane-vă, si 
folosine-va ? cine ar’ pută se respunda afirmativu ! 
(asia este ! reu destulu 1) O dicu acăst’a, pentru câ 
seve rogu, se nu asteptati dela Comissiunea D-văstre 
vr’unu proiectu, planu, părere de efectu precalcula- 
bilu siguru. Ceea ce Comissiunea Ve propune, nu 
este decătu unu planu de o leala si patriotica în
cercare de a ne orientâ si a ne regulă tienut’a ast- 
feliu, incâtu nime se nu ne păta învinui cu dreptu, 
cumca suntemu nepăsători fația de calamitatea pu
blica, că nutrimu scopuri secrete, neleale, ci lumea 
întreaga să se convingă, câ tendinti’a ne e leala si 
sincera. (Asia e ! se traiăsca !)

Considerandu activitatea si direcțiunea legisla- 
tiunei patriei năstre, ce vedemu ? Vedemu create 
o mulțime de legi, cari ne apasa si nepastuescu, 
si prea puține cari ne-ar’ favorisâ interesele pu
blice si private. Dăr’ prin rafinat’a măiestria, câ 
si aceste puține, bune legi, se fia calificate de a se 
îndreptă in aplicarea loru practica in contra Ro- 
maniloru, devenindu astfeliu prin aplicare de multe 
ori legea buna inca mai rea decătu cea rea; sem- 
tiendu-se si recunoscendu-se acestu reu preste totu 
chiaru si de contrarii noștri, si producăndu nemul
tiamire generala.

Si ce se vedeți! Deși din fericire, după feri- 
cit’a s’a natura, Romanulu niciodată n’a datu do
vedi de necredintia fația de tronu si tiăra, totuși 
elu este celu mai multu prigonitu si pedepsitu 
pentru nemultiamirea s’a; (Asia e!) elu este mai 
vărtosu restrinsu in drepturi si in' libertățile si fo- 
lăsele publice ! O sistema acăst’a, decătu care mai 
nedrăpta, si totu-deodata mai funesta nu este in 
lume, o sistema prin a cărei mijlocire trebue să se 
ruineze si apesatoriulu si apesatulu, Maghiarulu câ 
si Romanulu. (Asia e!) Nu voru domnii ma
ghiari se pricăpa, că noi Romanii, câ poporu a u- 
t o c h t o n u, adeca stravechiu, cum suntemu in 
acestu pamentu. (Asia e! asia e !) precum dove- 
desce intregu trecutulu de 17 secuii, avemu o vi
talitate straordinara, basata pe originea năstra, pe 
consciinti’a năstra naționala si pe dreptulu nostru 
istoricu ; nu voru ei se intielăga, câ, dăca ei prin 
eveneminte istorice si combinatiuni politice rafinate 
au devenitu in fruntea afaceriloru si se credu mari 
si tari, pe noi pe Romani, consciinti’a de noi si de 
dreptulu nostru, vitalitatea năstra probata prin se
cuii, ne face si mai tari si puternici. (Aplause 
si aprobări generali si lungi!)

Este de miratu si de compatimitu, cum domnii 
unguri recunoscu si restalmacescu tăte aparintiele 
publice, si neincetatu desconsidera adeverulu. Astadi 
ii vedemu facândusi cei mai greșiți calculi si punăndu 
mare însemnătate pe maghiarisarea numeloru de 
familia, crediendu, că acăst’a schimbare de nume 
schimba si sângele si natura aceloru nemaghiari, mai 
vărtosu jidani si nemți, si necajindu-se fărte multu, 
câ d’intre Romani chiaru nici unulu nu s’a aflatu 
se le faca acea nebuna bucuria; (asia este! dreptu 
este!) si ei, domnii maghiari, nu ’si potu esplicâ 
acăst’a aparitiune, loru atătu de neplăcută, de cătu 
din înstrăinarea si capritiulu Romaniloru fația 
de naționalitatea maghiara, pre candu adeverulu e, 

‘Că Romanulu nu din capritiu, său după vr’unu com- 
plotu, ci din semtiulu demnității sale, a naturei sale 
inalienabile nici se reneaga, nici 
simulează a se renegă (Asia e!) Este 



poporu onorabilii si sinceru. (Bravo, asia e!) Si 
se sciia Domnii, că, chiaru, ddca noi bunaâra, cu 
vreo intentiune politica, amu decretă si recomendâ 
poporului nostru maghiarisarea numeloru romanesci, 
poporulu nostru nu ne ar’ asculta, ci ne ar’ consi
deră, de corupti sdu de nebuni. (Asia e!) Ddr’ noi 
recunâscemu in pretensiunea D-loru maghiari: că 
Romanii sâ se renege, si se ’si maghiarizese numele, 
dăca iam da urmare, chiaru o dauna si unu peri- 
culu pentru noi si pentru națiunea maghiara.

Atătu noi, cătu si ei, suntemu duâe popdre 
mici, fdrte mici in fați’a mariloru pelicule ce ne 
amenintia din t6te părțile si in contra cărora trebue 
se ne pregatimu la lupta continua, lupta pentru 
esistintia. Pentru acea lupta, numerulu nostru alu 
ambeloru popâre de feliu nu ajunge, Gi trebue se-lu 
potentiamu, selu indiecimu prin însuflețirea si 
solidaritatea nâstra ; ddr’ ambele nu sunt possi- 
bili, decătu pe bas’a fratietatii si consciintii 
naționale. (Asia e! aplause), Pretensiunea, dorinti’a 
domniloru maghiari, câ noi Romanii, tocmai pentru 
de a fi frați si solidari cu ei intru t6te, se adop- 
tamu limb’a loru, moravurile loru, natur’a si națio
nalitatea loru, se ne identificamu cu ei intru t6te, 
— presupune o netrebnicia, absoluta a elementului 
nostru, ne considera de unu poporu vagabundu, ceea 
ce nu suntemu, n’amu fost si nu vomu fi niciodată 
(Bravo, asia este!) prin urmare acea pretensiune 
si dorintia tinde la o impossibilitate. (Asia este!)

Elementele renegate, cari adeca se lapeda de 
caracterulu loru naturalu, potu fi bune de ori ce 
alta, mai vârtosu sunt fârte bune de a profită de 
folâsele său favorurile materiali, ce li se oferu, de 
una înse, de însuflețire pentru idealurile 
patriei si a natiunei, — nu sunt capabili. (Asia 
este! bravo! bravo !) Entusiasmulu pentru 
patria si națiune lipsesce reneg a- 
t i 1 o r u ; căci le lipsesce consciinti'a de demnitate 
a rassei proprie si patri’a le este, „ubi bene". (Asia 
este; bravo!) si tocmai pentru aceast’a, numai 
atare consciintia de valăre si demnitate naționala 
nasce insufletirea, care in cașuri de periculu po- 
tentidza si indiecesce puterile si le face capabile 
de a invinge chiaru in lupt’a neegala, in contra 
unui inamicu de diece ori mai numerosu (Asia e!)

De ar’ dă Dumnedieu, câ domnii maghiari, 
cari multu se lauda asi iubi esistintia, patri’a si 
națiunea, se priceapă acestu adeveru si se recunăsca 
odata, că, — nu noi Romanii suntemu, cari tin- 
demu la nimicirea patriei si a natiunei unguresci. 
(Bravo!)

Incatu pentru legislatiunea maghiara, ori din 
ce punctu de vedere o consideramu, trebue se ma- 
turisimu earasi si earasi, că d intre mulțimea de 
legi noi Romanii nici de una nu avemu cause a ne 
bucură pe deplinu; mai t6te sunt precalculate in 
contra năstr’a; (Asia e!) in contra de svoltarei si 
prosperarii năstre ca Romaui, si aceast’a totu numai, 
pentru că suntemu considerați de unu periculu 
pentru statulu maghiaru, pentru eschisivitatea în
dreptățirii nationalitatii maghiare la beneficiile 
vieții publice in acestu stătu. Si cu t6te acestea 
totu se pretinde si se bucina in lume, că in aceasta 
tidra toti cu t6te naționaiitatile au drepturi egali 
si se bucura in mesura egala de t6te bunătățile 
vieții de stătu si că chiaru egalitate naționala câ 
in Ungari’a nu mai esiste in vr’o alta tidra din 
lume! Va se dica, cătra nedreptățile si asupririle, 
ce suferimu, ni se mai plesnesce si preste fatia cu 
o minciuna colossala. (Asia e! asia e!) si noi nu 
putemu la aceasta respuude, de cătu redicandune 
manile spre ceriu si dicându: „Sei ferească Ddieu 
pe frații noștri maghiari, de-o situatiune, cum neau 
creat’o ei n6a, de drepturi, cumu si le-au decretatu 
si ni le administra ei năa Romaniloru ! (Asia e! 
fărte dreptu ! bravo !)

(Va urmă.)

Conferenti’a romana electorala.

Până ce vomu potă începe cu raportulu detaiatu, 
continuamu resumatulu lucrariloru conferentiei. 
Uitasemu a adauge, că propunerea d-lui Caroianu, 
făcută in conferenti’a prima ardelăna, a fostu trans
misa comissiunei de 30, ce după ordinea lucrariloru 
era să se alăga in siedinti’a comuna de după amădiu. 
Acăst’a a fost singurulu momentu de transitiune 
dela conferenti’a ardelăna, la conferenti’a comuna.

Siedinti’a prima comuna s’a deschisu Joi in 
12 Maiu la 6rele 43/a d. a. Presied. Pope’a declara, 
că terminandu-se missiunea, ce ’i a incredintiat'o 
conferenti’a dela 1878, repasiesce dela presidiu si 
r6ga-câ se fia alesu altu barbatu — mai aptu, in 
looulu lui, D, Babesiu doresce, câ d. Popea se 

remana la postulu de preș., dăr’ să se mai aldga 
inca unu presiedinte mirănu in persăn’a d-lui Dr. 
Ratiu. Del. Patiti’a se pronuncia in contra acestei 
propuneri, deorace o adunare p6te se ai ba numai 
unu capu. (Voci: avut’amn odiniăra si doi presie- 
dinti si amu vediutu, că nu e bine!) In fine se 
primesce propunerea, că pe langa presiedintele Popea 
să se aldga si doi vicepresiedinti. Se alegu v.- preș, 
d-nii Dr. Ratiu si dep. George Pop. Apoi pe langa 
notarii aleși înainte de amediu se mai alegu doi 
in persăn’a adv. M. B. Stanescu si Hossu Longinu. 
Urmăza verificarea delegatiloru din Ungari’a. de 
cătra o comissiunea intregita cu d-nii: P. Cosma, 
Popa si Rotariu. După raportulu comissiunei veri- 
ficatdre s’au declaratu verificați toti 56 de repre- 
sentanti din Ungaria si s’a alesu comissiunea de 
treidieci pentru compunerea proiecteloru de concluse 
asupra obiecteloru conferentiei.

In comissiunea de treidieci au fost aleși urmă
torii domni: Babesiu, Borlea, Brediceanu, Coroianu, 
Cosma, Christea, protop. Galu, Lengeru, Lica, Dia- 
mandi Manole, G. Mânu din Desiu, G. Mânu din 
Bistritia, Marcu, Medanu, P. Mihali, Dr. A. Mure- 
sianu, Nichita, Patitia, T. Popu, protop., Ales. 
Romanu, Ioauu Romanu, Iosifu Romanu, Visar. 
Romanu, Rotariu, Secula, Simionasiu, Strevoiu, 
Vulcanu si Zigrea.

In fine este remarcabila prepunerea, ce a facut’o 
d. Dr. Isacu, câ să se constitue unu clubu nationalu 
pentru pastrarea drepturiloru Romaniloru cu privire 
la limba, la scăle si afacerile publice. Sigismundu 
Popu propune in fine, că deorace passivitatea hota- 
rita la MÎRrcurea n’a avutu până acuma nici unu 
resultatu, adunarea sâ se declare pentru politic’a 
de „activitate". Aceste propuneri se tramitu co
missiunei de treidieci si la Q1/2 6re sdr’a siedinti’a 
se încheia.

Siedinti’a, in care avea se raporteze comissiunea 
despre lucrările ei, a fost sâ se tiena Vineri inaiote 
de amăditi, dăr’ comissiunea neputendu-si termiuâ 
lucrările asia curendu, a fost amanata până in diu’a 
urmatdria, Sambata 14 Maiu.

Sambata in 14 1, c. se tienti siedinti’a a dou’a 
publica a representantiloru alegâtoriloru romani din 
Ardealu si Ungari’a. Ea fii deschisa pe la 6rele 
11 a. m. de cătra presied. Popea, care a datu 
cuventulu indata raportorului comissiunei de treidieci, 
Babesiu. In discursulu seu escelentu, d-lu 
Babesiu a sciutu se dâ cea mai viua si fidela espres- 
siune tristei situatiuni, in care se afla adi popo
rulu romanu si statulu intregu in urm’a funestului 
sistemu de maghiarisare. Acdst’a vorbire a fost 
întrerupta de fărte dese strigări de aprobare si de 
„Se traidsca", asia, că după cetirea resolutiunei 
comissiunei de treidieci, (a se vedă nr, 51 alu 
„Gaz. Trans.") nu mai era indoilea, că ea va 
fi primita de adunare.

După ce s’a pusu de cătra Dr. Muresianu ces- 
tîunea unanimității, a mai vorbi tu unu siru de vor
bitori pro si contra, dăr’ cești din urma mai multu 
numai pentru ondrea drapelului, căci vâdeau, că 
resolutiunea comissiunei era câ si primita. Dr. Po
pa dela Aradu a cerutu passivitate pentru toti Ro
manii si pentru cei din Ungari’a. Adv. Lengeru 
a facutu apoi o propunere pentru activitate. Au 
mai vorbitu Diamandi Manole, George Baritiu si 
Ioachimu Muresianu pentru resolutiunea comissiunei; 
Dr. Bozoceanu si Ciato pentru activitate. Dr. Bu- 
dintianu a accentuatu necessitatea unei mai ener
gice conlucrări pentru interessele poporului romanu, 
In fine după replic’a raportorului Babesiu d-nii 
Popa si Lengeru retragându-si propunerile, resolu
tiunea s’a primitu de adunare unanimu. Votulu 
unanimu a fost salutatu de strigări îndelungate, 
entusiastice de „Se traidsca". Cu aceea-si însufle
țire s'a primitu si program’a de acțiune publicata 
in numerulu trecutu.

Cronic’a evenimenteioru politice.

Armat’a francesa a terminatu e s p e d i- 
tiunea contra Tunisiei intr’unu 
timpu cu multu mai scurtu, decătu ce se așteptă, 
Resultatele militare, obtienute intr’unu timpu atătu 
de scurtu, dovedescu de siguru, că nou’a organisa- 
tiune a armatei fraucese este pe cătu numai se p<5te 
de solida. Campani’a tunisiana trebue considerata 
câ terminata, deărace tractatulu de pace 
a si fostu subscnsu de representantulu guvernului 
francesu si de beiulu. Acestu tractatu, cu t6te câ 
nu anecsăza nici o palma de pamentu din terito
riile Regentiei din Tunis, totuși o pune cu totulu 
sub protectoratulu Franției. Principalele puncte ale 
tractatului iucheiatu sunt urmatârele: Din punctu 

de vedere militariu tratatulu dă Francei dreptulu 
de o ocupa militaresce acele positiuni, a căroru 
ocupatiune autoritatile militare o voru află de ne- 
cesaria pentru mantienerea ordinei si a sigurantiei 
frontiereloru si a litoralului maritimu. Din punctu 
de vedere politicu guvernulu francesu garantăza 
beiului siguranti’a persdnei sale, a tierii si a di
nastiei sale. Din punctu de vedere europenu gu
vernulu francesu garantdza esecutarea tractateloru, 
ce esista astadi intre Regentia si intre puterile eu
ropene. Beiulu se obliga din parte ’si a nu in- 
cheiă in viitoriu nici unu feliu de conventiuni cu 
niminea fara de a-se intielege mai antaiu cu gu
vernulu francesu in asta privintia.

Agenții diplomatici ai Franciei voru luă asupr’a 
loru aperarea intereseloru tunisiene in străinătate. 
Situatiunea financiara a Tunisiei va fi adusa in 
ordine de guvernulu francesu in intielegere cu 
guvernulu beiului. O conventiune ulteriăra va fixa 
cifrele si modul u de incassare alu contributiuniloru 
de resboiu, ce se voru impune triburiloru nesupuse 
si pentru care va luă beiulu garanti’a. In fine 
beiulu se obliga a interdice introducerea de muni- 
tiuni de resboiu de la tiermurii sudici ai Tunisiei, 
dedrece acdsta constitue unu periculu permanentu, 
pentru Algeri’a.

După cum se pdte usioru vedd, acestu tractatu 
transforma Tuuisi’a in provincia vasale Franciei. 
De sine se intielege, câ elu a produsu o iritatiune 
fdrte mare in Italia si Angli’a

Modulu cum s’a resolvatu conflictulu franco- 
tumsianu a produsu in I t a 1 i ’a auume o inver- 
siunare generale atătu de mare, incătu guvernulu 
d-lui Cairoli, necrediendu-se destulu de fdrte, pentru 
a intempinâ manifestatiunile, prin cari se prega- 
tiau diversele fracțiuni politiie a dâ espressiuue 
acestei irritatiuni generale si in sinnlu parlamen
tului ’si-a depusu demissiunea s’a in manile regelui 
Humbert. — Ministrulu in demissiune spera, că 
noulu ministeriu va continua si va duce in înde
plinire reformele începute de dinsulu. Regele si-a 
reservatu ulteridrele sale decisiuni si a provocatu 
pe miniștrii a conduce afacerile resorturiloru loru 
până ce se va compune noulu ministeriu. Soirile 
mai noue ne spunu, că regele Humbert a primitu 
demissiunea d-lui Gairoli si a colegiloru sei, iusar- 
cinandu cu formarea noului cabinetu pe d-lu S e 11 a, 
unulu din acei 6meni de stătu italiani, cari in cele 
mai grele situatiuni politice este in stare, se judece 
lucrurile cu sânge rece si fara precipitare.

Suprinderea produsa in A n g 1 i ’a de resolvarea 
cestiunii franco-tunisiane n’a fostu mai puținu mare 
decătu in Itali’a. Tractatulu incheiatu cu beiulu 
formdza tem’a de căpetenia a unoru inversiunatei 
discusiuui, la care a datu elu ansa in capital a im
periului britauicu. Până si organele de publicitate 
cele mai resonabile ’si-au ^perdutu cu totulu cum- 
petulu. „Circular a d-lui Bart’dlemy", scrie „Pall- 
Mall-Gazette“, „confirma pe deplinu cea mai reu- 
tatidsa suspitiuue, ce o aveau inimicii Franției la 
inceputulu resboiului in privinti’a assigurariloru 
sa!e diplomatice. C unu cuventu Franți’a a iutratu 
pe drumulu cuceririloru si alu anecsiuniloru mascate 
si se folosesce de unu pretecstu pentru a acoperi 
agressiunea pre cugetată a teritoriului unui stătu 
V6cinu. Din fericire aflandu-ne in posessiuuea 
Maltei putemu se ridemu de amenintiarea cu unu 
alu doilea Toulon in Bizert’a". „Daily Telegraph" 
crede, că Europ’a si in deosebi Angli’a, a cărei 
positiune in marea mediterana este 
amenintiata, se afla înaintea unei probleme 
forte seridse. Franci’a voiesce se transforme Tunisi’a 
in o provinti’a francesa. Bizert’a in posessiunea 
Franciei ar’ fi o continua amenintiare pentru pu
terea si pentru comerciulu Angliei in marea medi
terana. Barthdlymy sutiene, ca cris’a pdte fi com- 
planata numai printr’unu tractatu. Guvernulu auglesu 
trebue se veghese că acestu tractata se nu contiena 
nimicu ce ar’ pută periclita marea ndstra cale 
militare cătra Indi’a

Tarifulu v a m a 1 u celu nou alu Franciei 
inca a produsu multu sânge reu in Angli’a. Diarulu 
„The Economist" da guvernului consiliulu, se caute 
a obtiend dela guvernulu francesu o prelungire a 
tractatului de astadi, pentru a pută câștigă, timpulu 
necesariu pentru chibzuirea asupra mariloru taxe 
vamali. Alte diare d’in Angli’a dicu, ca ea prin 
liberulu seu schimbu domindza comerciulu lumii si 
pentru ac< ea ea nu trebue se si inchida tiesutulu 
seu prin taxe vamali protectioniste.

Alessandru de Battenberg pare a fi ajuusu deja 
la convicțiunea, că in B u 1 g a r i ’a tronulu seu 
nu se afla pusu tocmai pe unu patu de rose. Ti- 
nerulu regentu satulu de hartiuelele constituționali



bulgaresci s’a hotaritu in fine, se încerce a împăr
tăși pe bulgari cu binefacerile unui guvernamentu 
ceva mai muscalescu, decătu celu consacratu de 
constitutiunea bulgardsca, pe care principele Ales- 
sandru I. a juratu, ca va pazi-o. Trebue se fia 
fdrte grave motivele, care făcură pe domnulu Bul
gariei se arunce constitutiunea in balta si se con
centreze tdte frânele domniei iu manile sale, des
pre cari pân’acum nu s’a disu inca, că ar’ fi tocmai 
de feru! Sincer’a si leal’a dorintia a principelui 
Alesandru de a face fericirea poporului seu, pdte 
se fia o causa pentru usurparea, ce voiesce se în
cerce ; inse o calcâre de juramentu 
nu p 6 t e fi niciodată transfor
mata in virtute. Elu a facutu ceea-ce 
jurase, că nu va face si a aflatu de bine a se des
face de unu obligamentu, ce luase asupra-’si serba- 
toresce. Niminea n’a asteptatu, că Bulgari’a se 
devină in 20 de luni unu principatu modelu ; cu 
tdte că nu se pdte negă, că prosperdza binisioru 
si că este cătu se pdte de linistitu. Constitutiunea 
bulgardsca este in unele privintie absurda; 
ea nu sta in nici unu raportu cu starea sociale, in 
care se afla poporulu bulgarescu. Ddr’ pentru rdu’a 
administratiune, ce i-o imputa principele, nu este 
nici-decătu constitutiunea de vina. Ori-care va fi 
de altcum form’a, ce-o va dă corpului legislativu, 
ea nu va fi de sigurii mai apta, pentru a produce 
minuni iu caracterulu bulgaru, de cătu era cea ve
chia. Poporulu bulgarescu infempină de altcum 
pretutindinea faim6s’a proclamatiune a principelui 
Alessandru cu ovațiuni entusiaste si prin adrese d’in 
tdte părțile si — decumva acestea purcedu din sen-1 
timentulu poporului — 'Iu felicita pentru fapt’aȘ 
s’a si-’lu invita a persevera până in . . . sfârsitu.! 
De altmintrea fiacare poporu are stapanulu ce me
rita. — |

Cetimu in „Telegrafulu“ din Bucuresci: Unu 
faptu de o mare însemnătate s’a petrecutu dilele 
acestea in Bulgaria: principele 
Alesandru a amerintiatu pe po
porulu, care ’i-a incredintiatu destinele lui, 
că se duce, ddca nu'lu va lasă se’lu guverneze, 
asia cum si va placă. Cestiunea este forte grava 
si ne-aYu surprinde fdrte multu, ddca poporulu bul
garu va primi că, numai după doui ani de libertate, 
se renuntie la acdsta libertate si să ’si plece gatulu 
spre a fi injugatu la carulu principelui Alesandru. 
Arn fi tristu pentru acestu poporu se primdsca a 
jocă ast-fel, cum ’i va caută principele Alesandru, 
dandu’si printr’acdsta loru insile bulgarii unu brevetu 
de incapacitate. Este fdrte adeveratu, că principele 
Alesandru nu’si a esprimatii acdsta dorintia a s’a, 
de cătu numai după ce s’a reintorsu din Peters- 
burg, unde a fostu negresitu tamăiatu si de unde 
i s a poruncitu pdte se modifice Constitutiunea 
bulgara intr’unu chipu mai reactionaru. Se vede 
că guvernulu rusu vediendu, că nu pdte reuși cu 
celelalte State mari spre a le face sâ se intrundsca 
intr’o conferintia spre a’si schimbă legile loru 
liberale in privintia dreptului de adapostire, voiesce 
se’si verse foculu asupra bulgariloru. Reusi-va ? 
Nu scimu. In ori-ce casu amerintiarea, ce le face 
principele Alesandru bulgariloru, este grava. Remane 
se vedemu acum gustulu ; se vedemu ce le place 
mai bine bulgariloru: principele Alesandru său 
libertatea? Ne tememu, că principele a disu vorba 
cam mare si se nu fia silitu se’si o id inapoi, 
ddca va ajunge la tocmdla, căci ori-ce amu vrea 
se dicemu, ddr’ slav’a este mare lucru pentru nisce 
asemenea dmeni.

Presidiulu: Eu voii! luă esecutarea din § 3 asupra 
mea intru t<5te. Presidiulu e duplu in cele archieresci si in 
cele de administrare. Eu trebue dâr’ cu precisiune se tragu 
linia intre afacerile mele, si cari sunt date vicariului sub 
responsabilitatea s’a, si ’mi voiu reserva cele archieresci 
pentru mine. Aceste le voiu efectui fara indoiela: să se 
iă notitia la protocolu. La intrunirea sinodului viitoriu imi 
voiu lua voia a notifica modalitatea si resultatulu regularei 
făcute.

N. Popea: Cătu pentru partea I. n’am de a observa 
nimicu, căci aterna dela v. sinodu, deca va scurta pertrac
tarea seu ba, in privinti’a pârtii 2-a mi’asi permite a ob
serva, că de ârace si in anii trecuti, si in anulu acest’a tâte 
se descarcă asupra consistoriului, chiaru si pentru lucrări, 
de la cari densulu nu pârta nici o vina, fatia cu positi’a 
mea asi dori, că să se reguleze cătu mai curendu, pentru 
că eu si ceilalți membri ai consistoriului suntemu dedati a 
ne iuplini detorintiele nâstre din indemnulu nostru, fara a 
aștepta impulsulu din afara. Noi tienemu datorintiele nâstre 
că unu ce de consciintia si totu-deauna le vomu inplini, si 
fara impulsu din afara. Der’ neajunsurile voru inceta numai, 
candu se va precisa positiunea flăcărui, si in specialu a vi
cariului. In reg. inter, adeveratu, că sunt regulate in ge- 
neralu afacerile. Der’ vicariulu nu p6te sci si de multe ori 
nu scie, candu este presidiulu impedecatu a participă la sie- 
dintie. Presidiulu trebue se fia in curentulu ataceriloru, căci 
numai atunci pâte luă asupra-si si responsabilitate. Eu a- 
dese ducu presidiulu, der’ fiindu-că nu eu primescu posta, si 
nu eu impartu actele spre referada, viu adese in siedinti’a 
consistoriului se piesidezu, si acolo se pertracteza lucruri, 
despre care eu nu potu ave cunoscintia, si nu potu fi res- 
ponsabilu. Impunendu-mi-se prin regulamentu tâte datorin
tiele arcbiepiscopului, trebuie se amu si cunoscintia despre 
tâte afacerile consistoriali. Eu trebue se’mi cunoscu der( 
precisu sfer’a mea de activitate, că se potu fi responsatoru.

Presidiulu; Cele ce a observatu părintele archiman- 
dritu vicaru, se voru regula t<5te. După regul. se cere, că 
presidiulu in fiacare di se subscria protocolulu de esibite si 
se imparta referat’a. Pena acum acestu lucru n’a fostu re- 
gulatu intre noi. Der’ se va regula si acest’a si altele, si 
ve dau tâte asigurările, că se voru face neamenatu, si la 
sinodulu procsimu voiu raporta despre resultatu.

V. Romanu: Mi i-au voia a face urmatârele pro
puneri :

I. Sinodulu esmite din siuulu seu o comisiune de 5, 
careia se va transpune : operatulu consistoriului asupra is
toricului fonduriloru archidiecesane cu tâte proiectele de sta
tute ale aceloru fonduri si cu tâte actele relative. Acest’a 
comisiune se iusarcinăza, că pena la siedintiele sinodului din 
anulu viitoriu se reveda compunerea istoricului fonduriloru, 
proiectele loru de statute si se ’si de parerea asupra loru 
in forma de propuneri la sinodnlu anului viitoriu. So com
pună a) unu proiectu de statute pentru crearea unui fondu 
pentru dotarea preotiloru si parochieloru romane gr. or. din 
archidiecesa. b) unu proiectu de sfatute pentru dotarea in- 
vatiatoriloru si scâleloru confessionali romane gr. or. din 
archidiecesa.

II. Sumele din ajutoriulu de stătu, fiindu destinate 
pentru preoții lipsiți, să se de acestora fara de subtrageri, si 
la distribuirea loru se se observe o controla mai rigorâsa. 
Eiindu-că provocări de natura celei din scrisârea presidiala 
a Consistoriului archidiecesanu ddto. 14 Febr. 1881 Nr. 
preș. 121 preotimea le privesce că impunere de subtrageri 
din ajutoriulu amintitu si potu se de ansa la interpretări 
greșite, asemeni provocări sunt a se evita pe viitoriu. Se 
transpunu comisiunei pentru propuneri.

(Va urmă.)

După o scire mai ndua telegrafica, P 6 r t ’a a 
adresatu o circulare cătra representantii sei in 
străinătate, in care declara, că tractatulu incheiatu 
intre Franți’a si Tunisia este fara nici-o valăre. 
Tunisianii că supusi otomani nu sunt datori a se 
supune acestui tractatu. Pdrt’a a telegrafatu toto
dată cătra beiulu din Tunis, aperandu-si dreptulu 
seu suzeranu si declarandu tractatulu de nevalidu.

Franți’a a declaratu, că ea va sustiend pe beiulu 
din Tunis la casu, candu Pdrt’a ar’ voi se Tu 
destitue.

Sinodulu archidiecesanu gr. or.
(Urmare.)

Trombitasiu face urmatâri’a propunere : Sinodulu luandu 
la cunoscintia împărtășirile Escl. Sale, conclude: Eelatiu- 
nilo intre presidiulu naturalu si Vicariulu archiepiscopescu 
se reguleza astfelu, incătu tâte afacerile presidiale normate 
in § 2 si 3 ai regulamentului pentru afacerile interne ale 
Consistoriului, ce nu receru darulu archiereescu si nu suntu 
cătu exochen afaceri ale presidiului naturalu, se delega la 
competenti’a Vicariului sub propri’a s’a responsabilitate. 

Scrisori d.in Easarabi’a.
(Corespondentia originala a Gazetei Transilvaniei.) 

Chisineu in Aprile a. c.

Puținu timpu a trecutu, de candu nu v’am mai 
scriau, ddr’ multe s’au petrecutu de atunci. Tra- 
giculu evenimentu dela prima Martiu a avutu si pe 
la noi o influintia 6re-care ; rolurile Reactiunii ne 
au ajunsu si pe noi; deși suntemu departe, fdrte 
departe de centrulu luptei, care, eata dîece ani 
de candu continua intre Absolutismu si Revolutiune. 
Amintindu acelu din urma cuventu, nolens-volens 
îmi vine in gandu, că pdte aveți se me intrebati, 
de ce numescu actual a mișcare nihilista de Revolu
tiune ; tdte diatele din Occidentu, tdta press’a rusa 
stigmatisdza nihilismulu că o mișcare fara nici unu 
scopu veditu, fara nici o programa organisatdria. 
Cum ? Eata diece ani, de candu vedemu urmandu-se 
o lupta de mdrte, suntemu marturi la niște procese 
politice, cari tdta-deauna se sfârsiescu printr’unu 
verdictu crudu si fara mila, tramitendu la munca 
silnica căte 100 — 200 de tineri, plini de abnega- 
tiune, de curagiu, dispretiuindu viati’a, că unu ce
fara nici unu pretiu, fiindu că acdst’a 
viatia petrecuta in sclavia ’si 
a perdutu celulu seu, nu ’si are

nici unu prestigiu, nici unu 
scopu, pentru că a devenitu o viatia degrada- 
;dria, o viatia puru animala ; Cum ? Amu fost si 
suntemu marturi oculari, privindu cu mirare, pe a- 
cesti tineri, cari se urca pe scările esiafotului si 
chiaru cu funi’a pe gatu arunca unu surisu dis- 
pretiuitoru o desfidere călăului, care le da mdrte.

Se fimu mai seriosi, ddca nu putemu se fimu 
mai umani fatia cu aceste cadavre. Omulu, si 
iaca si mai multu, omulu teneru nu măre asia de 
esne; lunga si plina de spini este calea, care con

duce pe o fiintia tinera la sacrificiulu vieții sale.
Asia ddr’ este ceva mai multu de cătu tdte 

aberatiunile si presupunerile, cari ni le da pres’a 
reactionaria pentru a ne esplica caus’a si scopulu 
mișcării nihiliste. Locuindu in Rusi’a caus’a este 
vedita, si numai cei interesați o negu si nu o vedu; 
caus’a consta intr’aceea, că organisatiunea actuala a 
statului rusu nu mai este compatibila cu trebuin- 
tiele contimporane ale societății causa, const’a intr a 
ceea, că ideile despotice in Rusi’a ’si au traitu 
traiulu si că societatea rusa atinge limitele estreme 
ale vietiei sale de stătu autocratu. La suprafati’a 
mișcării sociale de fiacare dî noi nu observamu ni
micu inca, de cătu nesce esplosiuni parțiali, cari ni 
se aretu aci sub form’a unui procesu politicu, aci 
sub form’a unei rescâle a tieraniloru, aci sub unu 
atentatu ingrozitoru; si tdte acestea trecu una după 
alta; a dou’a di uitate, ne bagate de sdma ; ddr’ 
dta că intr’unu timpu drecare acești factori se unescu, 
devinu o mișcare generala si imbrâtisidd'a tdte cla
sele societății, intregulu stătu —• si acdst’a miș
care spontani-a desfasiura înaintea ochiloru noștri 
unu programu intregu de reorganisare sociala, care 
aduce cu sine nesce idei nuoe, care transforma cu 
totulu vechi’a stare de lucruri, — acestu momentu 
se numesce in istori’a omenirei Revolutiune.

La prim’a ochire superficiala, la o analisa ne 
adenca a actualei mișcări se- pare, că nihilismulu 
n’are nimicu de comunu cu vr’o revolutiune, ddr’ 
acdst’a ce pare numai, cumu amu disu, la prim’a 
vedere ; scrutandu teremulu, pe care a crescutu si 
s'a desvoltatu acdst’a mișcare, vii la alte considera- 
tiuni. Catu privesce energia s’a, fanatismulu 
seu, apoi acest’a este fdrte naturalu : unde asuprirea 
si slavagiulu a atinsu estremele sale limite, acolo 
si rescdla devine mai teribila si mai crunta. In 
generalu pres’a străină de locu nu cundsce aspira- 
tiunile partidei asia numite nihilista. Se ve dau in 
scurtu programulu acestui parțidu. Luandu de bas’a 
cercetariloru si studiului nostru numai scrierile ti
părite de partidulu seu si discursurile pronunciate de 
membrii sei pe băncile de acusati, eu mi-am facutu 
opiniunea, care pdte fi intru cătuva fdrte drdpta.

Partidulu nihilistu nu este de locu unu partidu 
internationalu si c o s m o p o 1 1 t u, ci din con
tra unu partidu nationalu până la 
e s t r e m u. Elu este compusu de ruși, poloni, 
caucasiani, ruteni, romani din Basarabi’a, nemți, 
din coloniști, locuitorii Siberiei, ori, cum ei insusi 
’si dau numele, sibirieni. Fiacare din aceste dife
rite elemente este organisata a parte, are preș a 
s’a revolutiunara in limba poporului seu, lucrdza 
in sinulu poporului la care apartiene si in același 
timpu se afla legatu printr’unu pactu impreuna ho
taritu si la care tdte elementele au datu consim
țirea loru reciproca. Acestu pactu este numitu 
pactulu principalu alu federa- 
tiunii revolutionariloru impe
riului rusu. Tient’a generala a partidului in 
momentulu de astadi este dobândirea constitutiunii, 
ddr’ unu paragrafu din pactulu susu mentionatu de
clara : „partidulu nu se va disolva pâaa la com
pleta realisare a tutuloru dorintieloru, adeca până 
la despicarea imperiului tiariloru in statele auto
nome, luandu de basa elementulu organicu alu ac
tualei societăți — natiunale."

Este fdrte remarcabila solidaritatea tuturoru 
membriloru acestei societăți secrete; in decursulu 
ultimiloru diece ani noi amu fostu martori oculari 
la niște procese politice, unde alaturi pe banc’a de 
acusati apareau ruși, poloni, romani etc. Fia-care 
naționalitate este datdria se dd unu coutîngentu dre
care de dmeui pentru efectuarea cutarei, ori cutarei 
lucrări. Eu amu inca si până astadi in păstrare 
la mine o carte, care trateasa cestiunea financiara 
a imperiului intr’unu chipu fdrte popularu, o carte 
scrisa de cătra unu romanu si după disele procu
rorului din procesulu nihilistiloru delaMoscva tipă
rită si respandita in cantitatea de 78,000 esem- 
plare. Tipografi’a (Lucratorul) „R a b o t n i k“ a 
fost (ear’ după actulu de acusare dintr’unu procesu 
politicu) creata de cătra unu romanu din Basarabia; 
acdst’a tipografia a inundatu imperiulu cu publica-



tiunile partidului; polonii, circasieni, ruteni, evrei 
chiaru tiparescu cărțile in limb’a loru, eu perso- 
nalu auiu vediutu nisce cârti si brosiure revoluțio
nam tipărite in limb’a hebraica.

Asia-ddr’ este evidentu eâ mișcarea actuala in 
Rusi’a si are rădăcini adencu îngropate in terâmulu 
politicu 'si economicu alu imperiului; este evidentu 
că lupta, care se urmdza intre guvernulu si parti- 
dulu revolutiunaru, va durâ inca f6rte multu, si 
numai viitoriulu scie, ce resultatu va ieși din acdsta. 
Nu trebuie perdutu din vedere, că societatea rusa 
chiaru s’a transformatu sub influenti’a acestei mișcări, 
si evenimentele arata lamuritu, ca ea insasi nu se 
afla tocmai de partea guvernului, candu, ce pri
vește insusi guvernulu, o stiti deja, că elu a inau- 
guratu unu regimu de t e r 6 r e, pentru a 
scapă din pericululu care amenintia viitoriulu im
periului. D6r’ este f6rte dificilu de a trai lungu 
un stătu sub o asemene sistema de guvernare, este 
si mai dificilu, inaugurandu-o odata d’a o desfiintia. 
Guvernulu trecutu a repausatului Tiaru a ajunsu 
in acestu sistemu la estrema limite a posibilului, 
si ce resultatu a datu t6ta crudîmea, t6ta asprimea 
tetarei guvernamentale? Ea s’a micsioratu in spiri
tele societății intr’atătu, in cătu se urca la zeni- 
tulu seu, si ast-adi vedemu murindu si sacrificandu 
viati’a loru pe niște tineri de 16—19 ani cu asia 
saDge rece, că ’ti vine spaima pentru omenire.

Eata aspectulu generalu, desemnatu repede si in 
trasuri f6rte generali, a stării, sub care zace biat’a 
Basarabia. Sortea ei este legata de s6rtea unui 
stătu, care trece actual minte unu momentu f6rte 
criticu; totu pericululu, t6ta amaratiunea. t6te 
durerile — sunt fatalminte împărtășite de ea cu 
cei, cu cari injustiti’a, inichitatea Europei monar- 
chice a legat’o; astadi tidr’a mea frumdsa Basa- 
rabi’a, ’mi apare sub aspectulu unui osenditu la 
munca silnica, printr’o crima comisa de alții, si 
târindu la picidrele sale o bomba de fortiatu.

Actulu dela 1812, prin care Basarabi’a a deve- 
nitu provinția rusdsca, a fost in același timpu si 
verdictulu de condamnare la munca silnica, la exil, 
la mortea prin strdngu a junimei basarabiene.

A.

Diverse.
(Noulu protopresbiteru evan- 

gelicu alu Brasiovului.) In loculu 
decedatului S. Schiel comunitatea evangelica din 
Brasiovu a alesu de protopresbiteru pe preotulu 
Franciscu Obertdin Hetzeldorf langa Me- 
diasiu, care este cunoscutu nu numai la conaționalii 
sei, ddr’ si la celelalte popdre conlocuitdre că' unu 
barbatu eruditu, energicu si f6rte zelosu. Elu s’a 
distinsu si că unu barbatu politicu de unu carac- 
teru fir mm O deputatiune a fost tramisa dela 
Brasiovu spre ai comunică actulu de alegere, d. 
Obert a multiamitu pentru simpathi’a si încrederea, 
ce iau documentatu Sașii din Brasiovu si a promisu. 
că va veni la Brasiovu pe la finea lui Iuniu.

(Maialu romanescu in Clusiu.) 
Junimea romana dela universitatea din Clusiu va 
arangiâ la 2 Iuniu st. n. unu maialu in favorulu 
Societății sale de lectura. Maialulu se va tind in 
aren’a Societății de datu la semnu, dr’ ddca timpulu 
nu va fi favorabilii, in sal’a acelei Societăți. 
Comitetulu arangiatoru e compusu astfelu : Nicolau 
Hosszu, presiedinte, Pompiliu Pirosiu, secretaru, 
Octaviu A. Cototia, Alesandru Dragosiu, Petru 
Dulfu, Basiliu Dumbrava, Iuliu Herbay, Andreiu 
Micu, Beniaminu Popu, Alesandru Popu, Emiliu 
Porutiu, Romulu Presia, membri.

(Serbarea proclamării Rega
tului.) In siedinti’a camerei dela 2 Maiu a. c. 
d. N. Ionescu, reclama, că piatia teatrului se re- 
mana pentru poporulu neplatitoru : se nu fia per- 
misu a se ridică estrade pe ea. — Se admite apoi 
cu 54 voturi contra 11, deschiderea uuui creditu 
extraordinaru de 125,000 lei pentru acoperirea 
cheltueliloru, ce se voru fâce cu ocasi’a serbării 
de 10 Maiu.

(Comunicatiunea pe linia ferata 
Ploiesci-Predealu) e întrerupta, din caus’a 
viiturei Prahovei, intre Baicoiu-Campina p’o distantia 
de 66 metri; intre Campin’a-Comarnicu pe 50 metri 
si in mai multe parti intre Comarnicu si Sinai’a. 
Siosdu’a naționala intre Sinai’a si Campin’a este ase
menea întrerupta. — Intre Bacau si Pdtr’a si Adjud 
si Ocna sioseau’a a fost întrerupta din caus’a inun- 
datiunii. Partea de josu a orasiului Bacau chiaru 
e inundata, ap’a a trecutu, se dice, câ 3 metri 
peste sioseau’a naționala. Argesiulu a luatu unulu 

din capetele podului dela Curtea de Argesiu. Co
municarea e întrerupta. Intre Titu-Ghergani (lini’a 
ferata Bucuresci Severinu) Damboviti’a a luatu o 
dijumetate chilometru de terasementu.

(Lupii in D o b r o g e a.) De cătu-va 
timpu incâce, lupii, cari s’au inmultitu peste me- 
sura in Dobrogea, au inceputu a caus’a mari pa
gube populatiunii rurale. In unele parti ei au de
venita peste mesura indrasneti. Prefectur’a Con
stanții a dispusu, sâ se organiseze in t6te comunele 
din plasile Hirsiova, Megidia, Constanti’a si Man- 
gali’a g6ne si venatdre contra loru. Acestea voru 
incepe deodata in t6te comunele.

(Calugarulu Parthenie din 
C h i o s.) Pe verfulu unui munte alu insulei Chios, 
langa satulu Vrondadhi, locuesce de mai multi ani, 
intr’o coliba, construita de elu insu’si, unu calugaru 
grecu cu numele Parthenios, respectata de tdta 
insul’a. In deosebi locuitorii sateloru din vecinătate 
nu se obicinuescu a întreprinde nimicu, mai înainte 
de a cere sfatulu călugărului. Poporatiunea nu s’a 
aretatu ingrata si a dusu pusnicului tot-dea-una 
ceea ce-i trebuia, câ se traidsca. Locuitorii din 
Vrondadhis spunu, că elu a prorocitu inca de multu 
cutremurulu si că nu s’ar’ fi intemplatu atâtea 
victime, ddca ’i se urmau sfaturile. De 6ra-ce a- 
cestu Eremia alu Chiotiloru isi continua sinistrele 
sale profeții si după catastrofa din urma, si a- 
nume infricosiandu pe locuitori, de altmintrelea 
destulu de nenorociți, prin proroci’a, câ intr’o di 
anumita insul’a va se fia inghitita tdta de mare, 
metropolitulu grecu a ordonata arestarea călugăru
lui ; elu a fost adusu la Smirna. Aceasta mesura 
n’a produsu inse asupra Chiotiloru impresiunea 
așteptata. In locu de a se liniști, spiritele au 
fost cuprinse de o mare agitațiune. Masse mari 
de dmeni, in deosebi femei, s’au adunata înaintea 
residentiei metropolitane si amenintiara pe dem- 
nitarulu bisericescu, intre urlete selbatice, că ’lu 
voru face se serute pamentulu, ddca nu va liberă 
pe Parthenie si nulu va revocă inapoi. Autoritățile, 
cari sevdrsisera fara indoidla o gresieala arestandu 
pe calugaru, n’au vruta se pricinuidsca o noua ne
norocire, intervenindu cu violentii in contra mas- 
seloru agitate, ci au induplecatu pe mitropolitu se 
’si dd consimtiementulu la o revocare a lui Par
thenie. Consemtiementulu a fost data si după 
du6e dile pusniculu si-a facutu din nou, in mijlo
cul u entusiasmului generalu, intrarea in mic’â s’a 
coliba de pe muntele Vrondadhi. „Aleg.“

(Persecutiunea Evreil6ru in 
R u s s i ’a.) „Coresp. polit.“ din Viena spune : 
O scire sosita din Lemberg cu data de adi 
complectdza, pe base unorn depesi din Kiew, 
scirile despre desordinele si escesele cu evreii ivite 
in numitulu orasiu si impregiurulu lui. In suburbiulu 
Padol au fost jafuite t6te magazinele comerciautiloru 
evrei si multe case ale familiiloru jidovesci. Cea 
mai mare paguba au suferit-o doi dintre cei mai 
de frunte comercianti evrei din suburbiulu Kievul- 
vechiu, d-nii Brodzki si Fichtenholz, ale caroru 
case au fost cu totulu dirimate. Un magazin 
mare de spirtuâse din suburbia Libetzkoi, precum 
si o beraria de langa calea ferata la Padol, ambele 
proprietatea d-lui Brodzki, au cadiutu victima 
furiei poporului. In giurulu orasiului au suferita 
mai multu satele Solomonke si Demejevka, unde 
mai t6te locuintiele evreiloru au fost jafuite si parte 
din ele arse. Aceeași s6rte avura evreii din Slo- 
botka, si chiaru cei din Kornovka au fost asprn 
loviți. Mai multe obiecte amenintiate cu distru
gerea au fost ocupate de militari; fabric’a de 
zaharu afost incungiurata de cazaci si infanterie si 
in doua punte principale s’a asiezâta chiaru ar
tilerie. In a doua di a exceselor, candu poporulu 
pradă sus-numita berărie, trupele intrebuintiara 
armele si se dice, câ s’a omoritu 4 turburători si 
s’au rănita mai multi. S’a facutu si multe arestări. 
Luni sdra s’au terminata desordinile. Autorii si 
complicii exceseloru se dice, că s’au retrasu la tidra, 
Căti-va comercianti, cari au fugitu in Lemberg. 
descriu aceste intemplari cu culori negre. Mare 
ingrijire pricinui celoru amenințați nesiguranti’a, că 
nu scieau, unde a plecatu gl6t’a jefuitâre si ce are 
de gandu se faca la tiera. Evenimentele descrise 
au produsu unu efectu f6rte penibilu asupra comer- 
ciantiloru din Lemberg, cari se afla in legătură cu 
comercianti i din Kiev. Din causa, câ pentru a 
evită perderi la trimiterea marfuriloru in Kiev, se 
cere cea mai mare precautiune, aceste urmări au 
fost aduse imediata a cunoscint’a camerei comerciale 
din Lembeig,

(Statistic'a cusatoreseloru din 
Paris.) Nu trebue a vorbi reu de statistica, 

ea are si partea ei buna. Ast-feliu ea ne spune, 
câ sunt acumu la Paris doue-spre-diece mii trei 
sute doue-dieci de cusătorese patrdne, si cusatoresele 
nu suntu cuprinse in acdsta cifra. Aceste doue- 
spre-dece mii trei sute doue-deci de cusătorese 
măiestre lucrdza după modele s6u comanda, si făcu 
de la opt-spre-diece pena la doue-dieci miliâne 
afaceri pe ficare anu. Ele se punu — cea mai 
mare parte celu puținu — in relatiuni cu negu- 
tiatori, cari le incredintidza unu 6re-care numeru 
de stofe, si confectioadza după nisce tipuri cuvenite, 
diferite haine, pe cari căile ferate le respandescu 
după aceea in tdte părțile lumei. Tacs’a lucratdreloru 
variaza de la 1 francu si 25 centime pena la 6 
franii pe di, dâra pretiulu de midilocu este de 2 
franci. Candu camer’a de comerciu ’si-a facutu 
anchet’a n’a gasitu de cătu cinci-spre-diece lucra- 
t6re ce câștiga 6 franci pe di, si ddue-dieci câte 
5 franci pe di,

Jalniculu soțiu George Dogarescu, fii Elena, 
Maria si Constantinu, părinții, frații, surori si 
Cumnati, cu inim’a plina de durere, annncia înce
tarea din viatia a prea iubitei loru soție, mama, 
fiica, sora si cumnataElena Dogarescu
încetată din viatia la 5/17 Maiu in etate abia de 
20 ani.

Ceremoni’a funebrala se va seversi Joi, la 7/19 
Maiu 2 6re p. m. la domiciliulu defunctei in Pre- 
dealu, de unde Cortegiulu funebru va porni la 
Oimiteriulu Monastirei Predealu.

Toții amicii si cunoscutii sunt rugați se bine- 
voidsca a consideră acdst’a câ invitație.

Ox3.rsxn.lxx la. t>xxrs’a de "Vien-’a.
din 18 Maiu

Rent’a de auru un
gara .... 117.55

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . . 132 70

Amortisarea datoriei
cailoru ferate de ostu

st. n. 1881.
Imprumutulu cu pre

miu ung. . . . 117.25
Losurile p. regulam

Tisei si a Segedin. 109.50 
Rent’a de harthia aust. 76.75

„ de argiutu „ . 77.15
„ de auru „ 95.—

Losurile din 1860 . 132.— 
Acțiunile bancei austr.-

ungare 831 —
„■ bancei de creditu
ungare 347 50

„ bancei de creditu
austriaco , 347.70

Argintulu —.—
Galbini imperateeci . 5 55
Napoleond’ori 9 31
Mărci 100 imp. germ.. 57.25
Londr’a, , 117 35

ung. (l-a emissiune) 90.50
dto. (Il-a emissiune) 108.—
dto. (IlI-a emissiune) 96.65
Bonuri rurale ungare 98.75
dto. cu cl. de sortare 98.75
Bonuri rurale Banat-

Timis. 97.75
dto. cu cl. de sortare 97.—
Bonuri rurale transil

vane .... 97 40
„ croato-slav. . 98.—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 95.75

O xx r s xx 1 xx de Bucuresci 
dela 4/16 Maiu 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pâneloru

Curn- 
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana..............
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

1 Apr. 1. Ort. 89.— 90.—

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 100.7a 101.72
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 101.— 102.—
6°/0 Oblig, cailoru fer. rom. 1 Iuliu 101.— 102.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul, 1 Ian. 105.- 106.—
7°/0 „ „ urbane idem 103 — 104.—
8°/o Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 108.— 109.—

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 230 — 235.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 27 7a 28.’g
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 810 — 830.—
Auru contra argintu............. 72 7i
Auru contra bilete hipotec. . 7»

7.
2.15

3/<
Auru contra bil. de Banca nat s/4

2.16Florini Val. Austr..............Institutulu de cura 
cxx apa rece

alu lui
Priessnitz din Grăfenberg.

(Silesi’a austriaca.)

Dr. Hosanu anuncia, câ, primindu definitivii 
conducerea medicala a acestui institutu, — 
s’a mutata cu locuinti’a la Grăfenberg, — 
unde va ordină atâtu in sesonulu de vdra, 
cătu si in celu de drna. 2—2
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