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Brasiovu 27 Augustu.
Timpulu recreatiunei de văra a trecuta si ăme

nii de stătu, cari au petrecutu cătuva timpu „pro- 
cul negotiis“ se reintorcu la posturile loru. Iuca 
nu amu intrata bine in tămna si press’a a si in- 
ceputu se ventileze fatal’a intrebare, ce se repete 
in flacare anu: Ce va fi la primavăra, pace ori 
resbelu? Probabilu că si multele manevre, ce au 
locu in tăte statele pe timpulu acest’a, contribue 
multu a face pe diaristi să se gandăsca in seriosu 
despre ceea ce mai păte fi in primarăr’a viităria.

Din anu in anu increderea in sustienerea păcii 
devine mai slaba si acăsfa este fărte naturalu, 
deărace cu flacare anu inaintăza si pregătirile de 
resbelu si cu cătu armatele diferiteloru state sunt 
mai bine pregătite, cu atătu mai aprăpe este possi- 
bilitatea isbucnirei resbelului. Ceea ce a produsu 
in momentele de fația mare Îngrijire la iubitorii 
de pace sunt afara de acăsfa alergăturile diplo- 
matiloru după aliantie. In timpuri normale de pace 
flacare stătu trebue să se simtia atătu de siguru, 
că se nu aiba lipsa a amblâ după aliantie, numai 
candu se apropia pericululu diplomații isi pache- 
tăza giamantanele si plăca după aliantie.

Gerraani’a isi dă cele mai mari silintie spre a 
căstigă alianti’a Italiei, si cabinetulu austriacu pune 
tăte in mișcare spre a se asigură de alianti’a Ro
mâniei. Tăte aceste opintiri inse nu se făcu nu
mai de fiori de cucu, ci in prevederea unui mare 
resbelu — cu Russi’a si cu Framji’a. Amu mai 
disu si la alta ocasiune, că Germani a nu se semte 
destulu de sigura, avendu numai spriginulu Austro- 
Ungariei. Dăca acăsfa monarchia ar’ fi consoli
data in intru si nu ar’ domni atăta inimiciția intre 
popdrele ei, ea ar’ oferi păte o garanția de ajunau 
pentru acoperirea spatelui Germaniei, asiă inse e- 
sistendu temerea unoru turburari interiăre, cari ’i 
potu paralisâ fortiele militare in momentulu peri- 
culului, d-lu d. Bismarck cauta a se mai asigură si 
din alta parte.

In Itali’a ămenii de stătu păru a fi fărte ne- 
decisi despre aceea, că ăre se primăsca său se re- 
fuse alianti’a ce li se ofere dela Berlin si dela 
Vien’a. Opiniunea publica inse si in Itali’a că 
si in Romani’a este mai multu pentru o poli
tica de așteptare, fara a se angagiâ înainte cu-o 
parte său alfa.

Cu cătu afacerea aliantieloru intimpina mai 
multe dificultăți, cu atătu mai impatienti devinu di
plomații dela Vien’a si dela Berlin. Cu deosebire 
la Vien’a păru a ’si fi perdutu totu ecuilibriulu, de 
candu a intratu generalulu Ignatieff in cabinetulu 
russescu. De Unguri nici nu mai vorbimu, ei din 
prim’a di, care le aduse acea scire, nu mai vedeau 
in tiăra decătu agitatori russi, veniti cu scopu de 
a resculă pe Slavii si Romanii Ungariei.

Dilele aceste sosise scirea, că generalulu Ignatieff 
a demissiunatu. Bucuri a la Vien’a si Pest’a era 
mare, candu eata că o alta telegrama asigura, că 
totu generalulu Ignatieff este desemnatu pentru 
postulu de — ministru viitoriu de esterne alu 
Russiei. Eră naturalu, că dăca i se atribuea ge
neralului russu agitațiuni panslaviste, pe candu era 
inca la interne, trebuea să se nasca o temere în
doita de planurile lui secrete, vediendu că gene
ralulu e chiamatu la ministerulu de esterne. „Po
ster Lloyd" lamentăza asupra acestui evenimentu 
„neașteptata" si „neimbucuratoriu" intr’unu modu 
fărte puținu potrivitu cu atitudinea obraznica si în
fumurata ce-o observa in acelasiu timpu fa§ia de 
mic’a Românie. „Reu destulu" esclama „Pester 
Lloyd", dăca unu barbatu ca Ignatieff, a caruia 
trecutu insufla in tăte părțile neîncrederea cea mai 
mare, pdte fi chiamatu a jocă unu rola in guver
nulu russescu !“

Reu e, dăr’ ce se-i faci ? Dăca se va adeveri 
scirea de mai susu si Ignatieff va conduce aface
rile esterne ale Russiei, acăsfa de siguru că nu 

va fi in favorulu păcii. Este prin urmare timpulu 
supremu că politicii noștri austro-ungari să se in- 
grijăsca de aliantie. Se nu crăda inse cumva că 
au facutu totulu dăca au batutu la usia cabinete- 
loru din Rom’a si Bucuresci. Nu aliantiele este- 
riăre, ci aliantiele din intru sunt acele, de cari 
Austro-Ungari’a are adi mai mare lipsa. Ministe- 
riulu cislaitanu pare a fi prevenitu măcaru in parte 
pericululu pasindu pe terămulu impacarei cu na
ționalitățile, ce a facutu iuse guvernulu ungurescu 
spre a se asigură pentru vremuri grele, căstigandu 
simpathi’a popăreloru locuităre in tiăra ? La noi, 
cumu vedemu, se lucra in direcțiune contrara, par’ 
că organele maghiare, ce dau adi tonulu ar’ fi a- 
nume puse de Ignatieff că se-i prepare terămulu 
pentru o viităre agitațiune.

In locu să fia imbrațiosiate tăte nationalitatile 
nemaghiare, diarele unguresci le arunca in fația, 
cu o usiurintia criminala, acusatiuuea, că ar’ fi tra- 
datăre ale patriei si ar’ conspiră cu strainulu spre 
distrugerea ei. O făia din Clusiu scie se ne comu
nice intregu planulu de resbelu alu Russiloru, ea 
vede cu deosebire in Romani antegard’a muscalăsca, 
care va ajutoră intrarea cazaciloru in tiăra!

Intrebamu, ce scopu potu avă asemeni scorni
turi malitiăse, dăca nu sumutiarea nationalitatiloru ? 
Generalulu Ignatieff indata ce va luă possessiune 
de fotoliulu ministerialu ce-i este reservatu, ar’ 
trebui se propună mai antaiu că toti colaboratorii 
dela „Ellenzăk" si dela celelalte foi, cari nu mai 
potu incapă de leal’a si pacinic’a poporatiune ro
mana, se fia distinși cu căte unu ordinu russescu, 
pentru meritele, ce si le căstiga dilnicu prin atî- 
tiarea nationalitatiloru nemaghiare pentru caus’a 
panslavista.

Va sosi unu timpu candu fanatismulu orbu, 
care conduce adi pe politicii unguri, va intimpinâ 
unu teribilu desastru prin desfasiurarea naturala a 
eveniinenteloru. Atunci li se va deschide multora 
ochii, inse va fi prea tardiu, pentru ei nu numai, 
ci p6te si pentru viitoriulu intregei tieri!

Mișcarea electorala in Croați a.
Nu putina grige le causăza unguriloru mersulu 

lupteloru electorale in Croati’a. Esiste temerea, si 
acăsfa e fărte fundata, că opositiunea croata va 
învinge la alegeri. Acăsfa ar’ fi sinonimu c’unu 
desastru alu d-lui Tisza. Densulu speră, că si pe 
viitoriu deputății Croației la diet’a ungara ilu voru 
sprigini, fara reserva; — dăca va reesi inse opo
sitiunea croata, se schimba situatiunea si devine cu 
atătu mai nefavorabila, cu cătu acuma după incorpora
rea granitiei, diet’a croata tramite la Pest’a 40 de 
deputati. Deja organulu nationalu alu opositiunei 
naționale croate „Obzor" pretinde: autonomia per
fecta a Croației; integritate teritoriala; incorpora
rea tînutului si orasiului Fiume la Croati’a si au- 
tonomi’a administratiunei financiarie pentru Croati’a.

Dăca ar’ ajunge opositiunea cu aceste pretensiuni 
in majoritate, viitări’a dieta croata ar’ deveni fatala 
pentru guvernulu ungurescu. Diet’a croata este 
convocata pe diu’a de 27 Septembre a. c. Este 
caracteristicu pentru dispositiunea, ce domnesce intre 
Croati, că chiaru si unu corifeu alu partidei gu
vernamentale croate, Voncma, a accentuatu intr’o 
scrisăre cătra alegătorii sei, că niciodată nu se va 
află o dieta croata, care să se invoiăsca a cede 
Fiume, acăsfa podăba a corănei croate. Interessante 
detaiuri comunica unu corespondentu alu făiei „Allg. 
Ztg." asupra lupteloru de partida din Croati’a.

Guvernulu ungurescu — dice memoratulu co
respondentu — a crediutu, că prin aceea, că a 
concesu incorporarea granitiei militare, a indatoratu 
pe Croati si a așteptata, că la alegeri se reăsa 
mai totu aderenți de ai guvernului. Acuma se vede 
inse, că s’au insielatu domnii dela Pest’a. Multe 
sunt inca neînțelegerile intre Croati si Unguri, 
înainte de tăte e cărt’a pentru Fiume, care-i des

parte. Este interessantu, că poporatiunea dela Fiume 
e mai totu croata si cu tăte aceste fiindu in mare 
mesura protegăta de cătra Unguri, nu voiesce se 
apartiena Croației. Impregiurarea, că Ungurii au ■ 
arangiatu tocmai pe timpulu alegeriloru croate o 
demonstratiune cu ăspetii Fiumani, cari au fost 
anume chiamati la Pest’a, a facutu cea mai rea 
impressiune in Croati’a.

Guvernulu ungurescu a fost desamagitu mai 
autaiu prin alegerile comunale din Agram. Cornițele 
Peiacevici, banulu actualu alu Croației, dela a caruia 
influiutia si popularitate cei dela Pest’a așteptau 
resultatele cele mai favorabile, a comisu neghiobi’a 
de a urmări pe cătiva f'unctiunari si profesori de 
frunte dela universitate, suspendandu-i din postu 
si salariu, pentru că au datu votulu loru candida- 
tiloru opositiunali. Acăsfa a turnatu numai oleiu 
pe focu. Cornițele Peiacevici mai speră, că pe Ser
bii orientali, fașia de cari se arată fărte amicabilu, 
’i va căstigă pentru partid’a s’a. Inse si acestu 
planu a fost paralisatu, deărace in Sirmi'a s’a con- 
stituitu o partida independenta serbăsca," care vo
iesce se fia independenta vis-ă-vis de Croati, dăr’ 
promite a sprigini opositiunea croata in luptele ei 
contra Ungariei. Cu tăte silintiele, ce si le-au datu 
ămenii lui Peiacevici, n’au pututu impedecâ forma
rea partidei acesteia independente.

Se păte, că cornițele Peiacevici totu va reesi a 
scăte o maioritate pentru sine, in ori-ce casu inse 
opositiunea va esi mai tare si mai numerăsa din 
alegeri si naturalmente prin acăsfa relatiunea 
Croației cu Ungari’a nu va deveni nicidecum mai 
amicabila. Si tocmai pentru că guvernulu ungu
rescu nu păte contă pe-o relatiune amicabila cu 
Croații, nu se grabesce nicidecum a admite pe de
putății din graniti’a militară incorporata la diet’a 
croata.

Andrâssy la Sinaia.
De candu a fost la putere, nu s’a mai vorbitu 

asiă de multu despre cornițele Andrâssy că acuma. 
Versiunile asupra missiunei ce ar’ fi avut’o corni
țele la Sinaia nu mai ieau sfărsitu in press’a au- 
stro-ungara, Ungurii dela „Budapesti Hirlap" sunt 
atătu de naivi si nostimi a scrie urmatărele : „Con- 
trastulu intre purtarea impunatăria a lui Andrâssy 
si supunerea (sic!) ocărmuitoriloru romani a fost 
prea batatăre la ochi." Trebue că cineva se fia 
de-o stupiditate înfumurata esemplara, că se crăda, 
că ămenii de stătu romani, cari au avutu contactu 
personalu cu toti diplomații vestiti ai Europei, si- 
ar’ fi perdutu presenti’a tocmai înaintea „figurei 
impunatărie" a lui Andrâssy.

Se lasamu inse nostimadele corespondentului 
diarului „Budapesti Hirlap" si se vedemu, ce scrie 
corespondentulu din Bucuresci a lui „N. Fr. Presse", 
care se ocupa de pretins’a missiune a comitelui 
Andrâssy in tăta seriositatea si cu multa cunoscin- 
tia a terenului. Acestu raportoru scrie, că d. An
drâssy nu se pare a fi avutu o missiune politica, 
căci in casulu acest’a ar’ fi venitu la Sinaia si 
ambasadorulu austro-ungaru, ceea ce inse nu s’a 
intemplatu. Mai departe cornițele avendu o missiune 
oficiala n’ar’ fi alesu tocmai momentulu, candu 
lipsea din tiăra atătu d. Bratianu, cătu si mini
stru de esterne Statescu.

Corespondentulu crede inse, că o missiune „ofi- 
ciăsa" se păte cu tăte astea se fi avutu d. An
drâssy. Mai probabilu i se pare, că cornițele a 
voitu să se intielăga cu regele României asupra 
cestiunei dunărene. Alții sustienu, că mai 
avea se tracteze si despre o eventuala alaturare Ia 
alianti’a austro-germana-italiâna. Dlu Andrâssy — 
adauge coresp. — ar’ fi voitu se vorbăsca numai 
cu Regele Carolu. Se scie inse, că Regele este unu 
Domnu strictu constitutiunalu si că elu are o mare 
antipathia contra a totu, ce ar’ pută numai se 
apara că o violare a constitutiunei. Candu s’a fost 



anuntiatu dâr’ visit’a comitelui Andrâssy si se pre
vedea possibilitatea, că, va avâ, fia si numai indirectu, 
unu caracteru politicu, Maj. S’a Regele a chiamatu 
pe d. Bosetti interimarulu ministru-presiedinte si 
ministru de esterne, la Sinai a. După ce cornițele 
nu sosise Dumineca, d. Bosetti a pleeatu Luni, 
ddr’ abia ajunsese la Ploesei si fii rechiamatu la 
Sinai’a pentru că, sosirea corn. Andrâssy se auun- 
ciase pe luni. D. Rosetti se intârse la Sinai’a 
c’unu trenu separatu. „Nu potu spune — in- 
cheia corespondentulu — ddca contele Andrâssy, 
a fost aplecatu, se intre in negotiari sâu purparleuri 
politice cu d. Rosetti, in loculu Regelui, sâu a. 
preferatu, de a pastrâ sub impregiurarile d>te 
caracterulu privatu alu visitei sale."

Unu corespondenții din Pest’a alu diarului din 
Berlin „Național Zeitung" dîce, câ scopulu cale- 
toriei comitelui Andrâssy la Sinaia a fost de a in- 
cercâ o apropiare intre Romani 
si Unguri, si câ se pună capetu terâmului 
de asmutiari ce ar’ putâ desbinâ pe aceste duoe 
popâre. „Se intielege",' ar’ fi disu cornițele An- 
drassy câtre amicii sei, „câ Romani’a nu p6te ur
mări o politica independenta, ci trebae se mdrga 
mana in mana, sâu cu Austri’a sdu cu Russi’a". 
Romanii se voru păzi de a se aflâ intre duoe petre 
de mora prin o ilusoria atitudine neutrale ; cum câ 
Romani’a se va aruncâ in bravele Rusiei si ale 
Slavismului, acdst’a nu se p6te presupune dela di
plomații romani. Interesulu mantienerii naționali
tății loru va obligâ pe Romani se mârga cu Aus
tri’a in tâte momentele, candu controversele din 
Orientu intre Austri’a si Russi'a ar’ deveni seriâse 
Ocupatiunea diplomatiloru ce dau tonulu atâtu in 
Romani’a câtu si in Ungari’a, este de a invederâ 
populatiuniloru ambeloru State recunoscerea soli
darității intereseloru naționali ale României si Un
gariei". — Regretamu inse, câ cornițele Andrâssy 
nu a desvoltatu aceste idei ale situatiunii, pe candu 
era inca in capulu afaceriloru externe ale monar- 
chiei si candu putea face ceva; „Gresiâl’a capitala 
a politicei nâstre orientale" nu s’ar’ fi internplatu 
atunci".

Vorbindu despre scopulu visitei 
comitelui Andrâssy la Sinaia 
diarulu „Poporulu" din București pretinde a sci 
urmatârele :

„Sunt cestiuni mari, de insemnate interese de stătu 
austriacu, cari in momentulu de fașia nu lașa unu minutu 
repausu barbatiloru de stătu ai Austro-Ungariei. Preste ces- 
tiunea Dunării, care se presinta câ unu mare interesu aus
triacu la noi, si mai cu sema germanu, este furtun’a res- 
boiului, care amenintia se vina cu furia : cerulu este blocatu 
preste totu, fulgera de la Nordu si respunde de la Occident^ 
dandu spaima in cei de la mijlocu, cari pentru aceea s’au 
lipitu strinsu unulu de altulu. Germani’a si Austro-Un- 
gari’a, privindu la Nordu, se ingrijescu despre unu resboiu 
in primavâr’a viitdria. Acestu resboiu pare menitu se des- 
lege tîlte încurcăturile aperute in Europ’a de la învingerea 
Austriei la Sadova. In prevederea lui ingineri ruși făcu 
studii topografice in Galiti’a si suveranii Germaniei si Aus
tro-Ungariei se intelnira si vorbiră. Acum ceea ce s’au in- 
tielesu intre patru ochi suveranii Germaniei si Austro-Un
gariei urmâ sb se comunice in drept’a si in stang’a, la fia- 
care pe câtu ilu privesce. Pentru Romani’a, careia, din ne
fericire, pare că nn i mai este datu a ave politic’a ei na
ționale ; pentru Romani’a care inse, prin positiunea ei geo
grafica si prin valârea ei militară, este considerata man’a 
drâpta in alianti’a austro-germana, s’a alesu insusi cornițele 
Andrâssy spre a face comunicarea si a transmite ordinile 
Berlinului. Se nil se mire cineva cum, in loculu unui mi
nistru titularu, negotiaza seu urnesce o afacere de stătu o 
persâna cu caracteru actualmente privatu. Prin rafinarea 
diplomației, astadi nu se mai întreprinde nimicu directu in 
politica: pentru același lucru suut duoe si mai multe ron
duri de barbati, retrași de la afaceri, cari au sarcina alu 
negotiâ in modu intimu. La spatele ministriloru titulari sunt 
miniștri oculti, cari lucreza, in necunoscinti’a titularului, prin 
contielegere numai cu suveranulu ; ear’ titularului i se da se 
indeplinesca numai form’a, candu lucrulu este in punctulu de 
a fi aretatu publicului, si candu nu s’a crediutu mai ne- 
meritu a se chiamâ ministrulu oculte se indeplinesca chiaru 
si form’a inlocuindu pe titularu in acelu momentu. Cornițele 
Andrâssy are rolulu acest’a pentru Austro-Ungari’a in afa
cerea aliantiei. Cornițele Andrâssy este unulu din factorii 
principali ai tractatului din Berlin, care a intunecatu aure
ola Rusiei din ultimulu resboiu si care s’a pusu in c6ste 
Rusiei in Bulgari’a, incorporandu Bosni’a si Herzegovin'a la 
Austri’a. Elu a avutu de adjutoru la aceștia pe actualulu 
cancelaru, baronulu de Haymerle, care, câ ambasadoru a- 
tunci alu Austro-Ungariei la Berlin, erâ delegatu de guver- 
nulu seu in congresu. Cornițele Andrâssy, de si a parasitu 
puterea, n’a incetatu inse d’a fi paBtratorulu planurlloru, cari 

s’au trasu d’odata cu verirea Austro-Ungariei in Bosni’a si 
Herzegovina. Lui der’ i se cuvenea se merga la Sinaia spre 
a dâ direcțiunea pentru unu ârecare timpu in ceea ce pri
vesce atitudinea si limbagiulu guvernului romanu in rela- 
tiuuile sale cu celelalte guverne".

Cronic’a evenîmenteloru politice.
„Egyetârtâs" organulu principalii alulndepen- 

d e n t i 1 o r u unguri, observa cu privire la știrea 
despre intrarea partidei Independentiloru in d e le
ga t i u n e, câ barbatii influenti ai acestei partide 
nu credus câ este compatibilu cu consciinti’a de sine 
si cu seintiulu loru de datoria politicu. a luâ d u- 
pa alegeri o decișiune contraria programei de 
pfina acuma. Cu alte cuvinte Kossuthianii nici pe 
viitoriu nu voru luâ parte la lucrările delegatiunei.

Se anuntia dela București, câ m e m o r a n- 
d u 1 u, ce ’lu pregatesce guvernulu romanu in 
cestiunea Dunărei, nu se va margini nici
decum la simpl’a motivare a atitudinei de pbna 
acuma a României, ci va desvoltâ in modo posi- 
tivu vederile guvernului romanu asupra solutiunei 
afacerei respective.

„L’Inddpendauce Roumaine" publica urrnatd- 
rele asupra conferintieloru Curții de apelu in pri- 
vinti’a reformei magistraturei in Ro
mani’a :

Eaca ceea-ce s’a propusu si primitu.
Pentru numirea magistratiloru s’a adoptatu sis- 

tem’a urmatâria. In câtu privesce numirea consilia- 
riloru curții de cassatiune, ministrulu justiției nu 
va putd alege de câtu dintre candidați ce ’i se 
voru recomenda de catra insasi curtea de cassa
tiune, de catra decanii facultatii de dreptu din Bu
curești si din Iași, si de decanii birouriloru din 
București, Iași, Craiova si Focsiani, si de catra 
presiedintii diferiteloru curți de apelu. Fia-care din 
aceste trei grupuri voru presintâ ministrului unu 
candidatu. In câtu privesce numirea consiliariloru 
la Curtea de apelu, ministrulu nu va putd alege 
de câtu dintre candidatii, ce i se voru recomenda 
de catra curtea de apelu, unde esista vacantia; de 
catra advocatii de pe langa fia-care Curte. Acești 
din urma voru vota prin delegatiune, avendu dreptu, 
cei din Bucuresci la 20 delegați, cei din Iași la 
15, cei din Craiov’a si din Focsiani la 10.

Câtu despre numirea judecatoriloru de prim’a 
instantia, se va propune stagiulu si concursulu. 
Adecă ori-ce tbneru licentiatu de curendu, venitu 
dela Paris sdu d’aiurea, in locu de a fi numitu 
indata judecatoru, câ se capete esperiintia pe pielea 
bietiloru justitiabili, va fi adrnisu câ stagiaru cu 
votu consultativu si fara lâfa. Dup’unu stagiu 6re- 
care, se va supune la concursu spre a putd fi nu
mitu judecatoru.

Inamovibilitatea a fost admisa in genere si 
fara cea mai mica discussiune.

Câtu despre membrii parchetului si magistratii 
inferiori, câ spre esemplu judecătorii de pace, ei 
voru depinde, câ si in trecutu, cu totu.lu de mini
stru. Unulu din membrii comissiunei a propusu, in 
vederea organisarei generale, o noua investitura a 
magistratiloru, precum si inaintarea pe locu pentru 
unii magistrata câ spre esemplu pentru judecătorii 
de instrucțiune. Unu raportu se va redactâ in cu- 
rându asupra tuturoru acestoru cestiuni si se va 
supune sectiuniloru intrunite ale Curții de apelu 
din Bucuresci.

Unu articulu alu diarului „Popolo Romano", 
care discuta cestiunea aliantiei italo- 
austro-germane, a facutu mare sensatiune 
prin laconismulu si severitatea limbagiului seu. 
Numita fâia, atacandu fara crutiare diarele „Opi- 
nione" si „Diritto", dice, câ regele nu este unu 
„commis voyageur," care se asculte de capriciile 
diaristiloru pânditori de noutati, aliantiele nu suntu 
glume si nici nu se făcu pentru a superâ pe alții. 
Guvernulu, tienendu sâma de interesele tierei, ’si a 
indreptatu t6ta solicitudinea asupra imbunatatirei 
relatiuniloru internaționale si in acdst’a a si reusitu. 
Omenii, cari respandescu sciri de sensatiune in pri- 
vinti’a caletoriei regelui, nu suntu de câtn vorbi- 
tori-inutili.

O circulara a ministrului de res- 
belu italianu chiama sub drapele, cu data 
de 1 Octobre, 20,000 âmenii, apartinendu categoriei 
a 2-a a clasei 1880. Acești âmeni voru trece trei 
luni la regimentu, câ de obiceiu, pentru a’si primi 
instrucțiunea militară.

Cu privire la situatiunea politica 
europena scrie „Alegât." intre altele :

„Ori-ce s’ar’ dice, mirâsa pe catu colo a prafu de 
pușca. Evenimente mari se prepara. Liniștea, in care pare 

atipita Europa, nu e de catu o broboada, ce'i acopore ochii 
svapaiati. Ori cine inse ar’ pune in cumpănă, voiajele <5me- 
niloru de stătu, a capeteloru încoronate, ce s’au intemplatu 
anulu trecutu ca si estimpu, reformele introduse in armate, 
precum si marirea nemesurata a cadreloru loru, ur’a ce dîace 
in unele popâre, manifestata in atatea ocasii, precum si lim
bagiulu presei, oficiale de prin tierile mari, nu usioru ’i vine 
a crede in asigurările pacifice, ce ’si sioptescu statele intre 
densele prin representautii loru diplomatici, tramisi in deobste 
mai multu spre a minți catu se pote mai dibaciu.

„Fia-care stătu semte unu pojaru pe anim’a s’a: unele 
voru marirea, altele cata baui, altele pamentu, altele titiae 
de spaim’a resbelului, sciindu lacomi’a loru nu p6te fi legi
timata de catu printr’o serie de resboie strălucite, ceea-ce 
nu prea le-ar’ fi cu putintia.

„Principele de Bismarck cu greu ar’ dori concertulu 
armeloru, der’ Franci’a si Russi a fortieza din ce in ce pu
nerea pe tapetu a cbstiunei germanusmului. Ambele state au 
de revindecatu multu. Ele s’au convinsu de relele râde ale 
neunirei si s’au vediutu umilite : cea d’autai prin resboiu, 
cea d’a dou’a prin congressulu dela Berlin, aducand’o numai 
la rolulu de gendarmu alu Imperatului Vilhelm.

„In Russi’a e pentru resbelu : Tiarulu si partid’a Tia- 
rului, in care predomina nobilimea tenera : si e destulu.

„In Franși’a e pentru resbelu sentimentulu poporului, 
si, mai presusu de tâte, setea de mărire si resbunare a lui 
Gambetta. Ministeriatul lui de resboiu din vremea aparari. 
Parisului, discursurile sale atătu de demonstrative, atâtu de 
pasionate si energice, precum si ale intimiloru sei, iuconju- 
rarea s’a de âmenii influenti din armata, si mai presusu de 
tâte nisuinti’a vedita, cu care cautâ a’si formâ o maioritate 
respectabila la numeru der’ blanda, plecata, ascultatâra, dau 
pe fatia in de ajunsu pornirea lui de a pune printr’unu res
belu contra Germanii pe Franși’a earasi in fruntea natiuniloru 
si pe densulu in fruntea Franciei, de si de asemenea onore 
s’ar’ pare, că se bucura si adi.

„Câtu pentru constelatiunile ce se pregatescu in vederea 
noului resbelu, nu mai incape indoieJa, câ colossulu nordului, 
din caus’a dușmanului comunu, va intinde man’a Franției. 
Aceste puteri se invoescu minunatu in interese : pe candu 
una voesce a fi cea d’antaiu in occidentu, cealalta doresce a 
modulâ liberu Orientulu, si amenduâe voru fi satisfăcute, deca 
Germania va cade.

„Austri’a e aliat’a naturala a Germaniei, si der’, la cea 
d’antaiu unire neindoiosu se va formâ corelativ’a ei.

„Astfelu sunt impartiti cei patru factori turburători ai 
Europei; nimicu nu ar’ hotari o alta combinatiune pe câtu 
timpu interesele ar’ remane in statu-guo : si voru remane, 
căci Germani’a iea dreptu nebunie a cede de buna voia ceea 
ce nu se scie, deca s’ar’ obtiene prin forti’a armeloru. „Câtu 
pentru Italia si Angli’a, ele stau in cumpănă, nesciindu in 
catrau se traga. Probabilu, câ ele, pe picioru de lupta, se 
voru arunca in focu numai in urm’a unoru ciocniri deter
minante.

Se teiegrafdza dela Paris : Cele 64 alegeri 
in b a 1 o t a g i u din F r a n ț i’a dau 56 
locuri republicaniloru, 3 regalistiloru si 5 bona- 
partistiloru, Republicanii castiga diece locuri si 
perdu duâe, 7 sunt câștigate contra bonapartistiloru 
si 3 contra regalistiloru. Dâca se unescu resultatele 
alegenloru de ieri cu cele de la 21 Augustu, se 
gasesce, câ nou’a Camera va cuprinde, fara a socoti 
pe cei 7 deputati ai coloniiloru : 459 republicani 
de diferite grupuri, 47 bonapartisti, 41 monarhisti, 
(legitimisti, orleanisti sâu clericali,) in totalu 547. 
Republicanii se imdartu in 39 deputati ai centrului 
stangu, 168 deputati ai stângei republicane, 206 
deputati ai uniunei republicane, 46 deputati din 
estrem’a stanga, in totalu 459.

După telegramele sosite in 2 Septembre la P.aris 
nu mai este nici o indoidla, câ totu Tunisulu 
se aflaintr’o rescâlaingrozitâria. 
Colonelulu Corrdardu, atacatu fiindu de 8000 Arabi, 
a fost silitu a se retrage cu 1200 âmeni ai lui, 
după care s’a provocatu in Tunisu o iritatiune ne- 
descriptibila. La Goletta se astâpta in fiacare ora 
navalirea rebeliloru. T6ta diu’a de ieri s’a asteptatu 
deja atacurile asupra Tunisului si Golettei. Insur
genții sunt bine conduși, ear’ francesii sunt slabi 
pe la tâte punctele, decimați prin b61e si demorali- 
sati prin hrana rea. Arabii, de bucuria, câ au fost 
invinsi francesii cutreera stradele Tunisului cu strigate 
de urâ. Ddca numai 500 de insurgenți voru navaii 
in orasiu, t6ta populati’a se va resculâ contra cres- 
tiniloru. Cea mai mare parte a trupeloru beiului 
a trecutu la inamicu, ear1 restulu a desertatu. Cele 
din urma telegrame se esprima astfelu :

Colonelulu Corrâard este cu deseversire impre- 
suratu la Hammamet. Fortificațiile de la Goletta 
sunt aparate de 200 soldați de la trenu. — P6na 
acuma au fost expediate in Afric’a 59 bataliâne de 
linie de câte 500 6meni si 5 bataliâne de venatori. 
Infanteri’a africana in specialu numera 35 bataliâne. 
Astfelu. aprâpe a siâsea parte din intrdg’a infanteria 



francesa este deja in Afric’a. Mortalitatea trupeloru 
a ajunsu la unele corpuri peste 148 la mie. Toți 
6menii competenti sunt de opinie, că. trupele intre- 
buintiate — consistandu in cea mai mare parte 
din 6meni in versta de 23 ani — sunt prea tinere 
pentru strapatiele d’acolo. — In urm’a acestoru 
sciri, tbte foile, si chiaru cele republicane, făcu 
reprosiuri violente guvernului, fiindu-că in timpulu 
alegeriloru nu numai că n’a tramisu alte trupe in 
Afric’a, dâr’ nici n’a facutu vre-o pregătire de ori-ce 
alta natura, in cătu t6te mesurile au intardiatu 
costandu indoitu, atătu sânge cătu si bani.

In G e n e v ’a s’a publicatu programulu unui 
nou diaru rusescu, ce apare acolo sub numele de 
„Wolnoje Slovo" (Cuventulu liberu). Elu dice: 
„Unu numeru de liberali, departe de reactiune si 
de revolutiune — cu t6te că ocupa o inalta posi- 
tiuue sociale si stau in legătură cu pers6nele, cari 
conducu afacerile Rusiei — au recunoscutu impos- 
sibilitatea de a desvoltâ activitatea loru sub actu
alele raporturi apesatâre de pressa in patri’a loru. 
„Ei s'au hotaritu a parași patri’a, a se asiedia pe 
pamentulu liberalu alu Elveției, d’aci a face se 
resune cuventulu liberu, de care pa
tri’a loru are mare trebuintia".

Nu le convine nici decum Bulgariloru 
regimulu actualu, produsu prin 1 o v 1 t u r’a de 
stătu. Situatiunea actuale a devenitu asiâ de 
acuta, in cătu pdte fi fbrte periculdsa pentru sis- 
Vm’a lui Battenberg. In mai multe plasi autori
tatea guvernului a incetatu cu totulu ; nici unu ce- 
tatianu sâu orasianu nu voiesce a plăti dare, am- 
ploiatii sunt batuti si isgoniți ; in armata domnesce 
nemultiamire si din t6te părțile se aude, că Bul
garii nu voiescu a sci nimica despre guvernulu io- 
viturei de stătu si acâst’a nici nu are vr’unu dreptu 
de a pretinde incassari. De cureudu tieranii din 
Vacarelu jafuira duoe case de vama, pe cari le cre
deau a fi case de dare, facându excesele cele mai 
lugubre. Aceste case de vama aparțineau Rumeliei 
ostice ; prin acdst’a s’a comisu o mare violare de 
hotare; si Aleko-pasia trebue se ceara satisfactiune 
dela guvernulu bulgaru. Ministrulu de interne, co- 
lonelulu Remlingen, nu cutâza până acuma a pur
cede cu strictetie, de 6ra ce se teme că, ddca se va 
versâ sânge, positiunea principelui va deveni mai 
precara de cătu este până acuma. Mai inainte de 
cătu se putea așteptă, profețiile pressei liberale au 
inceputu a se realisâ !

Cestiunea Dunării.
Se făcuse tăcere in giurulu cestiunii Dunărei, 

cestiune de prim’a importanta pentru noi. Ddr’ 
6ta, dice „Bin. Publ." că diarele europene incepu 
6r’ a se ocupă de ea, incepu a face comentarii fa
vorabile si incuragiatâre atitudinei n6stre opositio- 
niste in acâst’a afacere si ne spune câte ceva din 
scopurile politicei austro-ungare. Astfelu diarulu 
„Renseignement Paris ea", diaru nou — intr’unu 
articulu intitulata „Libertatea guriloru Dunării*4 
dice :

„Cestiunea Dunării are o importantia capitala pentru 
Romaui’a. Acest’a națiune tenera, care se considera că pa- 
zitdrea libertății guriloru marei artere fluviale europene, se 
teme adi, in acest’a privintia, de incalcarile Austro-Ungariei, 
după cum mai inainte se temea de ale Rusiei."

După ce fbi’a parisiana vorbesce de visit’a co
mitelui Audrassy la Sinaia, făcută in scopulu, „după 
cum afirma foile vienese" de a se ocupă de ces
tiunea guriloru Dunării; după ce spune, că diarele 
din Pest’a si Vien’a semnaliza agitari rusesci ce 
s’ar’ face in Romani’a; după ce dice, că „nu e im- 
possibilu, câ guvernulu rusu se incerce a profită de 
nemultiamirile ce ar’ provocă o staruintia austro- 
ungara contraria interesseloru vitale ale tierei" ; 
după ce in fine isi arăta credinti’a, că d-nii Ro- 
setti-Bratianu nu suntu nici Ruși, nici Austriaci, 
ci inainte de tdte Romani: termina articululu seu 
cu urmatOrele cuvinte :

„Fiindu ca cestiunea libertății guriloru Dunării este le
gata pre multu de interessele Europei, fiindu ca Angli’a tiene 
cu osebite la dens’a siFranci’a asemenea, este 
loculu a se spera, ca Austro-Ungari’a, cu totu spriginulu ce 
gasesce in imperiulu germanu, care vede intr’ins’a aute gar- 
da’i comerciala in Orientu, nu va i s b u t i se ’si sta- 
bilesca predomnirea s’a pe Dunarea de josu, — Itali’a, care 
pen’aci a avutu, in acest’a cestiune, o politica siovaitâre, 
negresitu va termină prin a se dă de partea Franciei si a 
Angliei in favdrea României, careia, si ea asemenea, in unele 
ocasiuni, i-a datu probe strălucite de simpathia".

Important’a scriere periodica „la Nouvelle 
Revue", vorbindu in buletinu’i politicu de starea 
actuala a Europei, prâ puținu liniștita cu t6te a- 
parentiele contrari, după cum se esprima de cu- 

rendu „Dailx News", dice, că „se petrecu in 0- 
rientu multe evenimente precursori, care voru jus
tifică opiniunea pessimista a menționatei foi au- 
glese".

Tractandu apoi de politic a de năvala a Germa
nismului in Orientu, adauge urmatârele cuvinte 
fdrte Însemnate si asupra carora atragemu aten
țiunea tuturoru :

„Trebue se recundscemu, ca in peninsul’a Balcanica, 
statele mai slabe au o temere din ce in ce mai fundata ; 
indemnulu de la Nordu (Berlin) nu procede prin sgu- 
duire ; ci incetu, pe nesimțite, fatalu, aerulu devine neres- 
pirabilu pentru organisatiunile fragede politice, pe care con- 
gresulu de la Berlin le-a acoperitu cu ironica’i protectiune."

„Cestiunea Dunării, inca pendinte, nici o data 
resolvata, ar’ fi fostu sfârșita, dăca n’ar’ fi fost 
curagibs’a resistentia a Româ
niei. Acestu stătu vigurosu si a pusu punctulu 
de on6re in aperarea absoluta a drepturiloru sale ; 
nici promissiuni, nici pressiuni n’au schimbatu ni- 
micu din acâst’a inflexibilitate ; statornica in si- 
nulu comisiuniloru, cu liuisce si cu bunu semtiu 
in disputele pressei, Romani’a opune raționamente 
sofismeloru, face pe adeversari se si perda calea 
prin sângele său rece; asiâ pe câmpurile de batae 
de la Plevna, tener’a armata a Dorobantiloru cuceri 
din prim’a pornire unu renume de bravura si de 
soliditate neasteptatu".

„Este apoi prâ raru, câ virtuțile militari se nu 
aduca după ele si alte calitati; resbelulu este nu
mai suprem’a incercare a fortieloru reale ale unei 
tieri. După lupt'a epica sustienuta de tinerii os
teni in contra lui Osman-Pasia si celoru mai buue 
trupe ale Turciei, Romani’a isi dobândise epoletele 
sale; atunci cornițele Andrâssy ’i aretă o fația 
voiăsa si cercă se esploateze nemultiamirile sale in 
contra ingratitudinei Rusiei, nu banuia, că ajuta a 
consolida pâtr’a de incercare a fiitbrei politice 
austro-ungare".

După acâst’a insemnata revista spuindu, că 
„diarele guvernamentale din Vien’a si Pest’a acusa 
pe geueralulu Ignatieff d9 a fomenta o ostilitate 
panslavista la Bucuresci si ’i atribue totu ce se 
scrie si se face pretutindeni in contra germanis- 
mului“, termina cu urmatârele cuvinte :

„Nu geueralulu Ignatieff nu este asie de puternicu; nu 
are asemenea nici darulu ubicuității ce ’i se atribuie gratisu. 
Ceea ce e mai realu de cătu aceste intrigi ipocritu povestite 
reîncepute cu acrime, exagerate in adinsu este poft’a ce tur
menta pe Austro-Ungari’a de a merge inainte : e cuprinsa de 
nelinisci anticipate si pentru acest’a se plaage de mielulu ce 
turbura apele riuriloru ce curgu spre golfulu Salonicului."

Miseria in Angli’a.
Angli’a este cunoscuta că tiera clasica a miseriei si 

cuventulu p a u p e r i s m u ’si are originea s’a in tier’a An- 
glesiloru. Candu uuu scriitoru seu unu oratoru voesce s’arate 
proletariatului ajunsu la puntulu estremu alu suferintiei, el 
citeza Angli’a si mai cu sema, pentru a areta si mai multa 
grdza, vorbesce de Irland’a. Pdte ca, acum 50 ani, miseri'a 
a fost in Angli’a cu multu mai mare de catu in celelalte 
tieri ale Europei; se pdte asemenea, ca intocmirea regulata 
a receusimenteloru se fi aviitn că resultatu de a dă la lu
mina, in acesta tiera, o situatiune, care in realitate nu era 
mai rea decatu in celelalte parti, unde nu se facea statis
tica. Ori cum ar’ fi fost inse lucrulu, astadi se constata cu 
plăcere fenomenulu imputinarei seraciei in Angli’a. In 1870, 
erau in Angli’a propriu disa si in Gali’a, 1,079,000 seraci; 
in 1880, uumerulu loru numai era de catu de 838,000, 
adica o scădere de 23°/0.

Proportiunea numerului seraciloru raportata la nume- 
rulu locuitoriloru a scadiutu dela 4,79u/0 la 3,29°/0. In 
Scoti’a, a avutu locu asemenea o astfelu de scădere ; nume- 
rulu seraciloru a scadiutu in aceeași diece ani, dela 126,000 
la 98,000, ceea ce represinta o scădere de 28,000, echiva
lenta cu o scădere de 23°/0 din numerulu seraciloru si cu 
o reducere dela 2,78 la 2,68o/o proporționalii cu cifr’a lo
cuitoriloru.

Din nenorocire, nu e totu ast-felu si pentru Irland’a. 
Aci, situatiunea este contraria. Dela 74,000, numerulu sera
ciloru s’a urcatu la 101,000, ceea ce da o crescere de 27,000 
seu de 271l3°!<> seraci si, in comparatiune cu numerulu po- 
poratiunei, dela 1,37 la l,88°/o. Se va observa ca propor- 
tiuuea oficiala a seraciloru este inca mai pucinu forto in Ir- 
land’a de catu in Angli’a si iu Scoti’a, cu tdta crescerea 
de-o parte, si descrescerea de cealalta. Der’ se pare siguru, 
ca statistic’a n’a fost făcută cu atata ingrijire in Irland’a, 
cum s’a facutu in Angli’a si in Scoti’a, unde obligațiunea 
de a susține pe seraci este dictata de lege.

In totu casulu este positivu ca miseri’a descresce in 
Angli’a si Scoti’a. Acesta fericita descrescere este resultatulu 
mai antaiu alu marei desvoltari industriale ajutata de liber
tatea comerciala; apoi, alu silintieloru numerosiloru filan

tropi, cari au inmultitu institutiunilc ridicarei nivelului mo 
rale si materiale alu locuitoriloru, si in fine, alu muncei 
lucratoriloru cari, prin concursulu societatiloru de ajutoru 
mutualu si alu asociatiuniloru cooperative, au reusitu se ’si 
imbunatatiesca multu situatiunea loru. „Rom."
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(Dela Espositiune.) Audimu, că 
Espositiunea nâstra. care va mai dură inca vreo 
siâse dile este binisioru cercetata. — Tocmai in 
ajunulu incheiarei fbiei primiramu si unu raportu 
detaiatu despre obiectele espuse, dela coresponden
tul u nostru, care se afla inca in Sibiiu. Ilu vomu 
publică in numerulu viitoriu.

(Manevrele in U n g a r i’a si in Tran
silvan i’a) Marele manevre ale cavaleriei s’au 
inceputu in 2 Sept, la Mezâ-Kbvesd in apropiare 
de Pusta-Clementiu. Majestatea S’a a asistați in 
persăna la aceste manevre. In suit’a s’a se aflau si 
archiducii Albrecht si Wilhelm. Maj. S’a a fost 
salutatu de poporatiune in modulu celu mai sim- 
paticu. Manevr’a s’a esecutatu cu multa precisiune. 
Supositiunea a fost urmatbre: O divisiune de ca
valeria venindu dela apusu, a trecutu spre sudu de 
Pazony peste riulu Kanya, si lasandu MezO-Kâvesd 
la drâpt’a pornesce inainte pe siosâu’a Mezâ-Kâvesd 
— Mezo-Nyarad. De alta parte divisiunea I de 
cavaleria concentrata la Mez6-K6vesd primesce or- 
dinulu de a porni in contra cavaleriei inimice, care 
trece riulu Kanya si de a-o respinge.

In acelasiu timpu avura locu manevrele hon- 
vediloru la Târgulu-Muresiului. Inspectorulu-gene- 
ralu, archiducele Iosifu, a fost de fația si s’a es- 
primatu in modu fOrte multiumitoriu asupra suc
cesului manevreloru. De aci archiducele a plecatu 
la Debreczinu si in 9 Sept, va asistă la esercitiele 
honvediloru din Miskolcz.

(Manevrele dela Cocoresci.) 
Sambata in 22 Aug. v., dice „Monit. of.“, M. S. 
Regele, insoQitu de d. colonelu Dabija, ministru ad- 
interim de resbelu, a plecatu din Sinaia cu unu 
trenu espresu, spre a inspectâ taber’a de la Coco
resci. La cantonulu 25, unde se opri trenulu, 
Maiestatea S’a fu intimpinatu de d. generalu Cer- 
natu, comandantulu diviziei II. si de d. colonelu 
Marculescu, comandantulu taberei. La sosire in 
tabera, Maj. S’a a fost primitu de toti oficerii su
periori, la brele 12 si jumetate, Maiestatea S’a a 
luatu dej unul u la popot’a regimentului 2 de linia, la 
care luara parte toti oficerii acestui regimentu pre
cum si toti oficerii superiori ai trupeloru din ta
bera. In urma, Maiestatea S a incalecă si trecil 
in revista trupele, cr.n se aflau sub arme pe fron- 
tulu de bandiera alu taberei. După defilare, la 
orele 2, incepil manevr’a ; obiectulu ei a fost ata- 
culu si aperarea satului Cocoresci. Trupele au fost 
impartite in du6e : acelea, ce aveau insarcinarea de 
a atacă satulu Cocoresci, erau compuse de unu ba- 
talionu din alu 2-lea de linie, din alu 4-lea bato- 
lionn de veuatori, din 4 baterii, din alu 2-lea de 
artileria, si din 3 escadrâne din alu 2-lea de ra- 
siori; aceste trupe erau puse sub comand a d-lui 
colonelu Chiritiescu, si au fostu concentrate la sa
tulu Bubulia ; satulu Cocoresci a fost ocupatu de 
unu batalionu din alu 2-’ea de linia, din 4 baterii 
din 1-iulu de artileria si de unu escadronu din alu 
2-lea de roșiori, sub comand’a d-lui colonelu Carpu. 
M. S. Regele a urmaritu, cu multu interesu, di
feritele mișcări ale trupeloru ; la 6rele 4 si jume
tate, sfirsindu-se manevr’a, Maiestatea S’a a strinsu 
toti oficerii impregiurulu Seu si facil critica dife- 
riteloru momente ale acestei manevre, exprimendu 
Inalt’ai multiumire pentru precisiunea cu care s’a 
facutu ataculu. Intovarasitu de toti oficerii, călări, 
Maiestatea S’a parași taber’a, in mijloculu urari- 
loru soldatiioru, si merse calare până la cantonulu 
25, unde se sui in trenu. La 6rele 6, Maiestatea 
S’a se iutârse in Sinaia".

(Unu daru regescu.) Maj. S’a Regin’a 
României va destină, dice „L’Indep. Rourn.", o 
suma de 3000 de galbeni (36,000 franci) pentru 
incuragiarea industriei rurale. Acâstâ suma 
va fi incredintiata societății „Concordi’a Romana", 
care se va insarcinâ a iufiintiâ unu magazinu, unde 
toti tieranii sosindu la Bucuresci cu producte, cu 
costume naționale, tieseturi s. a. se păta depune 
marf’a loru spre a fi venduta. Astfeliu nu voru 
mai fi siliți a alergă dealungulu stradeloru si a 
perde timpulu preciosu pentru lucrările câmpului, 
cautandu cumperatori.

(Fantasia Kossuthista.) Nedu- 
meritulu inimicu a totu ce nu este maghiaru, „Eilen- 
zâk“ din Clusiu, pretinde, că ar’ fi aflatu „din is- 



voru sigurii* urmatârea poveste : „E dreptu că 
s’a impartitu intre Șerbi o suina inai mare de 
10,000 ruble pentru scopuri propagandiste. Pe 
fiacare anu se sperdza cam o asemenea suma. Serbii 
erau destinări de a servi câ instrumentu pentru o 
mai mare agitațiune, ddr planulu a cadiutu, căci 
cercurile influente (russesci) au fost informate, că 
Serbii din Ungari’a, după numerulu, poterea si si- 
tuatiunea loru posedu puțina insemnatate. In Croații 
catolici Russulu n’a avutu încredere. O parte din 
Șerbi sunt necapabili de acțiune din caus’a vecini- 
loru croati. Ei sunt situati asid incătu nu vinu 
in calea Russiloru nici la unu atacu, nici la o re
tragere. Considerandu t6te aceste li s'a datu Ser- 
biloru unu rolu secundariu: de a abate atențiunea 
dela trupele ce voru navali in tiăra si la scirea 
primului triumfu moscovitu a atacă in unire cu ar- 
mat’a serbdsca si a asigură decisiunea resbeluluicu 
insurgenții bosniaci si cu Muntenegru*.

„Pentru prepararea câmpului de bataia a fost 
alâsa naționalitatea cea mai numerdsa a Ungariei, 
Romanii. Aci se aducu celo mai mari jertfe in 
bani, mai antaiu pentru câ să se prepare opiniunea 
publica a României, apoi câ Romanii din Ungari’a 
se fia atîtiati la resculare. Motivele conducâtârie 
sunt aceste : Fara conlucrarea Romaniloru numai 
Galiti’a p6te fi terâmulu de lupta, pe care o apera 
fortaretiele si Polonii, pre candu in casulu rescu- 
larei Romaniloru Bucovin’a ar’ fi deschisa si Tran- 
silvani’a abia s’ar’ potd tiend, ddca intr’unu timpu 
cu rescdl’a ar’ urmă si unu atacu alu armatei rus
sesci ; dâca cu ajutorîulu resoâlei Romaniloru din 
Bucovin’a, Ardealu si Ungari’a, cari trecu peste 
duoe milidne, voru fi ocupate Bucovin’a si Ardea- 
lulu, armad’a austriaca va fi silita a evacuâ Ga- 
liti’a si fortaretiele ei fara a se incinge in lupta, 
pentru că asia ar’ fi amenintiata in c6ste din partea 
despre Bucovin’a si despre Ungari’a. Aceea, că Ro
manii câ inițiatorii acestei campanie ar’ pota fi sa
crificați, câ Serbii înaintea lui Abdul Kerim, acdst’a 
nu causăza nici-o îngrijire in Petersburg, pentru că 
Russiloru le va fi apoi mai usioru, a înghiți pe 
celu slabitu, dreptu multiamita pentru ajutoriulu 
primitu din partea lui*. —

(N e c r o 1 o g u.) In Turd’a a repausatu la 
4 Septembre a. c. Demetriu Ratiu de 
N a g y 1 a k, fost senatoru la magistratulu din 
Turd’a, in decursu de mai multi ani, proprietariu 
s. a. Fia-i tierin’a usiâra 1

(D. de R o s n y,) presiedinte alu societății 
si institutului de etnografia din Paris, a sositu, scrie 
„Bin. Publ.“, alalta-ieri in fibra, unde face o cale- 
tori'a de inspectiune a delegatiunei romane, si culege 
note pentru etnografi’a naționala. D. de Rosny a 
intratu in fibra pe la Predblu si la Sinaia a fostu 
primitu de MM. LL. Regele si Regin a, cari s’au 
intretînutu cu multu interesu cu d-lu de Rosny 
despre mersulu insfitutiunei, si despre nouele s’ale 
lucrări etnice. D. de Rosny va visitâ cea mai mare 
parte a României si Dobrogei inainte de a trece in 
peninsul'a Balcanica pentru întinderea mai departe 
a intereseloru frumâsei societăți ce presiede cu atăta 
succesu.

(Statistica parlamentara.) Camer’a 
francesa numera 27 diaristi, din care 24 republi
cani si 3 bonapartisti; 39 medici, din cari 38 
sunt republicani; 3 farmaciști; 7 notari: 2 preoți; 
3 israeliti; 6 profesori; 2 academiciani; 4 finan
ciari mari; 16 industriali mari; 5 armatori si pe
ste 100 advocati.

(Cassele de Economii in Romani ’a). 
Amu aretatu deja in resumatu resultatele primeloru trei luni 
de ecsistentia ale casseloru de economii dm Romani’a. O 
publicatiune oficiala ne face cunoscuta acum proportiunea, in 
care s’au grabitu a profita de acest’a institutiune diferitele 
classe ale societății. Numerulu totale alu depunetoriloru in 
trimestrulu Aprile a fostu de 11,544, era surn’a depusa de 
329,598, ceea-ce revine in terminu mediu la 28 la 55 bani 
de fiacare depunetoru. După professiuui, deponentii se re- 
partiescu astfelu : 143 militari au depusu 15,175 lei, 965
funcționari au depusu 73,923 lei, 290 comercianti au de
pusa 28,628 lei, 98 lucratori au depusu 9,002 lei, 108 
servitori au depusu 15,171 lei, 8504 minori au depusu 
73,841 lei, 1456 diferite alte professiuni 113,858 lei. 
Din acestu tablou comparativu resulta, că mai tăte classele 
societății au inceputu a intielege, unii mai multu alti mai 
puținu, importanti’a casseloru de economia si scopulu bine- 
facetoriu ce ele urmarescu. Evidontu, că numerulu de 
11,544 deponent! cu o economia de 329,598 lei pentru una 
poporatiuue de 5 miliăne locuitori, că a ndstra, este fără în
doiala forte neînsemnata ; cu t6te astea, avendu in vedere, 
că acestu resultatu este obtienutu numai in timpu de 3 luni 
de dile, si inca la inceputulu funcționarii casseloru de eco
nomie, trebue se recunăscemii câ elu este satisfacetoru, si dă

locu la încrederea, că poporatiunea actuala va iucepe a se 
deprinde cu economi’a, de care o imeusa maioritate are tre- 
buintia pentru viitoriu. In ceea ce privesce generatiunea 
teuera, economiele realisate de ea in trei luni si numerulu 
deponentiloru este cu deosebire satisfacatoriu. Cifr’a de 
73,841 lei strinsi la cassele de economie dela micii elevi, 
dela acei cari nu au in manile loru decătu neinsemuate 
sume, ce li se dau pentru a’si satisface 6re-cari inocente plă
ceri de copilăria, este, candu contămu, că ea este aprăpe e- 
gala cu economiile realisate dela funcționari, unu faptu elo- 
cinte, care ne dă frumose sperantie pentru viitoriu ! Acest’a 
ne incredintieza deplinu, că acest’a tenera generatiune va 
intielege mai bine de câtu cea actuala spiritulu de economia, 
că va invetia se de mai mare importanți a acestui 
poteruicu mijlocu de formațiune a capitaleloru, economi’a, 
caus’a generatrice a progresului materialu si moralu alu unei 
națiuni. Eta pentru-ce atragemu cu dersebire atențiunea 
corpului profesoralu insarcinatu a propagă spiritulu de eco
nomia printre elevi, ai invetia, că trebue se cugete la imbu- 
natafirea stării loru materiale, ne lasandu-se in voia liasar- 
dului, ai stimula in fine se profite de avantagiulu ce le puuu 
la dispositie cassele de economii. In lun’a lui Iuliu, surn’a 
depuneriloru a fostu de lei 135,125, era restituirile de 
14,738 lei. Totalulu economieloru remase in cassa la 31 
Iuliu au fostu de 439,831 lei. („Curier. fin.“)

(T e a. t r u 1 u O r p h e u.) „Ni se spune 
— scrie „Resboiulu W.“ — ca la acestu teatru 
unu teneru artistu transilvaneanu, d. Logosianu, a 
inceputu a da representatiuui teatrale in companie 
cu mai multi artiști din Bucuresci. Se dice, că 
Lugosianu este unu bunicelu actoru, si că se bucura 
de-o frumâsa reputatiune in arfa s’a. Ar’ fi de 
doritu, câ publiculu se mai lase mofturile frantiuzesci, 
si se incurageze puținu si pe tinerii actori romani.*

(O pitica.) „Coresp. Prov.“ din Piatr’a 
ne spune, ca in comun’a Mărgineni, plas’a Mijlocu, 
judetiulu Neamtiu, se gasesce o fata Nastasia, 
fiic’a lui Nistor Simionu (reposatu) de înălțime de 
1 metru si 8 centimetri, si are vârsta de 27 ani. 
Ceilalți frați ai piticei sunt bine formați.

(Unu nou soiu de congres u.) 
De căti-va ani la Berlin căti-va filantropi au avutu 
ide’a d’a se pune se stringa de pe drumu si prin 
localuri publice, mucuri de țigări, care reduse in 
tutunu, producu la finele anului o suma destulu de 
însemnata de bani, spre a se pută dâ câ cadouri 
do serbatorile crăciunului la sute de orfani si copii 
seraci. Acestu esemplu a fost imitatu s’in alte parti 
si, mai cu sbma, in provinciele renane, unde in 18 
orasie s’au formatu deja societăți de stringetori de 
mucuri de țigări. Dilele din urma, delegații acestoru 
societăți s’au aduuatu la Bonn in congresu, s’a 
aretatu la acestu congresu, că in anulu din urma 
tutunulu strinsu in modulu acest’a a produsu o 
suma mai bine de 36 mii franci, cu care s’a pu- 
tutu face la sfantulu Nicolae si la Craciunu bucuria 
a 2,400 copii seraci.

(O mica statistica funebra.) In 
luna Iuliu, a avutu locn la Paris 3,260 convoiuri 
funebre. Din acestea 1,803 au avutu locu cu cere
monii religidse; restulu se impartu 84 morti 
transportați afara, 324 nascuti morti, si 1,049 
inmormentari civile. Arondismentulu, in care au 
avutu locu cele mai multe inmormentari civile, este 
alu 20-lea, care da o midilocia de 35,8% inmormen
tari. Este de observatu că, in acestu arondismentu, 
înmormântările civile ce inmultiescu din ce in ce; 
asib, in Aprile era de 16,3%, in Maiu de 16,5% 
si in Iuniu de 17,8%. Prin urmare din lun’a 
Aprile si până la finele lui Iuliu inmormentarile 
civile au crescutu cu 18%. Arondismentulu, in care 
ele sunt mai puține, este „Passy*, care da o midi
locia de 7,9%. Midilocia generala pentru Paris, 
este de 21,6%.

(Din Turn u-S e v e r i n u) se scrie diarului 
„Bukarester Tgbl.“ : Duminec’a trecuta a fost 
aci in orasiu o vieatia viua militară. Gardiști im- 
bracati in uniform’a de vig6re alergau pe strade, 
semnale se audieau, c’unu cuventu Turnu-Severinu 
avea unu aspectu resboinicu. Sosise inspectorulu 
generalu alu gardei naționale d. Calinescu; resul- 
tatulu inspectiunei a fost stralucitu, esercitiulu a 
fost esactu, tienufa trupei a fost rigordsa. Inspec- 
torulu-generalu si-a esprimatu după defilare multiu- 
mirea s’a cu atitudinea oficeriloru si a trupei.

COPII IN PENSIONU 
se primescu pe langa tota îngrijirea si 
nutrimentulu intregu in ulitia negra de 
mijlocu Nr. 397. 1—2

Instrucțiunea in concessionatulu

s’a inceputu deja. — Se primescu in totu 
timpulu anului eleve, cari se voru rangiâ 
in classele diferite esistente.

Dela prim’a Octobre a. c. se voru dâ 
ore de conversatiune in limb’a francesa.

Program’a sciintieloru,
ce se predau in

IrxstitvLtvLlix 'VaAxtîex,
care esista de 27 ani in BEASIOVU.

I. Obiectele de invetiamentu obliga
tor e: Religiunea. Limb’a romana. Limb’a maghiara, Lim
b’a germana. Limb’a francesa. Istori’a universala. Istori’a 
naționala romana. Geografia. Fisic’a. Istori’a naturala. Arit- 
metic’a. Caligrafi’a.

II. Obiectele de invetiametu faculta
tive. Limba italiana. Limba angleza. Limb’a greaca. Piano. 
Music’a vocala. Desemnu. Dansu. Gimnastica. Notatu.

III. Lucrulu de mâna: Croituri după mesura.
PRETIULU PENTRU O ELEVA:

pe unu anu 60 galbeni, pe o jumătate de anu inainte. 
Acesta suma se platesce intreaga pentru anulu scolasticu, 
chiaru si deca elev’a s’ar’ luă din institutu inainte de ter- 
minulu ficsatu. — Pentru mobile si piano se platescu 2 
galbini. Numai fiindu bolnava, se p<5te luă o eleva din in- 
stitutu inainte de esamenu. — Mediculusi medica
mentele se platescu separatu.

IV. L i n g e r i a : 6 camasi, 6 fuste, 6 p. ciorapi. 
4 cearsiafuri, 4 fetie de perina, 2 prosăpe, 2 serviete, 4 ca- 
misiăne, 4 scufe, 1 tachima, 1 paharu, 1 ceașca de cafea, 
1 matratia, 2 perne, 1 cuvertura.

Nro. 8454/881. 1—3

Conomsu.
Spre ocuparea postului de cancelistu, devenitu 

vacantu la sedri’a orfanala urbana, impreunatu cu 
uuu salariu anualu de 400 fi. si 100 fl. bani de 
cuartiru, se escrie prin acbst'a concursu.

Petentii pentru acestu postu — pe lângă do
cumentarea, câ nu au trecutu etatea de 40 de ani; 
pe langa asternerea testimoniiloru scblare, a acelora 
despre cunoscerea celoru 3 limbi ale patriei, mai 
cu sbma inse a celei maghiare si germane precum 
si a pracsei in resortulu de cancelaria — au de a 
așterne petitiunile astufelu instruite subscrisului 
magistrata până in 20 a 1. c. după prandiu 5 bre.

Brasiovu 5 Septembre 1881.
Magistratulu urbanu.

O-u.rs-a.lxi de Bucuresci 
dola 26 Augustu / 7 Septembre 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
poneloru

Cum- 
pera Vinde

5% Rent’a Romana..............
6°/'o Oblig, de Stat, convert.

1 Apr. 1. Ort. 9i.y2 92.%
rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 100.— 100.%

8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.—
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 104.— 105.-
7% Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.— 103 —
7°/0 „ „ urbane idem 101.— 102.—
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 106.— 107.—

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 228.— 232.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28.— 29.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1790 1800
Auru contra argintu............. % %

% 
0 8/<
2.17—

Auru contra bilete hipotec. . %
%

2.15—
Auru contra bil. de Banca nat
Florini Val. Austr..............

Ou.rs-o.lu. la. Vars’a, d® Vien’a, 
din 7 Septembre st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre
miu ung. . 124.25gara .... 117.85

Imprumutulu cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . 133 50 Tisei si a Segedin. 113.30

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 76.65
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 77.45
ung. (l-a emissiune) 90.25 „ de auru 93.70

dto. (Il-a emissiune) 108.— Losurile din 1860 . 131.25
dto. (IlI-a emissiune) 95.75 Acțiuni le bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 97.50 ungare 834.—
dto. cu cl. de sortare 97.50 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 34 45

Timiș. 97.50 „ bancei. de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.— austriaco . 351.89
Bonuri rurale transil- Argintulu

vans .... 97 25 Galbini imperatesci . 5 58
„ croato-slav. . 98 — Napoleon d'ori 9.35

Despăgubirea p.dijma Mărci 100 imp. germ. 57 45
de vinu ung. . 94 50 Londr’a, . 117.85
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