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Trecură cinci luni de candu conferenti’a năstra 
electorala dela Sibiiu a alesu comitetulu permanentu 
electoralu si acest’a inca n’a facutu păna acuma 
nimicu de insemnatate. Singurulu semnu de vie- 
atia, ce l’a datu, au fost circularele acele, prin cari 
a comunicatu publicului romann — destulu de tardiu 
— decisiunile conferentiei.

Scimu câ, uu’a din cele mai urgente iusarcinari 
ce le-a primitu comitetulu dela conferenția a fost 
compunerea unui memoraudu, cu scopu de a se es- 
plicâ adeverata situatiune a Romaniloru din Tran
silvanii si Ungari’a spre mai bun’a informare a 
opiniunei publice europene, care, prin raporturile 
false ale pressei maghiare si prin vorbirile teuden- 
tiăse ale deputatiloru maghiari, este inca sedusa a 
crede, cit poporul u nostru ar’ fi multiumitu cu săr- 
tea ce l-o pregatescu Maghiarii. Acestu merno- 
randu păna in momentulu de fația inca n’a vediutu 
lumin’a dîlei, cu tăte că. diet’a ungara s'a des- 
chisu deja de multu si sau aflatu earasi vorbitori, 
cari au sustienutu câ poporulu romanu ar’ fi multiumitu 
cu starea in care se afla si că nu i s’ar’ face nici 
o nedreptate. Intardierea acăst’a cu totulu nejusti
ficata, precum amu fostu prevediutu, a desteptatu 
nu puține ingrigiri la publiculu romanu din tiăra. 
Cu deosebire membrii conferentiei trecute trebuiea 
se fia surprinși de a vedă continuandu-se in mo- 
dulu acest’a traganitoriu si negligentu acțiunea in
augurata de cătra densii in lun’a lui Maiu. Dorin- 
ti’a generala, naturalminte, este câ să se faca odata 
finitu acestei nesigure si nelinistităre situatiuni prin 
cătu mai grabnic’a publicare a memorandului. Au- 
dimu că din mai multe părți foștii membrii ai 
conferentiei au adresatu interpelări in acestu sensu 
cătra presidiulu comitetului centralu dela Sibiiu.

Dăca comitetulu centralu din Sibiiu n’ar’ mai 
avă alta missiune, decătu aceea a compune si a 
publică memorandulu din cestiune, amu mai iutie- 
lege că ’si lașa timpu câ se păta produce o lucra
re câtu mai perfecta. Inse memorandulu este nu
mai o mica părticică a mariloru îndatoriri ce le-a 
luatu asupra ’si acestu comitetu. Si cum va pută 
atinge ăre comitetulu scopulu importantei si gravei 
sale missiuni, dăca va procede asia, câ poporulu 
se ’lu uite chiaru cu desevărsire ? Credeamu că nu 
mai avemu timpu de perdutu, că amu negligeătu 
destulu in acești patrusprediece ani din urma si că 
de aci incolo trebue se lucramu cu energia si in 
strinsa solidaritate cum a doritu couferenti’a tre
cuta, pentru câ se salvamu ce mai e de salvatu si 
se nu lasamu câ conducerea poporului nostru se 
ajunga pe nesce mâni rele si străine interesseloru 
naționale romanesci 1

Pe langa memorandu conferinti’a din Maiu a. 
C. pretinse, in cunoscutulu ei conclusu, dela mem
brii comitetului e^ctoralu permanentu „se combine 
„cele mai corespundietăre moduri si medilăce legali 
„pentru regularea atătu a passivitatii pentru Tran- 
„silvani’a fația de dieta si de alegeri, — câ acă- 
„st’a passivitate se devină seriăsa, reala — cătu 
„si a activitatii pentru celelalte parti locuite de 
„Romani si preste totu a activitatii prin tăte infe- 
„riărele sfere ale vietiei publice, anume prin mu- 
„municipalități si comune..."

Conferenti’a a angagiatu totodată pe toti membrii 
ei la „conlucrarea leala si zelăsa" pentru acăst’a 
politica.

Din aceste resulta destulu de lamuritu marea 
importantia si gravitate a problemei, cu a careia 
resolvare a fost insarcinatu comitetulu permanentu. 
Elu trebue se iea initiativ’a si se dă direcțiunea 
indicandu „cele mai corespundietăre moduri si 
medilăce", ear’ ceilalți membri ai conferentiei sunt 
indatorati prin insusi votulu loru, de a oferi co
mitetului conlucrarea loru leala si zelăsa la dificil a 
clădire a templului solidarității năstre naționale.

Eata dăr’ că cestiunea memorandului piere 
înaintea graveloru obligaminte ce mai are se le 
implinăsca comitetulu. In asemeni impregiurari, 
dieu, fiacare momentu este scumpu si de aceea nu 
putemu regretă îndestulii temporisarea, de care s’a 
facutu culpabilu comitetulu din Sibiiu.

Cronic’a evenimenteloru politice.

Intre marii oratori, cari au pledatu pro si 
contra adressei partidei guvernamentale, s’a sculatu 
si unulu, a caruia figura facea o strania impres- 
siune asupra parintiloru patriei. Elu declară că va 
vorbi pentru proiectulu maioritatii. Atunci câteva 
voci sonore se audu resunandu in partea stanga a 
salei. „Cine vorbesce acolo ?“ intrebara deodata 
mai multi. „Pe mine me chiama Moriz K a p o- 
c s a n y i“ respunse vorbitoriulu cuvocăa tremuranda, 
ceea ce produse o viua ilaritate, chiaru si asupra 
acelor’a, cari au rar'a onăre de a numerâ intre 
membrii partidului loru pe acestu Moritz Kapo- 
csanyi.

Si acăst’a fiintia obscura va avă se multiu- 
măsca viitărea ei nemurire numai slabiciunei alegă- 
toriloru romani din comitatulu Fagarasiului. Elu a 
doveditu că le este multiumitoriu, căci le- a luatu 
in aperare patriotismulu, pe care era p’aci se’lu 
compromită Dr. Polit, cerendu in numele nationa- 
litatiloru dreptate si ecuitate. Kapocsânyi inse e in 
positiune de a asigură câ alegătorii lui Fagarasieni 
nu se semtu câ membri ai unei natiunalitati, ci câ 
Unguri, că, deși guvernulu n’a facutu inca păna 
acuma nimicu pentru ei, deși nu li se regulăza 01- 
tulu si nu li se implinesce nici o dorintia, ei to
tuși perseverăza nu in „passivitate", ci in patientia 
si alegu pe tisaistulu Kapocsânyi Moriz de depu- 
tatu. Eata dovăd’a cea mai buna că d-lu Tisza n’a 
avutu lipsa de a mai face pressiuni la alegeri ! ? 
Minunatu mai ești dle Kapocsânyi!

Merge fărte greu cu formarea partidei na
ționale germane in Cislaitani’a. „Trebue 
se-o spunemu verde," scrie „N. Fr. Presse" adăncu 
mahnita, „că sta reu cu dorit’a reunire a tuturoru 
fractiuniloru partidei liberale germane... Stăgulu 
sub care va avă să se grupeze intregu poporulu 
germanu din Austri’a abia a fostu redicatu, si deja 
este sfărticatu, impunsu si impuscatu din tăte păr
țile, câ si candu ar’ fi servitu deja in o suta de 
bătălii... Iu fiacare di primimu scirea despre câte 
o adunare, in care câte unu omu de stătu alu cer
cului electoralu asigura pe onoratii alegători că 
este gat’a a’si versâ chiaru sângele pentru Germa- 
nismu; dăr’ fiacare raportu se termina cu aceea, 
că politiculu respectivu a gasitu unu nodu iu pa
pura si cu cea mai buna vomtia nu se păte decide 
de a conlucrâ pentru partid’a naționala germana. 
In adeveru ministeriulu a facutu destulu spre a 
justifică opositiunea contra lui; inse opositiunea ’i 
resplatesce prin a se sinucide."

După acăst’a făi’a vienesa se plânge asupra pur- 
tarei deputatului Czedik, care s’a esprimatu contra 
formarei unui partidu opositiunalu germanu, căci 
dise elu: „in locu de-o partida germana-austriaca" 
s’ar’ pută nasce o partida „uationala-germana" care 
ar’ deșteptă prepusulu, că agita afara de Austri’a."

Deputatulu Walterskirschen se teme si elu de 
asiă ceva, si pune conditiunea câ centralistii nemți 
se primăsca mai autaiu program’a partidei pro- 
gressiste dela Graz, care vrea separarea Nemtiloru 
de Ungari’a si Galiti’a, câ se păta introduce apoi 
cu atătu mai usioru in cealalta parte a Cislaitaniei 
centralismulu nemtiescu. Centralistii ortodocși con
servativi inse nu voru voi niciodată să se supună 
neconditiunatu dictatului progressistiloru din Stiri’a. 
„Mai bine nu ne unirnu" cu ceilalți, decătu se ne 
abatemu dela program’a năstra, esclama Walters- 
kirchen. Care va se fia resultatulu ? Germanii voru 
remană divisati in fracțiuni si pe viitoru spre marea

bucuria a comitelui Taaffe. „N. fr. Presse" sperăza 
inca că pedecile uniunei se voru potă delaturâ si 
se încărca a spariâ pe conatiunalii sei cu cuvintele 
lui Rieger, care a disu in diet’a din Prag a cătra 
Germanii Boemiei: „Trebue se ne dati totu, ce ati 
căstigatu sub guvernele trecute."

Vorbindu despre missiunea militară 
romana care a asistatu la marile manevre 
ale armatei francese din anulu acest’a 
„La France Central" scrie urmatărele: 
„Toti ofițerii cari au asistatu la manevre, ameri
cani, italieni, romani, suedesi suntu representantii 
unoru națiuni pentru a căroru stima si confientia 
Franți’a are o predilectiune deosebita, cari au fostu 
aliatele năstre in trecutu si cari au remasu iu 
totdeauna amicele năstre. Tienemu câ se manifes- 
tamu mai alesu profundele năstre simpatii, împăr
tășite de cătra toti concetatienii noștri, missiunei 
romane si excelentului seu siefu d. colonelu Pilatu. 
Acești Romani sunt aprăpe compatriotii noștri, 
postati câ sentinele veghetăre ale civilisatiunei la
tine pe malurile Dunărei in partea estrema a Eu
ropei orientale. Elisăe a aretatu in colosal’a s’a 
Geografia importanti’a acestei națiuni romane sco- 
borita din legionarii lui Trajanu si care formăza 
astadi unu poporu compactu de 10 miliăne ămeni. 
In manunchiulu nationalitatiloru din Orientulu 
Europei, ast-felu cum ne-o va areta in modu fa- 
talu viitorulu, Romani’a se afla in celu d’antaiu 
rendu si se pregatesce pentru celu mai frumosu 
rolu. De doue-dieci de ani acăsta tiăra a facutu 
progrese uriașe. Romani’a ’si a revindicatu inde- 
pendinti’a si a vediutu’o recunoscuta in parte in 
urm’a resbelului Crimeei. Si acest’a este singurulu 
resultatu durabilu si fecundu la care au ajunsu ar
mele năstre in acestu sangerosu resbelu. Apoi Ro
mani’a s’a inaltiatu la rangulu de regatu sub unu 
monarchu constitutionalu, Ea poseda o brava ar
mata ai cărei oficeri, in mare parte, ’si au facutu 
studiele in șcălele francese. Acăsta armata s’a ma
nifestata înaintea Plevnei triumfandu in contra mi
nunatei tarii a Turciloru. Romani’a va deveni de 
siguru centrulu unei confederatiuni a popăreloru 
orientale cari voru voi se ’si conserve individuali
tatea si independenti’a luptandu in contra invasiunei 
progresaive a Rusiloru si a Germaniloru."

De unu timpu incăce formăza o rubrica con
stanta in foile germane si francese cestiunea, că 
ăre a avutu locu o întâlnire a lui Ga m- 
betta cu Bismarck său nu? Gambetta adeca 
a facutu dilele trecute o caletoria incoguito in 
Germani’a si se sustiene, că elu ar’ fi avutu o în
trevedere cu cancelarulu germana. O asemenea în
trevedere, dăca s’ar’ adeveri, ar' avă o mare im
portantia tocmai acuma candu se astăpta câ Gam
betta se iea in man’a s’a frănele guvernului frau- 
eesu. Cunoscutulu corespondenta alu diarului „The 
Times" d. Blowitz dice că in Iuliu 1878 avendu 
o conversatiune cu Bismarck si venindu vorb’a 
asupra lui Gambetta, Bismarck a disu :

„Gambetta! Eaca unu omu pe care asiu dori 
se Tu vedu inainte de a muri. OrLce s’ar’ dice, 
elu este unu omu fărte însemnata. Elu se redica 
d’asupra tuturoru contemporaniloru sei." — Cores- 
pondentulu a intielesu că d. de Bismarck ar’ voi 
câ elu se medilocăsca o asemenea intrevedere cu 
Gambetta si de aceea a vorbita cu acest’a, spuin- 
dui ce a disu Bismarck. Gambetta a respunsu că 
elu n’ar’ fi contra unei conveniri cu cancelariulu 
germanu si la întrebarea, câ cum întrevederea ar’ 
potă fi tînuta secreta, dise : „Dăca voi voi fi siguru 
câ va fi secreta."

Pe bas’a acestoru relatiuni se crede, că Gam
betta a fost in adeveru in Germani’a spre a con
veni in secreta cu Bismarck, satisfacându curiosi- 
tatii reciproce de a se cunăsce. Corespondenții ger
mani sustiânu parerea câ întrevederea a avutu locu 
in realitate. Rochefort cu ai sei intrebuintiăza a- 
căst’a impregiurare spre a acusâ pe Gambetta de 



intielegere secreta cu celu mai mare inimica alu 
Franciei. Scopulu diareloru germane, cari latira 
acdst’a scire p6te fi numai de a servi la vre-o ma
nevra a lui Bismarck, — ddca cumva, ceea ce inca 
nu e constatatu, n’avemu de a face cu-o istoria, 
ce s’a petrecuta in adeveru.

In Paris avă locu la 16 Octobre unu M e e- 
tingu alu Comunardiloru, protegiatu 
de Rochefort si care avea de programa darea in 
judecata a miuistriloru. Acestu meeting a facutu 
fiasco. După sgomotulu ce s’a facutu despre elu 
se credea că se voru aduna vreo 25000 6meni, abia 
se presentara inse 3000 de persdue. Erau fația mai 
multu adeverati anarhiști, căci partisanii lui Cld- 
menceau voru tind unu meetingu in septeman’a vii- 
t6re. De presiedinte a fost proclamatu generalulu 
comunardu Eudes, care declară de trădători pe 
membrii guvernului, pledandu pentru darea in jude
cata. Toți oratorii au vorbitu de „tripoteurs", de 
6meni, cari spre a căstiga bani, trimitu pe fii Fran- 
tiei la mdrte, etc. Unu marchizu, Salarde, vrea se 
vorbdsca: nedandu-i-se cuventulu indata, elu pro- 
testdza, după care a fost aruncatu afara (aplause 
sgomotâse). Unu oratoru reprosidza lui Gambetta, 
că dă mese. (O voce : Ddr’ d-ta nu mănânci ? Risete 
si sgomotu. Strigate; Afara!) Unu doctoru Castelnan, 
cu fați’a strimba si cu nasulu turtitu, tuua si fulgera 
contra lui Gambetta si dreptu probe produce multe 
bucăți de gazete. Cetatidnulu Cadul are curagiulu 
se dica in acdst’a adunare, că e contra revolutiunei. 
(Sgomotu). Superatu de multa contradicere, elu 
striga: Voi nu sunteti deprinși a fi liberi ! (Stri
gate grozave : Afara cu elu !) Diogen declară pe 
Gambetta jde unu Mefistofele si pe căndu lumea 
striga: „Vive la commune ! Vive l’anarchie! “ elu 
propune o resolutiune, că poporulu, ddca ministerulu 
nu va fi datu in judecata se discute dreptulu de 
insurectiune ear’ Gambetta si ministerulu, ddca nu 
voru fi dati judecății de Camera, se fia proscriși. 
(Strigate: Vive la commune !) Adunarea a ajunsu 
la culme, căndu Louise Mi-hei, in manier’a ei a- 
gitatâre, a uurnitu pe Gambetta si pe miniștrii: 
hoți, ucigași si lipitori, la ale caroru crime ar’ 
deveni cineva complice, ddca nu iar’ dă in judecata. 
Atunci poporulu ar’ trebui sâ se resc61e, ddr1 nu 
cu pusc’a in mana, căci ar’ fi prea demnu, ci cu 
lopat’a si matur’a, spre a pedepsi pe tălhari. Cu 
cătu se voru impusca mai multi 6meni din poporu, 
cu atâtu mai bine, căci asid revoluti’a se va împlini 
mai lesne ; ddr’ soldatii nu voru dă focu asupra 
poporului, ci asupra generaliloru. Louise Michel 
declară pe Gambetta si pe miniștrii afara de legi. 
(Aplause frenetice). Unu membru citesce unu dis- 
cursu contra Germaniei, ear’ capulu anarhiștiioru, 
Gauthier dice, că nu va fi mai bine pe cătu timpu 
nu se voru refusâ dările de sânge si nu se voru 
inlaturâ t6te guvernele, etc. In fine s’au primitu 
tdte resolutiile aprdpe cu unanimitate, afara de 13 
voturi. . .

Scirile ce sosescu din I r 1 a n d’a spunu că popo- 
ratiunea de acolo este in mare fierbere. Guvernulu 
tramite mereu la trupe in Irland’a. In 18 1. c. 
sdr’a avura locu noue turburari in Dublin. Ple
bea a spartu lămpile de pe strade si ferestrile de 
pe la prăvălii. Daun’a causata se urca la 2000 
pundi sterlingi.

Land-lig’a a datu unu manifestu cătra 
poporulu irlandezu subscrisu de P a r- 
nell, Davitt, Brennan, Dillon. Sex- 
ton si Egan in care se dîce intre altele : Tid- 
r’a a fostu cu forti’a impinsa intr’o crisa; Land- 
bilulu nu s’a probatu inca; singura putere, care 
ar’ fi fost capabila se scdta avantage solide din 
acdsta lege pentru arendașii irlandezi a fostu cal- 
cata la pamentu. Guvernulu iea refugiu la terro- 
r i s m u spre a impune arendasiloru Land-bilulu 
(legea agrara ce s’au votatu de cătra camer’a co- 
muneloru.) După ce conducătorii si amploiatii de 
frunte ai ligei au fostu inchisi, acdst’a se vede si
lita de a renuntiâ la intentiunea de-a pune la 
proba legea agrara. Lig’a dă arendasiloru sfatulu 
de-a nu plăti arend’a, până ce guvernulu va incetâ 
a eserciâ teriorismu si va restabili drepturile con- 
stitutiunale ale poporului.

Preotulu C a n t w e 11 declară, că presiedinte 
interimariu alu L a n d-1 i g e i, in adunarea septe- 
manala de MarțiDeși preotimea catolica a Irlan
dei n’a avutu până acuma unu rolu conducâtoriu in 
mișcare, ea s’a multiamitu cu aceea de a binecu- 
ventă in tăcere energi’a compatriotiloru sei, totuși 
corporatiunea organisata a clerului irlan
dezu va dovedi in curându pe fagia si energicu 
fidelitatea ei cătra poporulu Irlandiei; guvernulu 
nu va cuteză se aresteze tdta preotimea irlandeza, 
poporulu irlandezu nu va suferi asia ceva. Elu

predice că diu’a nu e departe, candu domni’a An
gliei asupra Irlandiei va incetâ si unu parlamentu 
irlandezu va guvernă Irland’a; timpulu de vorbitu 
a trecutu, acuma trebue se lucramu.

Ddca se va adeveri că preotimea irlandeza vo- 
iesce se lupte de aci incolo cu crucea in frunte 
pentru liberarea poporului de sub jugulu apesatoriu 
anglesu, atunci cabinetulu Gladstone va avd in- 
tr’insa o neimpacata sî crâncena opositiune, pe 
care nu-o va putd invinge asia de usioru. Pe langa 
ur'a seculara contra boeriloru se mai adauge acuma 
si fanatismulu religiosu, care a facutu sâ se lar- 
gdsca prapasthi’a ce desparte pe Irland’a catolica 
de Angli’a protestanta.

Din R o m’a se telegraf dza : Căndu peleri
nii eri săra la 10 6re (17 Oct.) esidu din biseric’a 
San Vitale, au fost insultați de mulțimea ce strigă. 
„Josu cu Vaticanulu!“ „Josu cu trădătorii!“ S’au 
aruncatu căte-va petre, apoi s au incăieratu puținu 
până ce politi’a a potolitu lucrulu. Mai tardiu s’a 
repetatu turburarea in strad’a Corso in fați’a pa
latului Salviati. Lumea strigă : „Mdrte lui Salviati!“ 
(presiedintele tuturoru reuniuniloru clericale.) Politia 
a imprastiatu pe turburători. S’au facutu multe 
arestări.

Cestiunea Dunarena.

Guvernulu romanu este decisu a nu se abate 
in cestiunea Dunărei dela liter’a si spiritulu trac
tatului de Berlin si de aceea va respinge chiaru 
propunerea de a se institui o comissiune mixta. 
Acdst’a se vede si dintr'unu articulu mai nou alu 
„ Romanului" din care estragemu urmatârele: 

Nici in tractatulu incheiatu intre puterile euro
pene nu se vorbesce cătu-si de puțiuu in cestiunea 
Dunării d’o comissiune mixta său de pre- 
ponderinti a vr’unui Stătu dre-care asupra acestui 
fluviu, declaratu neutru si inter național u. 
Ceea ce este si mai multu, atătu din dezbaterile 
urmate in Congresu, cătu si din tratatulu semnatu 
de inse-si puterile europene, resulta, in modu abso- 
lutu si categoricu, că esecutarea regulamenteloru 
de libera navigatiune ca si politi’a Dunării, in 
ceea ce privesce partea cuprinsa intre Portile-de- 
feru si Galați, este cu totulu lasata in sarcin'a 
Stateloru tiermurene, Romani’a, Serbi’a si Bulga- 
ri’a, fiacare in raportu cu Întinderea s’a teritoriala.

„In ceea ce privesce controlulu si supraveghe
rea ce trebuie esercitata asupra esecutarii acestoru 
regulamente, Congresulu din Berlin, de si n’a spe- 
cificatu si n’a formulatu nimicu otaritu, totu-si este 
evidinte pentru ori-cine, că singura Comissiunea 
europdna pdte, i p s o j u r e, se esercite acestu 
dreptu.

„Protocdlele Congressului dovedescu acdst’a in 
modulu celu mai necontestabilu. După aceste Pro- 
tocdle, nimeni altulu, sub ori-ce forma, n’are si 
nu pdte avea dreptulu se s’amestece intru cătu-va 
in atributiunile recunoscute Stateloru tiermurene, 
singurele in stare, atătu din punctulu de vedere 
economicu cătu si politicu, ca să se conforme cu 
intentiunile Europei, respundiendu tuturoru intere- 
seloru, preocupatiuniloru si vederiloru sdle.

„Din dude punct9 de privire nu putea sâ se 
dea nascere unei comissiuni mixte: antaiu că 
Austro-Ungari’a nu este stătu tiermurdnu intre Por- 
tile-de-feru si Galați si prin urmare nu pdte sâ ia 
parte la esecutarea regulamenteloru de libera navi
gatiune si de politi’a fluviala; si alu doilea, că 
prin amestecul u seu ’si ardga pe d’o parte nisce 
drepturi mai mari de cătu acelea ale României, 
Serbiei si Bulgariei, — dr’ pe d’alta, ’si asigura o 
acțiune isolata si preponderanta la Dunarea-de-josu, 
ceea-ce este cu totulu impotriva intereseloru Euro
pei, a vederiloru sale politicea spiritului ce a dom- 
nitu atâtu in sinulu Congresului, cătu si la con
lucrarea acestei opere a putf<riloru, numita ; t ra
ta t u 1 u din Berlin.

„Ddr’ ddca Europ’a, in ceea-ce o privesce, pdte 
se considere procederea adoptata ca nevatamatdre 
intereseloru sale, dreptu este 6re că se nu se tina 
in sdma interesele Stateloru tiermurene, a căroru 
independintia — fia economica, fia politica — nu 
p6te se nu sufere prin abaterea dela prescriptiunile 
tratatului din Berlin 1 Cum mai pdte fi privita Du
nărea ca o cale neutra si internaționala, 
candu o singura putere din concertulu europdnu isi 
creaza o positiune cu totulu preponderanta asupra 
liberii navigatiuni si a politiei acestui fluviu ?

„S’a disu si s’a sustinutu, cu dreptu cuventu, 
că imunitatile Dunării sunt si trebue se fia recu
noscute de toti. Gratie tocmai acestoru imunități, 
vasele comerciale ale Angliei,. Franciei, Italiei,

Greciei, potu se mdrga până la Galați. Activitatea 
comerciala a ne-tiermureniloru a profitatu in tot
deauna celoru tiermureni. Resursele agricole ale 
României au luatu si voru avă se ia in viitoru o 
desvoltare si mai mare; Bulgari’a va avă asemenea 
partea s’a la aceste bine-faceri, ddca Dunarea va 
remand cu totulu deschisa si aperata de ori-ce in- 
fluintia isolata sdu preponderinti’a vrunei puteri 
ori-care ar’ fi ea. C’unu cuventu, avantagiele ce 
resulta pentru tdte națiunile din liber’a navigatiune 
a Dunarii-de-josu sunt atătu de recunoscute, in 
cătu numai din punctulu de vedere cu totulu co- 
mercialu, proiectele Austro-Ungariei au intempinatu 
si ar’ trebui se întâmpine si d’aci ’nainte opositiune 
din partea ceiorulalte puteri europene.

Negresitu — ’si-au disu in totd’auna puterile 
interesate de comerciulu loru in Oriinte — ddca 
Austro-Ungaria ar’ domina la Dunarea de josu, 
acdst’a ar face ca ea se’si asigure unu dreptu 
esclusivu si se’si reserve monopolulu pavilionului 
seu. . .

„Nu scimu până in cele din urma unde au sâ 
se oprdsca cererile Austro-Ungariei, fația cu drep
turile Stateloru tiermurene; ceea ce scimu inse este 
că, ori-cari ar’ fi aceste cereri, ele sunt contrarie 
tratatului din Berlin, care n’admite nici amesteculu 
vr’unei alte puteri in cestiuneu Dunărei, fia pe cale 
directa sdu indirecta, nici nu prevede vr’o comissiune 
alta afara de comissiunea europdna. Positiunea ce 
voesce sâ ’si faca Austro-Ungari’a prin crearea unei 
comissiuni mixte, i-ar' dă, pe de alta 
parte nisce avantagii pe cari nu le au celelalte 
puteri, semnatare tratatului din Berlin. Pe langa 
că ea ar’ fi, impotriva acestui tratatu, si esecutdre 
si supraveghetdre, s’ar’ calea in același 
timpu si drepturile Stateloru tiermurene, cărora 
interesele loru trebuie sâ le lumineze mintea si sâ 
le deschidă bine ochii. Romani a, prin comerciulu, 
positiunea si întinderea s’a teritoriala de a lungulu 
Dunării, este tinuta mai multu de cătu ori-care 
altu stătu tiermurdnu, că se-si dea bine sdma de 
ori-ce cerere, de ori-ce pretentiune, vina ea din 
partea ori-carei puteri, si fia ea ori-cătu de buna 
prietena.

„Austro-Ungari’a ’si funddza cererile sale pe 
suveranitatea Portiloru-de-feru, care ’i a fost atri
buita de Congresulu din Berlin. Ce s’ar’ intemplâ 
dre, ddca s’ar’ admite in casulu de fația unu ase
mene modu de argumentare 1 Cu acela-si dreptu, 
ar’ putea se vina mane Russi’a si se dica că are 
in posessiunea sa una din gurile Dunării, aceea 
adeca a bracului de la Chilia, si ca acdst’a pre- 
tiuesce celu mai puținu totu atătu cătu Portile-de- 
feru. La ce s’ar’ margini atunci tdte pretentiunile 
Austro-Ungariei, si ce ar’ mai remand din tratatulu 
de la Berlin si din principiulu admisu de puterile 
europene pentru liber’a navigatiune a Dunării ?

„Incheiamu pentru asta-di cu urmatdrele ob- 
servatiuni: Dunarea este unu fluviu convenționali), 
sdu cum s’ar’ dice in dreptulu gintiloru: unu fluviu 
neutru si internațional u. Nimeni 
nu pdte avd nici unu privilegiu asupra navigatiunii 
sale. Elu aparține, după tratate, navigatiunii euro
pene., precum aparține asemene tuturoru stateloru 
tiermurene.

Diaruiu P o s t ’a din Galați scrie in ajunulu 
redeschiderei comissiunei europene 
a Dunărei, ce va avd locu pe la inceputulu lui 
Novembre; urmatdrele :

„Se scie că comisarii puteriloru s’au despartitu 
asta primavdra fara a luă nici o decisiune asupra 
propunerei Austriei, de a se creâ o comissiune 
mixta, careia sâ se incredintieze politi’a si supra
vegherea navigatiunei Dunărei intre Galați si Por- 
tile-de-Feru. De atunci inedee sa tratatu multu 
asupra unei propuneri, făcută de Franți’a, in scopu 
de a irnpacâ neintielegerile. Acdst’a propunere 
consista in urmatdrele puncte: 1° a se infiintiă
o comissiune mixta precum cere Austri’a ; 2° a
se da pre&identi’a acestei comissiuni Austriei ; 3°
a se delegă in fia-care anu din partea Comissiunei 
europene unulu din membrii sei spre a asistă la 
lucrările comissiunei mixte. Acestu delegatu ar’ 
avea pe de-o parte a transiâ cestiunile in casu de 
paritate de voturi, ear’ pe de alta a decide cașurile 
in cari sar’ pute face apelu la Comissiunea euro
peana.

La inceputu Austri’a s’a prefacutu că e fdrte 
nemultiamita cu acdsta propunere, acum inse după 
scirile ce se dau din Vien’a, ea ar’ fi acceptat o, 
asia că la viitdrea sessiune acdst’a propunere va 
face bas’a discutiuneloru ce se voru urma in sinulu 
Comissiunei europene. Precum vedemu ddr’, inter-



esele tierei năstre nu sunt luate in consideratiune 
si cestiunea dunarăna se presinta sub o fatia fdrte 
amenintiatăre pentru noi, întrebarea naturala dăr’ 
ce trebue se ne punemu toti, este ce avemu de 
facutu ?

Dăca ar’ fi vorb’a de o cestiune de mica im- 
portantia amu pută găsi argumente indestulatăre 
pentru a cousiliâ o politica concilianta; dăr’ in 
fati’a cestiunei Dunărei, in fati’a imensului peri- 
culu ce resulta pentru interesele năstre economice 
si naționale, dăca exigentiele Austriei ar’ fi admise, 
ne este cu neputintia a face altfelu de cătu a re- 
sistâ din t6ta puterea năstra ori-carei mesnri ce ar' 
pută da tierei vecine preponderanti’a asupra fluviului. 
Nici propunerile Austriei, nici acele ale Fracției noi 
nu le putemu primi. Ele sunt atătu de desavan- 
tagiăse intereseloru năstre îd cătu chiaru in casulu 
candu dreptatea n’ar’ fi cu noi, inca amuresistâ; 
cu atătu mai mul tu acum nu putemu cedă, cu cătu 
dreptatea este in partea n6stra. Tratatulu de Ber
lin nu prevede infiintiarea nici unui felu de comis- 
siune mixta, prin urmare ne tienemu de tratalu de 
Beriiu si nici o comissiune mixta nu putemu ad
mite. Puterile străine se potu intielege intre ele 
cum voru voi, adesiunea năstra inse ele nu o voru 
potă avă.

Precum amu respectatu tratatulu de Berlin mo- 
dificandu art. 7, din constitutiune si primindu intre 
Romani pe evrei cari, tăta lumea astadi recunăsce 
că, sunt unu pericolu din cele mai mari pentru 
noi; precumu am respectatu tratatulu din Berlin 
suferindu a ni se sfasiâ tiăr’a in favărea Russiei; 
asie voimu a respectă tractatulu din Berlin si candu 
este vorb’a de cestiunea Dunărei. Austri’a nu se 
păte teme de noi, noi inse ne tememu de Austri’a. 
Trebue se fia cineva orbu că se nu văda scopurile 
ascunse ale nemtiloru. Noi ne opunemu dăr’, căci 
nu putemu deschide usiele casei năstre celoru ce 
cu ochi rei se uita spre noi. Asupra acestei poli
tice de resistentia din buna norocire tiăr’a intrăga 
este unanima, guvernulu care ar’ indrasni se faca 
altfelu decum voesce tiăra, ar' comite o adeverata 
tradare naționala. ..."

Ceva despre starea sociala a Ungariei.

Vorbindu despre afacerea Rohonczy-Vârady, a- 
facere ce s’a sfârsitu, după cum scimu, printr’unu 
duelu, sensafionalu dăr’ nesangerosu, „Vaterland® 
din Vien’a se esprima in urmatorulu chipu despre 
starea sociala a Ungariei :

„Incidentulu Rohonczy-Vârady totu mai agita 
inca spiritele, ceea-ce resulta inse din acăst’a e 
mai multu unu eclatu esterioru, decătu drastic’a 
ilustrare, ce se arunca din nou prin acăst’a intern- 
plare asupra starei sociale a asiă numitei clase 
„mai buue® din Ungari’a. Nerationalulu si nemo- 
ralulu duelu se ivesce ici colo si iu alte societăți, 
dăra cu tăte acestea n’a ajunsu se fia unu lucru 
de tăte dîlele, cum se intempla in acăst’a tiăra. 
In Ungari’a duelurile suntu la ordinea dîlei si abia 
mai făcu atăt'a mișcare in publicu, că intr’alte lo
curi o judecata „interesanta®. In Ungaria duelăza 
mici si mari, ămeni de frunte si de josu, si e lu
cru de totu ciudatu, că nu vedemu si secsulu „celu 
slabu® luăndn pistolulu său sabi’a in mana pentru 
a resolvâ „cestiunile de on6re“, ce se născu atătu 
de usioru.

Acăst’a noțiune intortochiata despre onăre care 
’si cauta satisfacere in taisiulu săbiei său in glon- 
tinlu pistolului, e basata fara indoiăla in educa- 
tiunea cu totului totu lipsita de moralitate a so
cietății unguresci. . . . Astadi domnesce cu deo
sebire in cercurile celoru mai tineri din acăst’a so
cietate unu tonu grosolanu si frivolu ; conversați a 
se ocupa cu deosebire cu cai, căni si femei desma- 
tiate, său se face politica cu capulu a mana, poli
tica condusa cu deosebire de interese de partida si 
de egoismu, său in sfârsitu 6menii ’si petrecu cu 
istorii scandalăse de tăte dilele. Timpulu ce le mai 
remane se intrebuiutiăza pentru vânatăre, cafenea 
si jocu de cârti. Cetirea, convorbiri seriăse ce te 
potu cultivă, îndeletnicirea cu arfa si literatur’a, 
ocuparea cu totu din adinsuln cu deosebitele tre- 
buintie ale vieții publice suntu nesce lucruri atătu 
de rare in straturile mai bune ale societății din 
Ungari’a, incătu acei’a căti mai făcu esceptiune 
suntu priviți de ămeni deosebiți si ocupatiunea 
loru e considerata de uuu nou soiu de sportu. 
Mana in mana cu lips’a de o cultura adeverata si 
adâncu inradacinata merge si mâni’a de a risipi si 
a trai in desfătări.

Acestei neeconomii trebue să se atribue in pri- 
m’a linia prosperarea Jidoviloru in Ungari’a. Unde 

se mai afla o tiăra In Europ’a, in care se înain
teze si se imperatiăsca Evreii, că tocmai in tierile 
de sub corăn’a sântului Stefanu ? Inca acumu siăse 
ani eruditulu Hunfalvy putea se număsca Buda- 
pest’a orasiulu celu mai jidovescu diu Europ’a. 
Acestu renume ’lu merita astadi capital’a Ungariei 
cu atătu mai multu. O preamblare prin stradele 
cetatii, despre care e vorb’a, astadi, in „diu’a de 
impacare® a Evreiloru, dovedesce ori si cui a d 
o c c u 1 o s că trei parti din patru din afacerile 
publice se afla in mani jidovesci.

Si din ce se nutresce Jidovimea ? Din sudărea 
si nechibsuiăla Crestiniloru. Societatea „cea buna® 
ungurăsca ofere specularei ovreesci terenulu celu 
mai estinsu, Cias’a „gentry® a Unguriloru, nobi
limea de midîlocu din provincia, care mai ’nainte 
eră considerata de solid a basa a administrarei sta
tului ungurescu, dispare din di in dî. Cei-ce po
sedau 200 — 2000 jugere de pamentu representau 
inca in anulu 1870 numai 28 percente ale tuturoru 
proprietariloru; de atunci inc6ce acăst’a propor- 
tiune a deveuitu si mai nefavorabila pentru cias’a 
din cestiune. O privire in voluminăsele numere ale 
făei oficiale ministeriale convinge pe ori si cine că 
asemenea moșii se bătu mereu la doba. Si cine 
le cumpără ? Numai evreulu care le esploatăza si 
care robesce populatiunea rurala.

Nobilimea espropriata imultiesce drăi'a parapo- 
nisitiloru ce ambla după slujbe, proletariatulu se- 
midoctu si numerulu candidatiloru de sinucidere, 
care impreuna cu passiunea de a se duelâ au de- 
venitu caracteristic’a societății unguresci. Candu o 
viătia flusturatica a risipitu ori si ce restu de avere ; 
căndu camatariulu ’si chinuiesce victim’a până la 
sânge, său căndu omulu placeriloru nu mai păte 
inotâ in desfătări cu pagub’a oficiului seu : — a- 
tunci se intrebuintiăza totu cu aceeași condemna- 
bila usiurintia fatal’a arma : său otrav’a, său străn- 
gulu. său se folosescu undele Dunărei, că si candu 
acăst'a ar’ fi celu mai firescu sfârsitu alu vietiei. Cum e 
capitala, asiă este si „provinci’a®. Pecatele si cri
mele din Budapesta se impartu prin mii de ca
nale in tăte direcțiunile; unu rolu insemnatu la 
promovărea veninului socialu ’lu jăca o parte diu 
press’a capitalei. In tocmai că bureții după plăia 
au aparutu in anii din urma asiă numitele „foi 
poporale ilustrate® in limb’a nemtiăsca, si acestea 
’si afla nutrimentu fărte indestulatoru in noroiulu 
societății, asemenea planteloru din mocirle. In a- 
ceste foi se lauda in tăte chipurile crim’a si pe- 
catulu — si astfeliu corupti’a petrunde totu mai 
multu si totu mai adâncu in societate.

A fost vorb’a de mai de multe ori de „o re
forma®, de „o curățire® a societății, si d-lu Ro- 
honczy este numitu de cătra unii : representantu 
alu acestoru nesuintie. De va fi asiă, apoi ciudate 
păreri au acești domni reformatori despre midîlăcele 
si căile, precum si despre scopurile purificarei 
sociale !

Cine duce scandalulu până in midîloculu depu- 
tatiloru dietali; cine vorbesce in camera despre 
duelu că despre o instituția esistenta si privesce a- 
căst’a detestabila fapta de o acțiune naturala, deși 
este pusa asupr’a ei pedăpsa de inchisăre până la 
cinci ani — unulu că acei’a are in ori si ce casu 
curiăse idei despre moralitate si despre o reforma 
morala. Dăra nici din partea „representantiloru 
tierei® nu s’a gasitu nici unulu carele se arete 
cătu de nepotrivitu este a se tractâ despre duele 
in camera, că despre ceva cu toiului tătu aprăpe 
de mintea omului.

Facultatea de a simți ce este moralu nu se 
păte dictă prin nici unu codice de legi penale; 
numai o buna educatiune sociala si familiara si o 
adeverata instructiuue suntu in stare a face asiă 
cev’a. Ce folosescu tăte proiectele de reforme in- 
tr’o tiăra, in care societatea sufere de grele băle 
morale ? Dăca vrea se se renasca Ungari’a, trebue 
se incăpa printr’o buna educatiune a claseloru mai 
de frunte. Că acestu lucru nu este peste putintia, 
dovedescu căte-va vechi familii; dăra durere !, prea 
puțini imităza aceste frumăse esemple®.

Secasiu 17 Octobre 1881.
Stimate D-le Redactoru ! In conformitate cu 

promissiunea data, ’mi ieau voie a Ve reportă u- 
nele lucruri cari cugetu că nu voru fi de puținu 
interesu pentru on. publicu. Premitu dela ince- 
putu, că a scrie astadi ceva imbucuratoru pentru 
publicitate nu ne este datu noue Romaniloru, cari 
gememu sub iufluintie puternice destructive, si raru 
se intempla că ici colo impregiurari mai favora
bile se concăda acăst’a. Dela inaugurarea erei dua- 
listice si până astadi partea Romanului a fostu 

numai suferinti’a. Respinsu preste totu loculu, ca- 
lumniatu, elu este destinatu a suportă aprăpe nu
mai sarcinele publice. Organele năstre de publici
tate ne aducu pe tota diua noue si noue dovedi 
despre acăst’a. Indignatiunea este generala, si pa- 
ciinti’a cea fara parechia a Romanului se pare a 
fi ajunsu gradulu supremu.

La ordinea dîlei avemu esecutiunile de contri- 
butiune pentru cari se desvălta unu zelu si o e- 
nergia pe cătu numai le da man’a organeloru res
pective. Recolt a din estu anu care abia se păte 
dîce de midilocu, nu va ajunge că se acopere res- 
tantiele cele mari ale aniloru precedenti. o irnpre- 
giurare acăst’a destulu de trista, care face pe ori
care binesemtitoriu se privăsca cu ochi plini de 
ingrigire spre viitoriu. Dăr’ in caus’a de contri- 
butiune se comite o fărte mare nedreptate, pentru- 
că contributiunea impusa nu sta in proportiune cu 
proprietatea. Foile catastrall, cari servescu de 
basa contienu erori colossali de a căroru emendare 
său rectificare inca nime nu s’a ingrigitu până a- 
cumu. Proprietariulu nu-’si păte capetâ agrulu 
după marimea însemnata in făia s’a pe bas’a me- 
surarei catastrali făcute, ci elu trebue se intenteze 
procesu formalu si in lips a martoriloru se jure pe 
afirmatiunea s’a. Provocarea lui la făi’a de pres- 
siune nu se considera candu e vorb’a de titlulu 
dreptului seu, ăra datorinti'a de plata după aceeași 
făia i-se impune fara crutiare. Unde este aci 
dreptatea ?

Impregiurarea acăst’a destulu de fatala deschide 
cale larga la nenumerate procese din partea po
porului si nu odata se intempla, incătu spesele fă
cute cu processulu întrecu valărea obiectului, cau- 
sandu-se estu modu numai ruinarea starei mate
riale a economului.

S’a preamblatu ce e dreptu in căteva renduri 
spre aici unii comissari veniti in afaceri de Catas- 
tru, nu-ni suntu inse cunoscute până astadî bineface
rile ce voru fi resultatu din missiunea loru. —

Unu altu momentu nu mai puținu importantu 
si de cele mai triste urmări pentru poporu-’lu for- 
măza processele de comassare si segregare. Spe
sele impreunate cu aceste processe suntu intru a- 
deveru inspaimentatăre, si cu tdte aceste de multe 
ori se finescu cu ruinarea de comune intregi.

Sciu căteva comune pre Secasiu, representate in 
asemene processe prin d. advocatu Dr. Ratiu dela 
Turd’a. Processulu de aperare si in parte de rec
tificarea operateloru s’a insinuatu de vreo doi ani, 
si inca se afla totu numai in stadiulu primu. Po- 
porulu a inceputu deja a dubită despre reesirea 
causei sale juste, pentru care si până acumu a adu- 
su jertfe considerabile. De aceea ne permitemu a 
atrage atențiunea domnului advocatu asupra a- 
cestei impregiurari chiaru in interessulu reputa- 
tiunei frumăse, de care se bucura la connationali. 
— Sapienti’ satis.

Terminu cu dorinti’a, că se veghiamu si lucramu 
toti fara pregetu pentru aperarea poporului de ne- 
dreptatiri, si se-’lu conducemu la bunăstare mate
riala, morala si intelectuala, până candu inca nu 
este pră tardiu. — I. C.

Asilulu Elen’a Domn’a.

Numele acest’a este bine cunoscutu cetitoriloru 
noștri. Asilulu Elen’a Dămn’a a impodobitu es- 
positi’a din Sibiiu cu o mulțime de obiecte de mare 
valăre si cu acăst’a ocasiune a doveditu unu stra- 
lucitu progresu in tăte privintiele. Amu cetitu cu 
mare interesu urmatorulu istoricu publicatu de 
„Resb. W.“ din Bucuresci si credemu că facemu 
o plăcere lectoriloru „Gazetei® reproducându-lu in 
colănele făiei năstre:

Unu modelu de virtute, unu caracteru de martiru, o 
blaudetie de apostolu, o mila si iubire nesecata ce a in- 
dumnedieitu pe fiulu omului au fost încadrate de cea din 
urma jumetate a secolului trecutu in fiiutia nemuritorului si 
neuitatului Mitropolitu Filaretu.

Vieti’a s’a intrega este unu lungu siru de fapte pidse, 
unde sacrificiulu rivaliseza cu abnegatiunea, unde smereni’a 
face se taca recunoscinti’a, pentru a nu lasă de cătu ac
țiunea si misterulu in care erau îndeplinite, le resfrangea 
unu caracteru de sanctitate. Modelu după modelurile primi- 
loru creștini, elu nu pretiuia importanti’a vietiei de cătu 
pentru a face binele, si nu luă pentru sine diu buuurile a- 
cestei lumi mai multu de cătu dedea fia-caruia diu aceia cari 
așteptau de la densulu.

Printre faptele sale caritabile, acestu pielatu consacră, 
prin testamentulu seu din anulu 1792 o avere colossala in- 
fiintiarei unui aBilu pentru orfani. Venitulu mai multoru 



moșii, mai multoru hanuri *)  iu Bucuresci erau destinate 
pentru intretienera si creșterea copi’.loru găsiți.

*) Intre acest’a, unu hanu, pe loculu caruia s’-a cla- 
ditu actualulu Teatru N a t i o n a 1 u, si care aduca 
unu venitu de peste 700 galbeni.

Cum s’a indeplinitu acestu faptu alu repausatului intru 
fericire Filaretu, si ce s’a fscutu cu imens’a s’a avere ? 
Dispositiunile filantropiloru donatori au remasu neexecutate in 
raportu cu averea lasata pentru acestu sfersitu si dorinti’a 
loru pentru construirea de orfelinate si iutretinerea loru re- 
masese ca unu ecou, care repeta din candu in caudu vocea 
copilasiloru găsiți din Romani’a bogata: Ajutoru !

Mai tardiu tocmai, după ce acestu institutu se dete sub 
administratiunea generala a spitaleloru civile, a datu ocasiune 
la totu felulu de imbunatatiri, contribuindu cu din venitulu 
fonduriloru sale la mersulu regulatu alu prosperitatiei si 
desvoltarei pe calea inteloctuala a asilului, promitiendu prin 
jurnalulu incheiatu din anulu 1867, Octobre in 7, semnatu 
de eforii I. Cantacuzino, Vladimir Ghica si generalulu Da- 
vila, formarea de scoli modelu. In adeveru, in anulu 1868 
se făcu scdl’a modelu dela Pantilimon pentru copii de sexu 
masculin, dintre cari unii sunt surdi si muți, conduși de 
profesorii loru după sistemrlu celebrului directorii alu scâlei 
surdo-mutiloru din Paris.

De atunci incoa, cate donatiuni nu s’au mai facutu j 
Si deca aceste fonduri ar’ fi remasu sub administratiunea e- 
foriei spitaleloru civile, efori’a, in ondrea numelui si memo
riei fundatoriloru acestei case, ar’ fi facutu si prin alte o- 
rasie ale tierei orfelinate de asemenea natura, imbunatatiudu- 
le potrivitu cu fondurile de care ar’ fi dispusu. Mersulu 
loru de acum inainte este o problema pe care viitorulu se 
insarcineza a-o deslegâ.

Ne este peuibilu in fine a reveni cu d’amenuntulu a- 
supra unoru lucruri aprope uitate ; der’ o intristata aducere 
aminte celoru culpabili le-ar’ pute folosi desteptandu-le căin- 
tia, singur’a expiare ce le-a mai remasu.

Ei bine, in locu câ acest'a maretia menire se se atmga 
in locu câ averea darnicului Filaretu se servesca pentru a- 
dapostirea celoru fara adapostu, o mana hrapitdre, o anima 
de hiena, unu sufletu negru câ intunericulu iadului, smulge 
panea din gur’a flamanditului orfanu, facendu-se stapanu alu 
averei sale prin cele mai odidse mijldce, mituindu, corupendu 
sustragendu pena si testamentulu donatorului din archivele 
statului, despre a cărui urma nici pena astadi nu se scie 
nimicu.

A fura ori de la cine si bri de unde este o fapta in
fama ; der’ a fura de la celu miseru, dela celu nefericitu, 
de la unu copilu bolnavu si fara salasiu, este o fapta spur
cata, este o lipsa de totu ce este umanu, este o monstru- 
ositate 1

Eata cum prin acest’a hrapire nu s’au pututu esecutâ 
întocmirile prea fericitului si neuitatului M'tropolitu Fi
laretu. —

Copiii găsiți, seu de c u t h i e cum se dicea in a- 
cele vremuri, inainte câ si după reposatulu Mitropolitu Fila
retu, se crescea cu chieltuiala statului pe la doici, cari luau 
copilulu, ’iu duceau la cas’a loru, si pentru plat'a unui gal- 
benu se insarcinau se ’lu cresca.

Lips’a cu deseversire a ori-carui controlu seu supra
veghere a acestoru doici, ajutorulu medicalu de care erau 
lipsiți acești nefericiți copii in casu de băla, reulu tratamentu 
si insuficienti’a hranei, facea că cea mai mare parte dintr’- 
insii se mdra in celu mai scurtu timpu, astfelu in cătu a- 
cestu reu sistemu deveni imposibilu, si dete multu de gan- 
ditu omeniloru caritabili.

Galbenulu alocatu in bugetulu statului fiindu cu totulu 
neindestulatoru, donatiunile filantropiloru fiindu delapidate, 
crescerea cu nutrice ne mai putendu continua, ce era der’ 
de facutu in acest’a nenorocita situatiune pentru orfani?

Providenti’a, cu atâta solicitudine pentru creatiune, nu 
lașa nici de asta-data fara protectoru si pe drumulu pier- 
diarei pe nisce nefericiți. Ea incaldi o anima la dogârea 
unui sentimentu nobilu; acea anima era a generalului Da- 
vila, a aceluia care, in tâta viati’a s’a nu s’a ganditu de 
cătu la binele comunu. Aci, câ si in multe altele, d. Da- 
vila a desfasiuratu in adeveru cele mai mari fapte de vir
tute cetatienesca. Acestu mare cetatienu romanu, in sufle- 
tulu caruia rodea sentimentvlu compatimirei pentru copiii de 
cuthie (seu găsiți), nu intardia a execută planul u fondarei 
unui asilu, ale cărui turnuri se ridica astadi maretiu pe co- 
lin’a Cotroconi.

Pe intins’a campia smaltiata de flori, ce se desfasiura 
pe o panta lina, din pâlele palatului de vera dela Cotroceni 
pena la gradina bisericei Sf. Elefterie, era clădită, in liniș
tea singurătății, o vila cocheta, in stilu Elvetianu care com
punea locuinti’a dâmnei si dlui doctoru Davila. In acesta 
vila, in propria-le locuintia, domnulu si ddmna Davil’a avura 
fericit’a idea de a stringe si instala 40 de fete orfaae, spre 
a le cresce si educă ca intr’unu internatu.

Aci, intr’acesta casa, se puse bas’a actualului asilu. 
Aci neuitat a Ana D a v i l’a desveli comor’a s’a de cari
tate si aretă cum o muma pâte se ’i confunde in iubire pe 
propii sei copii cu copiii suferintiei si ai intristarei. Aci 
Dâmn’a Elena Cuza visită pentru antai’a 6ra pe orfelinele 

din totu cuprinsulu Cetatii lui Bucuru. Aci acăsta mare prin
cipesa conceph ide’a desvoltarei acestui institutu si acorda
rea protectiunei sale.

(Va urma.)

Conspectulu premiatiloru la espositiunea 
romana din Sibiiu 1881.

Medali’a de auru (unica).
Institutulu „Asilulu Elen’a D6mna“, Bucuresci, pentru 

orgaDisatiunea escelenta, manifestata prin obiectele espuse 
in totalu.

Premiulu classa I.

a) m e d a 1 i’a de a r g i n t u.
1. Ardelean Ilie, cojocariu, Brasiovu. 2. Baltesiu Sa- 

moilu, pantofariu, Sibiiu. 3. Budicu Vasilie. cuptoriu de feru, 
Odorheiulu secuescu. 4. Concordia, societate de mine, Abrudu. 
5. Dessan I. P., vinuri, Arad. 6. Gitye Dumitru, pluguri 
si cumpene, Oradea mare. 7. Jucu Constantin, masa de sa- 
lonu, Lugosiu. 8. Lungu Maniu, carutie, Resinari. 9. Maniu 
Costa, sapunu, Timisidra. 10. Mărcii Nicolae, otomana, Sf- 
biiu. 11. Nicodinescu Zenovie, piei, Fagarasiu. 12. Pop’a 
Ioanu, cojocarie, Saliste. 13. Popoviciu Z. Vasile, sîfoneriu, 
Brasiovu. 14. Pana Dumitru, pelariu, Satulungu. 15. Tipo- 
grafi’a archidiecesana, Sibiiu. 16. Societatea forestinara, 
Naseudu. 17. Solomon Emanoil, lacatariu, Sibiiu. 18. Suciu 
L. Nicolae, cojocariu, Sibiiu.

b) diploma de o n d r e.

1. Audronicu Androue, sculptura prootu Brasiovu. 2. 
Bordosiu Sofi’a, camasia, Dirismortu. 3. Bunea I. Paraschiva, 
covoru, Vinerea. 4. Comitetulu adm. alu scdleloru din fos- 
tulu I. regimeutu de granitia romanu, mobilaru scolasticu si 
bun’a conducere a scdleloru d» sub administrati’a s’a, Si
biiu. 5. Cosiaru Elisabeta, cămeși, Beliati. 6. Cosiaru Elena, 
opregu, Belinti. 7. Cristea D Maria, pânzaturi, Saliste. 8. 
Femeile romane din Ghiulvez, (contesa Kimsky) albituri si 
covdre. 9. Gimnasiulu superiorii rom. din Naseudu, desem- 
nuri, celectiuni de plante si minerale, modele de cristalogra
fie. lO.Hintia Savu, pictoru, Bucuresci (tabloulu D-na-Davila.) 
11. Institutulu pedagogicu din seminarulu Andreianu, colectiuni 
de mijldce de invetiamentu, Sib iu. 12. Macelariu Iudita, 
tieseturi si broderii, Sibiiu. 13. Popa Ana I., siurtie, Boiti’a 
14. Popu Michailu, pictoru, tablouri Brasiovu. 15. Popoviciu 
Sava, preotu militariu, cruci si sfeșnice, Vien’a. 16. Popovici 
Alecsi, siefu de stațiune Marchegg „glorina." 17. Popoviciu 
Emilia, profesdra la institutulu „Eleua-D6mna“, tabloulu 
„Cersitoriulu." 18. Porcius Rachila, covoru, Rodna veche. 
19. Ratiu Sica, camasia femeiesca, Teusi. 20. Romanulu 
Miron, archiepp. si motropolitu, otietu de vinu, Sibiiu. 21. 
Roman Dauiilu, proprietariu, rachiuri, Mezesiu. 22. Reuni
unea femeiloru romane, promovarea invetiamentului in scd- 
lele de fetitie, Brasiovu.

(Va urmă.)

Diverse.
(La espositiunea agricola din 

Alexandria) s’a premiatu cu medali’a de 
auru unu mecanicii romanu, anume Con st. 
Georgescu din comun’a Buzescu, pentru câ, 
inventatu unu plugu semenatoru de grâu, cu care 
se face d’odata si aratura si semenatura. „R. W.“

(Noue isvâre de petroleu.) In 
comun’a Govora din judetiulu Vilcea, pe vilcâoa 
Prajila, aflata intre proprietatea statului Cernelile 
si a mosneniloru Paucesci-de-Otasau, s’au gasitu 
isv6re c’o lic6re ce sdmana cu petroleulu, arde f6rte 
bine in lampa, fara mirosu nesuferitu, si din care 
s’a trimisu o butilie la administrati’a domoniiloru 
pentru anali sare.

(Arheologie.) La Varhely (fosta Sar- 
mizegetuza) in Transilvani’a, s’a facutu se dice, 
nisce descoperiri arheologice importante. S’au gasitu 
remasitiele unui templu alu lui Mitra, dieulu 
luminei, si nisce table votive c’o mulțime de statue 
representandu pe acelu dieu. Profesorulu Scyce din 
Londra, caruia i s’a trimisu copie de pe inscrip- 
tiunile ce pdrta numele a cinci divinități, a declarata 
câ aceste descoperiri sunt de f6rte mare interesu 
din punctulu de vedere alu mitologiei semitice, de 
6re-ce ele arata numele a diferiți diei si dieitie. 
necunoscute până acum. Cultulu dieului Mitra, cu- 
noscutu la vechii Perși, a fost practicatu si ’a 
Romani, ceea ce expliea existenti’a unui templu 
consacratu acestui dieu in părțile ocupate odinidra 
de colonii romane.

(R e c o 1 t’a vinului.) Aprdpe tdte viile 
din pregiurulu Iasiloru scrie „Liberalulu" sunt 
strinse, ddr’ produsulu loru e multu mai micu de 
câtu jumatatea recoltei ordinare. Calitatea e asemenea 
fârte mediocra. Din butucii cei mai buni s’au culesu 

dela 4—8 struguri buni de calcatu. — O scumpete 
simtitdre domnesce pe piati’a n6stra de alimente. 
Carnea, panea, laptele, legumele, t6te sunt cu pre- 
tiuri maxime. Poporulu sermanu sufere multu din 
asta causa, si nici unu midilocu de ameliorare nu 
se ivesce. Apoi unu timpu reu si uritu a inceputu 
ear’ a găzdui prin orasiu si impregiurimi, ceea-ce 
inca contribue multu la urcarea pretiului alimenteloru 
si lemneloru. — Tocmai câ pe Ia noi!

(Pictoru fara bragie.) Unu cores
pondenta scrie: „In vdr’a anului 1871 visitandu 
galeri’a naționala din Antwerpen, amu vediutu unu 
pictoru fara mani, care lucrâ, cu piciârele. Era d. 
de Felu din Antwerpen, născuta fara mani. M’am 
apropiata spre a vedd mai bine manipuiatiile sale. 
Elu siedea pe unu scaunu scurtu ; cu unu picioru 
inmanusiatu ’si ștergea sudorile de pe gătu. Apoi 
deschise, cu degetele piciorului, caset’a si luandu’si 
uneltele, ’si continuă cu piciorulu dreptu o copie 
fârte nemerita, pe căndu cu piciorulu stangu ținea 
palet’a si bdtiulu. Elu ’mi dete cart’a s’a, pe care 
o amu inca. Amu parasitu galeri’a mirandu-me 
multu si ’mi-amu adusu aminte de cuvintele lui 
Lessing, că Rafael ar’ fi devenitu si atunci unu 
pictoru mare ddca din intemplare s’ar’ fi nascutu 
si elu fara mani!“

USJjV Atragemu atențiunea cetitoriloru noștri a- 
supra invitarei de prenumeratiune la colectiunea 
de poesii a d-lui Iosifu Vulcanu „Lir’a Mea", ce-o 
alaturamu Ia numerulu de fația.

Cu 1 Octobre st. v. 1881 s’a inceputu unu nou 
abonamentu Ia

„GAZET'A TRANSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fdiei 

nâstre, a grăbi cu innoirea abonamentului pe tri- 
luniulu alu IV-lea.

Spre mai mare inlesnire recomendamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu f6i’a până acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiunea poștala.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati, 
a ne tramite adressele D-loru esactu, aratandu si 
post'a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu. 
JMT „Gazet’a Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 

ariu 1881 de trei ori pe septemana,
Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran

silvaniei11 este :
pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 

4 fl., pe anu 8 fi.; — dusu in casa : pe trei luni 2 fi. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fl 50 cr., pe siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

pentru Romani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

O-u.rs-u.lvi ele Bucuraacl
dela 7/25 Octobre 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pdneloru

Cum- 
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 89-7* 90.7,

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 102.— 102.7*
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Iau. 1 Iul. —.—
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 103.7* 104.3/*
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.7, 103.7,
7°/0 „ „ urbane idem 101,‘A 102.7,
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 106?/2 107.7,

300, dobenda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 230.— 235.—
Dosuri municipale (20 lei) . . cu premie 29.7, 30.1/,
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1790 1795
Auru contra argintu.............. 7, 1
Auru contra bilete hipotec. . 7> 1
Auru contra bil. de Banca nat | 7, 1
Florini Val. Austr.............. | 2.13’7 2.15—

Ou.rs-u.lu. la bars’a de Vien’a 
din 21 Octobre st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 118.55 miu ung. . 123.—

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 131 75 Tisei si a Segedin. 111.50

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 76.50
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 77.65
ung. (l-a emissiune) 89.90 „ de auru „ 93.65

dto. (Il-a emissiune) 110.— Losurile din 1860 . 132.25
dto. (III-a emissiune) 96.25 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 99.— ungare . . . 832.—
dto. cu cl. de sortare 98.40 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 369.50

Timiș. . . . 98.— „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.40 austriaca . 369.80
Bonuri rurale transil- Argintulu —.—

vane .... 98 — Galbini imperatesci . 5 60
„ croato-slav. . 99.— Napoleond’ori 93.75

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57.80
de vinu ung. . 95.75 Londr’a. . 118.45
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