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Progressele politicei lui Taaffe.
B r a s i o v u, 3 Novembre.

Eri s’a readunatu „Reichsrath“-ulu din Vien'a 
pentru continuarea lucrariloru sale. „Mai este 6re 
acest’a Reichsrath-ulu de odinibra ? Ore acbst’a 
adunare de deputatiuni provinciale, cari vinu la 
Vien’a, spre a’si cumperâ aci, cu voturile loru, cele 
trebuincibse pentru tierile si districtele loru mai 
este ea inca parlameutulu imperiului?" Cu aceste 
cuvinte saluta primulu organu alu partidei centra
liste germane, „Neue Freie Presse", redeschiderea 
Camerelorn cislaitane.

Nimicu nu p6te esplicâ mai multu schimbarea 
ce s’a făcută in politic’a interibra dincolo de Lait’a, 
decătu acele intrebari ale diarului vienesu, Duoi 
ani după intrarea Cehiloru, centralistei nemți nu 
mai recunoscu „Reichrath-ulu". Intr’adeveru dbca 
„N. fr. Presse" intielege sub cuventulu Reich (im
periu) unu domeniu esclusivu alu rassei sbu fia si 
numai alu culturei germane, atunci are dreptate, 
candu sustiene că „Reichsrath“-ulu de adi nu mai 
e ce a fost.

Fația cu acbst’a afirmatiune partidele autono
miste, cari represanta principiulu impacarei intre 
popbre, potu dice că „Reichsrath“ulu inca nici n’a 
fost, ci va fi de aci incolo. Si ’ntradeveru nu acea 
adunare va representâ imperiul u in care va pre- 
domni numai unu singuru poporu, unu singuru ele- 
mentu dintre cele multe, cari compunu statulu, ci 
aceea, unde pe langa Nemți voru avb cuventu si 
Cehii, Polonii, Romanii s. a.

Recunbscemu, că unui poporu, care a eserceatu 
atătu timpu supremati’a asupra nationalitatiloru 
conlocuitbre, că Nemții Austriei, ’i vine greu a se 
vedb deodata maiorisatu in parlamentu. Inse cum 
sar’ mai potd face vreodată dreptate in acbst’a 
imperatia poliglota, dbca s’ar tienb contu mai multu 
de slăbiciunile unuia sbu celuilaltu d’intre popbre, 
decătu de trebuintiele adeverate ale tuturoru, ale 
intregului ?

Da, Reichsrathulu va fi inca de aci incolo! 
Negresitu că comitete Taaffe a cugetatu multu 
despre acbst’a. Parlamentulu actualu este cu doue 
feție, cu un’a tenera autonomista si cu alt’a be- 
trana centralista, ceea ce nu p6te placă d-lui Taaffe, 
care proferdsa o programa a viitoriului si trebue 
se-o rumpa definitivu cu trecutulu. Cum se faca 
inse că sb se mai intinerbsca si camer’a Seniori- 
loru (Herrenhaus)?

Nimicu mai usioru. Guvernulu are mediloculu 
de a ’si creâ o maioritate si in Herrenhaus, prin 
asia numitulu „Pairsschub," adeca prin compune
rea unei liste de membri noui pe vieatia ai Her- 
renhaus-ului, cu care modalitate ministrulu de in
terne, dobândindu coasemtiementulu imperatului, pbte 
bagă o mulțime de aderenți ai guvernului in par
lamentu. Asia se vorbesce acuma de numirea a 12 
membri pe vieatia in Herrenhaus.

Cornițele Taaffe procede sistematicu iuse nu se 
prea grabesce, merge incetu, câ se nu se prea os- 
tenbsca, căci drumulu este lungu. Astadi, credemu, 
nu mai incape nici cea mai mica indoibla, că in 
Austri’a este vorb’a de o radicala schimbare a 
sistemului de pbna acuma. In marele consiliu sec- 
retu din Vien’a s’a recunoscutu absolut’a necessi- 
tate a acestei schimbări, si t6te semnele arata, că 
nai’a statului este mauata cu putere in direcțiune 
federalista.

Numirea comitelui Schonborn, a unui federa
lista moderatu, dăr’ pronuntiatu, in postul u insem- 
natu de guvernoru alu Moraviei, este o dovbda de- 
stulu de viua, că cabinetulu Taaffe nu voiesce sb 
se oprbsca la jumetatea drumului. De aci se esplica 
si adânca impressiune ce a facut’o acbsta numire 
asupra Nemtiloru si bucuri’a si sperantiele ce le-a 
desteptatu in taber’a autonomistiloru. Situatiunea 
actuala pare a fi favorabila politicei cabinetului 

Taaffe, căci se vorbesce de chiamarea la posturi 
influente si a altoru persbne câ cornițele Chotek, 
baronulu Helfert, cari sunt de cul6re pronuntiata 
federalista.

Diarele centraliste din Vien’a recunoscu că joculu 
abia s’a inceputu, si de aceea provbca partid’a lorii 
că sb fia cu resignatiune si patientia până la vii- 
tbrele alegeri. Deocamdată aceste organe agitbza 
pentru unirea tuturoru fractiuniloru germane din 
Reichsrath intr’o partida mare naționala. Din candu 
in candu ele presenta apoi Unguriloru imaginea 
viitoriului federalismu, care va incuragiâ „tbte ele
mentele antimaghiare" si va aduce cu sine nesmin- 
titu si resturnarea sistemului in Ungari’a, apelandu 
astfeliu indirectu la concursulu Maghiariloru spre 
a resturnâ sistemulu Taaffe.

Se pare inse că acestu sistemu are adi mai 
multe sianse de reesire de cătu ori si candu mai 
inainte. Situatiunea esteribra ilu favorisbza. Va 
depinde multu si dela viitoriulu ministru de esterne. 
Se asigura din nou că in fruntea afaceriloru este- 
tibra va fi chiamatu cornițele Kalnoky, candidatulu 
partidei slavo-file austriaco.

Dbca se va adeveri acbsta scire, atuuci corni
țele Taaffe pbte sb se bucure, căci din partea lui 
Kâlnoky nu va intimpina nici cea mai mica pie- 
deca si calea pentru realisarea definitiva a progra
mei sale de impacare ’i va remanb deschisa.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Câ in toti anii comissiunea albsa din 

sinulu delegatiunei ungare pentru 
afacerile e s t e r i 6 r e a presentatu ra- 
portulu seu. In partea lui generala acestu raportu 
cuprinde toiu păreri si asigurări cari ni sunt cu
noscute din discussiunea urmata in comissiune. 
Relatiunile cele „bune" cătra tbte puterile; pacinic’a 
solutiune a cestiunei muntenegrene si grece; inti
mitatea cu Germani’a, care se semte si la solutiunea 
afaceriloru orientale si care prin intrevederea dela 
Danzig n’a suferitu scădere; visit’a regelui Italiei, 
care lăga mai strinsu amiciti’a ambeloru state; 
delaturarea dificultatiloru in Serbi’a’ si simpathiele 
ce le dovedesce printiulu Milan si partid’a dela 
guvernu fația de Austri a; evitarea luarei in dis- 
cussiune a proiectateloru mesuri internaționale fația 
de tendintiele revolutiunare: — tbte aceste formdza 
pentru comissiune nesce momente imbucuratbrie in 
starea afaceriloru esteribre. Numai dube afaceri in
sufla îngrijiri politiciloru unguri si tocmai aceste 
au o mare importantia din punctu de vedere alu 
interesseioru materiale ale monarchiei.

„Un’a din aceste afaceri — dice raportulu — este 
cestiunea Duna ren a. Acelu reglementu care ar’ 
fi a se face pentrn partea fluviului d’intre Portile-de-feru 
pena la Galați, in sensulu articlului 55 alu tractatului dela 
Berlin, inca nu s’a lucratu pena astadi, deși ministeriulu 
nostru de esterne nu a staruitu câ se fia primitu fiacare 
punctu alu ante-proiectului, ci a fost gafa a primi si o alta 
solutiune, care ar’ fi facutu possibilu câ vedi’a si interessele 
monarchiei se fia scutite. Inse t6te incercarile de feliulu ace- 
st’a au fost paralisate prin parerea ce domnesce actualmente 
in Romani’a, care declara că sunt amenintiate propriele sale 
interesse, deca se va dâ Austro-Ungariei iufluinti’a ce-i com- 
pete la Dunarea de josu. Comissiunea cu t6te astea nu re- 
nuntia la speranti’a, că in fine totu va succede a convinge 
Romani’a, câ atătu interessele sale politice cătu si cele 
economice o aviseza la o buna intielegere cu Austro-Ungari’a, 
si că ministeriulu nostru de esterne — deca acest’a iutiele- 
gere nu s’ar’ realisâ mai inainte — se va folosi celu puținu 
de acea dispositiuue a tractatului dela Londra din 1871, 
după care plenipotentiele comissiunei internaționale dela Ga
lați espira in anulu 1883, spre a aduce apoi la valâre pe 
teremulu acest’a pretensiunile monarchiei."

Asemenea impressiune puținu imbucuratbre au 
facutu asupra comissiunei deslușirile date cu pri
vire la cestiunea junctiunei drumuriloru de feru 

orientale. Sultanulu in marea lui incapatînare nu 
voiesce se intielbga, că Austro-Uugari’a, care i-a datu 
atătea dovedi de amiciția (a se vedb: ocuparea 
Bosniei) ’i voiesce si in cestiunea acbst’a numai 
binele!

Celu ce s’ar’ mai indoi in „parintescile" inten- 
tiuni si îngrijiri ale guvernului nostru se cetbsca 
noulu ordinu ministerialu sub Nr. 54017 adresatu 
cătra tbte municipiele cu scopu de a se usiurâ si a 
se acceleră precedur’a pentru maghiari sarea 
n u m e 1 o r u si — se va convinge.

Scimu că armat’a austriaca se va înmulți acu
ma cu-o armata bosniaca „destinata pen
tru aperarea provinciei si a monarchiei". Legea pro- 
visorica pentru crearea acestei armate, care pentru 
anulu viitoriu 1882 va constă numai din 1200 
bmeni, care uumeru se va mari successivu, a intim- 
pinatu, precum era de prevediutu, protestulu 
Turciei. Sultanulu se fi datu deja ordinu a se 
face remonstrari contra recrutarei Bosniaciloru 
„protestandu in contra acestei procederi, care ataca 
drepturile suverane ale Sultanului si sta in contra- 
dicere cu conventiunea incheiata intre guvernulu 
âustro-ungaru si Pbrta la 21 Aprile 1879."

Din Pesta i se scrie diarului „Kbln. Ztg." : 
„Jurnalele romanesci sustînu, că documentele in 
cestiunea Dunărei s’au lasatu afara 
din cartea roșia la rugarea guvernului romanescu. 
Publicarea promissiuniloru făcute din partea guver
nului romanescu in cestiunea Dunărei ar’ fi causatu 
caderea acestuia. De altfelu se anuntia din Bucu
rești, că primirea ante-proiectului in urm’a intre- 
vedenloru monarchiloru este asigurata si că opositi- 
uuea energica ■ a jurnaleloru oficibse romanesci in 
contra ante-proiectului este numai preludiulu supu- 
nerei. Bratianu voiesce se însceneze din nou o co
media de demissionare si după aceea rechiamatu 
earasi la guvernu va recunbsce faptulu implinitu. 
Se pare, că amenintiarea baronului Haymerle cu 
repasirea Austro-Ungariei din comissiunea dunareana, 
a silitu si pe puterile occidentale, de a ’si schimbă 
părerile in cestiunea Dunărei."

' Din tbte aceste este adeveratu numai aceea, că 
fostulu ministru de esterne Boerescu in adeveru a 
facutu unele promissiuni, dbr’ acestu ministru s’a 
retrasu si unu nou cabinetu s’a constituitu sub 
presiedinti’a dlui Bratianu. Dbca diarulu „Romanulu" 
s. a. făcu opositiune, ele o făcu sciindu fbrte bine 
că tibr’a nu va jertfi niciodată de buna voia vr’unu 
interesu celu are la Dunăre.

Corespondentulu bucqrescbuu alu lui „Pester 
Lloyd" incepe se pbrda speranti’a ce-o avea, că Ro
manii sâ voru desbinâ in cestiunea 
Dunarbna si că d. Andrâssy va triumfă cu 
teori’a lui despre identitatea interesseioru României 
si Austro-Ungariei. Nu, frații noștri de dincolo 
niciodată nu voru face d-lui Andrâssy acbsta 
plăcere. Astadi câ si inainte c’unu jumăta
te de anu — marturisesce corespondentulu — 
nu se găndesce nimenea in Romani’a la primirea 
ante-proiectului austriacu; elu citandu respunsulu, 
ce l’a datu „Romani’a Libera" comitelui Andrâssy, 
numesce pe acestu diaru : „organulu emigratiunei na
ționale din Ausro-Ungari’a". In fine isi permite 
de a dubită puținu in tenacitatea „Romanului", care, 
’i se pare, odata scrie pentru lumea din afara, alta- 
data pentru cea din laintru si se pbrta cu-o diplo
mația neintielbsa, care ametiesce de totu pe Ungu- 
rulu perciunatu.

Diarulu „Ung. Post" primesce dela B u cu
re s c i urmatbrea telegrama importanta: „După ce 
agitațiunea in cestiunea Dunărei a 
luatu astfeliu de dimensiuni, incătu „comissiunea 
mixta n’ar’ avă prospecte de a fi primita de nici 
o camera sî debrace Bratianu se teme, câ 
se nu i se aduca aminte promissiunea, ce a facut’o 
elu si Boerescu in anulu 1880 in Vien’a, 
(cu privire la admissiunea conditiunata a „comissiunei 
mixte" din partea României. Trad.) elu (Bratianu) 



voiesce a 'si dă demissiunea, spre a face locu unui 
ministeriu Rosetti-Cogalniceanu; a- 
cestu ministeru apoi se va declară b.beru de ori ce 
promissiuni. “

Ore visit’a lunga ce a facut’o ministrulu de 
interne Rosetti dlui Cogalniceanu dilele aceste se 
fi avutu de scopu acbst’a formare a unui nou ca- 
binetu despre care vorbesce “Ung. Post ?" — Ca
merele romane sunt convocate pe diu’a de 15/27 
Novembre. Se va vedb dbr’ in curăndu dbca d. Co
galniceanu, care a plecatu acumu la Paris spre a 
preda Presiedintelui G-rbvy scrisorile sale de rechia- 
mare este in adeveru invitatu a intră in ministeriu !

Principele Bismarck a sositu in 12 1. c., 
venindu dela Varzin, la Berlina. Cris’a provocata 
prin amenintiarea cu demissiunea s’a in diarulu 
„Die Post", preocupa pentru momentu tbte spiri
tele ; inse nimenea nu voiesce se crbda seriosu in 
retragerea cancelariului. Ce atitudine va luă Bis
marck fația de noulu Reichstag ? Voi-va elu bre 
să se intbrca de pe cararea apucata si se incheia 
earasi unu armistițiu cu fracțiunile liberale, cari unin- 
du-se ar’ formă o maioritate liberala in parlamentu, 
său că sperbza, că ’i va succede a desbină pe libe
rali si a uni centrulu cu partid’a conservativa, său 
in fine are de gaudu a propune betrănului mo- 
narchu dissolvarea Reichstagului?

Este greu a respunde la vr’un’a din aceste in- 
trebari, candu de-o parte ai de a face c’unu con
glomerata de fracțiuni mari si mici parlamentare, 
de alta parte cu vointi’a unui omu de stata, care 
este dedatu nu a se acomodă elu insusi impregiu- 
rariloru, ci a face, că să se indrepte toti după ca- 
pulu lui. — La alegerile suplementare dela 12 
Novembre au invinsu optu progressisti contra unui 
liberalu-nationalu si unui secessionistu. Suntemu cu
rioși a sci, ce „modus vivendi" se va află intre parla
mentu si cancelaru. Se anuntia, că maresialulu 
M o 11 k e va fi alesu presiedinte alu Reichstagului. 
(Bizara este ide’a conservativiloru de a adună unu 
„o b o 1 u a 1 u luiBis mji r c k“ (Bismarck- 
pfenig), cu scopu de a se luptă sub firm’a acbst’a 
in contra progressistiloru. Cancelariulu germanu este 
pusu prin urmare pe-o trbpta cu Pap’a, intr’unu 
modu fbrte nepotrivita.

Inalt’a P6rta se plânge, că articululu 11 alu 
tractatului dela Berlinu nu este inca esecutatu, de- 
brace fortaretiele in Bulgar i’a nu 
numai că nu au fostu deriinate, dbr’ se armbza, 
cum se intempla cu fortulu Levant Tabia dela Rus- 
ciucu, care e provediutu cu arme, munitiune si tunuri 
Krupp.

P6na in momentulu candu scriemu, nu a sosita 
nici o scire despre formarea noului c a b i n e t u 
Gambetta. Pe noi ne interesbza mai multa 
direcțiunea ce-o va luă noulu ministeriu iu politic’a 
esteribra. Se dice că d. Gambetta va chiamâ la 
postulu de esterne pe amiculu seu, fostulu ministru 
Freycinet. Tbte sperantiele României in 
cestiunea Dunărei se indreptbza adi spre Franți’a. 
Ar’ fi d6 dorita că atitudinea v”tbre a cabinetului 
francesu se impedece planurile prea egoiste ale 
unoru puteri si se aduca unu ecuilibru in acbst’a 
cestiune de mare importantia pentru viitorea des- 
voltare a afaceriloru orientale. Noi tienemu firmu 
la parerea, că Austro-Ungari’a va căstigâ mai multu 
si in simpatii si in prestigiu, dbca va respectă 
interessele de vieatia ale României la Dunăre.

Congressulu naționalii bisericescu gr. or.
In siedinti a din 16 Octobre după prandiu se 

ficsbza bugetulu cons. metr, pentru anii 1882—84. 
Pentru spese se preliminbza 4900 fi. Propunerea 
episcopului diecesanu din Caransebesiu, că spesele 
acestea se nu se mai arunce asupr’a dieceseloru 
totu unu feliu, ci după numerulu sufleteloru — nu 
se primesce, de bra-ce congresulu crede, că in cu- 
rându va veni in positia se voteze bugetulu metro- 
poliei din mijlbce proprii. Se hotaresce, că fia-care 
deputata să contribue la infiintiarea unui fondu 
congressualu 5°/0 din sum’a totala a competentie- 
loru sale. După raportulu comissiunei petiționare 
se discuta acel’a alu comissiunei alese pentru cen- 
surarea afaceriloru fondului Gojdu. Se esprima atătu 
represeiitantiei cătu si comitetului administrativu 
multiamirile congresului pentru zelulu aretatu fația 
de interesele fundatiunei. In specialu se aducu cele 
mai vii multiamiri cavalerului Ibnu Puscariu. Mai 
departe congresulu metropolitanu se insarcinbza a 
luă dispositiile necesare pentru eventual’a transpor
tare a fondului dela Pest’a Ia Sibiiu.

Comissiunea organisatbria propune pentru apli
carea uniforma a paragrafului 53 din statutulu 

org. referitoru la alegerea protopresbiteriloru ur- 
matbrele:

„Fia-care membru alu sinodului protopresbite- 
rialu votbza pentru unulu dintre candidați. Votu
rile date persbneloru necandidate nu se considera. 
Dbca vre-o siedula de votare contiene mai multe 
nume, numai numele pusu la loculu priinu se con
sidera de vota. La denumire numai acele 3 per- 
sbne se potu consideră, care in sinodulu protopres- 
biteraiu au primita cele mai multe voturi. Impre- 
giurarea că iu sinodulu protopresbiterialu s’au datu 
voturi pentru mai puține de 3 persbne nu pbte 
servi de motivu pentru neefeptuirea denumirei," 
Punctulu 3 se inlocuiesce prin propunerea lui Boiu: 
„Siedulele cu mai multe nume se privescu de nu
le." Punctulu 5 se inlocuiesce prin urmatbrea pro
punere făcută totu de Boiu : „La casu căndu tbte 
voturile se voru fi data numai unui candidata 
seu se voru fi impartitu numai intre duoi, se lașa 
in buna chibsuiala a consistoriului a intari pe celu 
alesu, respective pe unulu din cei duoi, său a or
donă alegere noua, cu concursu nou; dbca inse si 
a dou’a alegere aru avb asemenea resultatu, con- 
sistoriulu, pe catu nu are esceptiune din punctu de 
vedere alu cualificatiunei, intaresce pe uniculu alesu, 
resp. pe unulu dintre cei dubi presentati. “

In ultim’a siedintia din 17 Oct. mai antaiu se 
iea urmatbrea dispositiune propusa de metropoli- 
tulu: „Membrii consist, metr, cari in restimpu de 
30 dile dela începerea siedintiei cons. la care au 
participatu nu si redica diurnele si spesele loru 
de caletorîa, se considera a fi renunciatu la acelea." 
Mai departe raportata comissiunei financiare pre- 
senta budgetulu pentru sessiunea congressuala ac
tuala, anumindu pentru fiacare diecesa diurnele de- 
putatiloru, spesele de caletoria, detragerile ce se 
făcu in proportiune cu absentiile deosebitiloru mem
brii si in fine detragerile de 5°/0 in favorulu fon
dului congressualu. Archidieces’a contribue: 1324 
fi. diurne, spese de drumu 365 fi. 12 cr. Dieces’a 
Aradului: 1556 fi. diurne, 1264 fi. 6 cr. spese 
de drumu. Dieces’a Caransebesiului : 1980 fi. di
urne, spese de drumu 1930 fi. 56 cr. La olalta : 
diurne 5360 fi., spese de drumu 3559 fi. 74 cr. 
— In privinti’a fondatiunei „Gavriilu Fauru de 
Teiusiu" congresulu aduce decisiunea : „Regulamen- 
tuta fundatiunei Gavriilu Fauru de Teiusiu, com- 
pusu prin sinodulu eparchiei Aradului in contiele- 
gere cu înalta P. S. S. Metropolitulu, se aprbba. 
si din partea congresului si se alatura la protocolu."

Propunerea tai Ionu Puscariu, că consistoriulu 
metr, să fia autorisatu a verifică pe deputății con- 
gresuali, se respinge. Totu asib se intămpla si cu 
propunerea (totu a tai Puscariu) că autenticarea 
protocbleloru siedintieloru congresuale să se con- 
crbda unei comissiuni. In privinti’a memorialului 
comitetului protopresbiteralu din Lugosiu pentru 
determinarea cercului de activitate alu comiteteloru 
si alu epitropiei protopresbiterale, congressulu re- 
comenda acbsta cestiune consistoriului metr, spre 
studeare si constatare in intielegere cu eparchiile. 
Cu referintia la crearea unei norme stolare pentru 
intrbg’a provincia metropolitana „intre impregiura- 
rile de fația, congressulu amâna statorirea si resp. 
introducerea unei astfeliu de norme, lasăndu sinb- 
deloru eparchiale regularea provisoria a acestei 
afaceri." In privinti’a crearei unui regulamentu 
nou, mai completa si definitivu pentru afacerde in
terne ale cons. metr, se dovedesce, că „in situa- 
tiunea de fația a causei, congressulu nu pbte decâtu, 
conformu cererei consistoriului metr, să prelungbs- 
ca terminulu pentru elaborarea unui nou si mai 
completa proiecta de regulamentu păna la viitorulu 
congresu, sustienăndu-se intr’aceea in vigbre regu- 
lamentulu provisoriu." — Cererea sen. scolaru din 
cons. metr., că congresulu să imputernicbsca pe 
presidiulu cons. metr, sb pbta invită la siedintiele 
sen. scol. metr, si numai pe membrii cei mai 
aprbpe de centru, fia ei chiaru numai suplenti, se 
transpune la cons. metr.

Mai departe congresulu primesce partea prima 
din propunerea tai Cosm’a, referitbria la întrebarea: 
ce cause suntu neapelabile dela consistbriele epar
chiale ? Va se dica, consistoriulu metr, se insarci
nbza si cu facerea unui proiecta asupr’a acestei 
cestiuni. Totu asib se intempla si cu cestiunea 
clerului militaru. Se decide la propunerea comissi
unei bisericesc!, că „cons. metr, se ib mesurile 
necesare, că presbiterii resp. protopresb. se db 
adultiloru de religiunea gr. or. instrucțiune religibsa.“ 
Peste propunerea tai Trombitasiu, că sinodulu ar- 
chierescu se faca câta mai curendu toti pașii ne
cesari pentru sistemisarea postului de vicaru archi- 
diecesanu cu rangu de archiereu, se trece la ordinea 
dîlei. Presidiulu încheie congressulu cu o scurta 

vorbire, in care multiamesce membriloru pentru 
intercsuln aretatu si implbra ajutorulu tai D-dieu 
pentru viitoriu.

Adusurile la alegeri.
In Odorheiulu secuescu s’a facutu realegere de 

deputatu pentru diet’a Ungariei, de bra ce deputa- 
tulu opos’tiunalu ce a fost alesu in Odorheiu si in 
Clusiu, a primita mandatata Clusiului.

Actulu de realegere, la care a invinsu unu gu- 
vernamentalu, l’a descrisu unu martora ocularu in 
nisce colori, cari justifica aserțiunea cea prea cu
noscuta si adeverata a unoru diare maghiare, „că 
la noi suntu făcute legile numai că se aiba bme- 
nii ce calcă." Cumpărarea de voturi cu câte 30 
pOna la 100 fi, si corumperea prin mancare si beu- 
tura s’ar’ fi facutu pe fația, in diu’a de 7 Novem
bre a. c., candu s’a seversitu acbsta sgomotbsa ale
gere. Nici guvernulu nici opositiunea nu a crutiatu 
spese; cu tbte acestea opositiunea a fostu trântita, 
de buna sbm’a din caus a de nesuficientia de bani, 
de cari guvernulu dispune in abundantia. Garni- 
sbn’a si gendarmeri’a au fostu sub arme.

Acum guvernulu se pbte mândri cu unu depu
tatu, a cărui alegere l’a costatu earasi mii de flo
rini ; br’ opositiunea vă fi invetiatu din intempla- 
rea acbsta, că alegătorii opositiunali de asta vbra 
nu suntu tocmai asib de însuflețiți pentru princi- 
piele Kossuthiane, pe cari cu ocasiunea acestei ale
geri le-au licitatu plus-offerenti.

Pentru tibr’a, care voru se-o represente cu de- 
putati cumperati pe banii ei, si in specialu pentru 
poporulu romanu, care intieleptiesce a hotaritu ab- 
stienerea dela nesce alegeri nedemne că aceste va 
fi cu totulu indiferenta, fația de principiile ce le 
profesbza deputatulu Odorheiului secuescu împreuna 
cu alegătorii tai, cari intr’o suflare sciu se fia si 
opositiunali si, dbca se rentbza, si guvernamentali.

Despre una inse nu mai incape indoibla că adeca la 
noi alegerile nu suntu libere, si că diu acbsta causa 
cei aleși nu representa nici mâcaru pe alegătorii 
loru, abstragăndu dela celelalte neajunse, prea bine 
cunoscute poporului nostru, care geme sub greu
tatea pseudo-constitutionalismului si pseudoliberalis- 
mului maghiara.

Din coniitatulu Solnocu-Doboc’a, 1/13 Novemb. 1881-

Stimate d-Ie Redactorul Iu lun’a.trecuta cale- 
torindu prin comitatulu Sotaocu-Doboca aflata că 
acolo impositele si dările, ce s’au incarcatu in 
spinarea bietului tieranu sunt mai multă si mai 
mari că ori si unde airea. Asib cu ocasiunea con- 
struirei câlei ferate vicinale comunele au fost con
statase se cumpere acțiuni si păna la 500 fi. v. 
a. totodată li se impune prenumerarea fbiei asib 
numite „Szolnok-Doboka megye lapja", ce apare in 
Deesiu si este fbi’a locala a prefectului. Firosce că 
in cele mai multe comune, unde nu residbza nici 
notariulu, nici preotulu, nimeuea nu-o pbte ceti, 
der’ fbi’a totuși se abonbza si se platesce din vis- 
teri’a comunei; asib se mai ceru contribuiri pentru 
spitalu si mai scie Ddieu sub câte titluri se storcu 
banii dela comune. Fețiele bisericesci nu se bucura 
tbte de acele avantage că iu comitatele vecine, alu 
Cosiocnei ori airea in tibia; ba mai inainte si pe 
bieții preoți i-au fosta constrinsu la facerea drumu- 
riloru comitatense, păua candu se tredîra la capu 
matadorii comitatului, că nu este bine asib.

Siguritatea averei publice e fbrte amenintiata! 
Asib intr’o comuna jumătate romana si jumătate 
jidana unu perceptoru sciu se defraudeze la 1000 
florini afara de insielaciunile făcute directa pe 
comptulu sermaniloru locuitori la incassarea bani- 
loru de contributiune, aruncuri s. c. 1. Si acbsta 
se intemplă in Iclodulu-mare. Totu aci intrandu 
hoții nbptea pre ferbstr’a casei cunoscutului si sti
matului protopopu Ioanu Papiriu Popu, in absen- 
ti’a tai, i-au furatu puținii băni, scule, tiesaturi 
fbrte rare si frumbse in pretiu de 300 fl, v. a. 
Se dă cu socotbl’a, că acestu furtu nu ar’ fi fost 
comisu de nisce hoți străini veniti de prin Buda
pesta sbu alte orăsie, ci de jidanii din locu, intre cari 
se afla si de aceia, cari au fost prin inchisori cu 
anii pentru tâlharii si complicitate la omoruri. 
Sermana comuna, ești cuplesita deja de lipitori ! 
Ore peste dube decenii mai susta-vei cu numele de 
comuna romana ? Ce va fi de biseric’a si de scbl’a 
romana ?!

Culesulu cucuruzului (papusioiului) inca pe acuma 
se face pe unele locuri din causa, că cultivatorii 
âu fostu împiedecați de ploile, cari au durata trei 
septemani. Amu asteptatu multu dbr’ pentru aceea 



amu dobânditu unu fdrte slabu resultatu. Bieții 
ămeni, abia voru avă cucuruzu de ajunsu pe patru 
luni!

Rele timpuri, rele moravuri! I. R.

„Monitorulu ofic. alu României" publica d e c r e- 
tulu regalu cu dat’a 30 Octobre st. v. 1881, 
contra - semnatu de ministrulu de interne C. A. 
Rosetti, prin care se introduce urmatoriulu :

REGULAMENTU
pentru bilete de libera petrecere in Romani’a.

Art. I, Ori-ce strainu, caletoru seu resiediute in Eo- 
mani'a, este datoru a lua unu biletu de libera petrecere.

Biletulu de libera petrecere nu se va pute libera de 
cătu in virtutea unui pasportu.

Art. II. Numai prefecturile judetie, ear’ in Bucuresci 
si Iași prefecții de politia, au dreptulu a da bilete de libera 
petrecere. Se face esceptiune la acesta regula pentru co
munele litoralalui Dunărei si Marei-Negre, unde nu se afla 
resiedinti’a de județiu, In aceste comune, biletele de libera 
petrecere se potu libera petrecere se potu libera de sub
prefect! seu admistratorii respectivi.

Art. III. Caletorulu, care vine in Eomani’a, se va pre- 
sentâ la prefectur’a judetiului celui mai apropiatu, 24 6re 
după sosirea s’a, spre a i se visa pasportulu si a luă ase
menea biletu.

Autoritatea, care va liberă biletulu, va retină in a s’a 
păstrare pasportulu strainu. Acestu actu se va inapoiă cu 
cuvenita străinului pentru esirea s’a din tiera.

Suntu dispensați de acesta îndatorire calatorii, a caroru 
petrecere in tiera va fi mai scurta de cătu pe unu termenu 
de 30 dile. Acest’a învoire de petrecere scurta se va con
stată prin viz’a pusa pe pasportu.

Art. IV. După expirarea termenului de 30 dile, străinii, 
cari se voru găsi fara bilete de libera petrecere, se vom 
considera că fara documentu de caletoria.

Art. V. Caletori’a in tiera pe la târguri si comune 
rurale, fara bilete de libera petrecere, este oprita si ea se 
va consideră ca o infracțiune a regulamentului de fația; er 
străin ulu că neavendu documentu de caletoria.

In prevederea acestui articulu nu intra carausi si străinii 
de pe fruntariele tierei, cari intra dîlnicu cu bilete pe 
termiuu de căte-va dile pentru interese de comerciu 
si care urmeza a se inapoiă totu-deauna după expirarea ter- 
minului biletului.

Art. VI. Otelierii si particularii, cari voru primi cala
tori străini, sunt indatorati a da politiei seu autoritatei co
munale, unde nu este organisata politia speciala, celu mai 
tardiu 12 6re după sosirea calatorului, o făia pe care va fi 
scriau numele si pronumele, professiunea si data pasportului 
persăneloru străine, ce au primitu spre găsduire.

In comunele rurale si târgurile unde nu sunt politiai, 
primarii voru respinge totu-deauna din comuna, fara a fi 
necessitate de o autorisare speciala a ministeriului de interne, 
pe ori ce strainu, care s’ar află fara biletu de libera petre
cere, biletu de identitate său pasportu vizatu,

Totu o asemenea dispositiuue se va luă si contra ace
lui ce s’ar’ găsi cu biletulu de libera petrecere, avendu 
terminulu expiratu.

Sub-prefectii in inspectionile loru prin comunele rurale 
târguri si tergusiâre, se voru informă totu-deuna deca dis- 
positiunile acestui articulu sunt aplicate seu nu de primari.

Art. VII. Biletulu de libera petrecere se libereza fara 
nici o taxa si fara cerere înscrisa.

Serviciulu pasporteloru la tote autoritatile respective va 
fi in permauentia in tâte dilele de lucru seu sărbători pena 
la 8 6re săra.

Art. VIII. Prefecții politiiloru capitalei si ai orasiului 
Iași cum si acei de judeșie, nu voru pute luâ mesuri de 
espulsiunea nici unui strainu din tiăra pentru lipsa de bile
tulu de libora petrecere seu pentru ori-ce altu motivu.

Ei voru trebui inse a aduce totu-deuna la cunoscinti’a 
ministdriului de interne asemenea cașuri, pentru că acesta, 
esaminandu conditiunea străinului, se se pronunție deca cade 
in categori’a acelora a caroru autorisare de espulsiune din 
tiera se da de ministeriulu de interne, seu a acelora pentru 
cari urmâza, conformu legei asupra străiniloru, să se pro
nunție consiliulu de miniBtri.

Art. IX. Trei-dieci dile dela publicarea presentului 
regulamentu, toti străinii resiedintii in tiăra, fia in comune 
urbane fia in cele rurale, său caletorii cu termine mai lungi 
de 30 dile, voru trebui se poseda bilete de libera petrecere.

După espirarea terminului de mai susu, srainii ce se 
voru găsi fara asemenea bilete, se voru consideră că aflători 
in tiâr’a fara documente in regula, si voru fi supusi mesu- 
riloru politiauesci in privinti’a unoru asiâ străini.

TD 1 e r s e.
(Printiulu Rudolf si princes’a 

Ștefan i'a) se aștepta se sosăsca astadi Luni 
in 14 1. c. in Târgulu Muresiului. La tăte stați
unile ardelene inaltii 6speti voru fi primiți in modu 

oficialu de câtra autoritati. La gar’a din Târgulu- 
Muresiului se va servi unu prandiu la care voru 
luâ parte 12 persăne. De aci înălțimile loru voru 
plecâ fara intrerupere prin stradele decorate ale 
orasiului la Georgeni St. Imre, unde printiulu 
voiesce se iâ parte la o vânatăre mare de ursi. 
Se dice, câ in munții dela Georgeni sunt observați 
in continuu vreo 9 ursi, pe cari voiescu se-i iâ la 
g6na, candu va sosi printiulu.

(Despartiementulu I aluAsso- 
c i a t i u n e i) transilvane romane Brasiovu si 
Treiscaune, si-a tienutu Dumineca a fostu o septa- 
mana adunarea s’a generala din anulu acest’a. Adu
narea a fostu slabu cercetata câ de obiceiu ; dăr’ 
totuși ea a pertractatu mai multe puncte vrednice 
de insemuatu. S’a discutatu cestiunea infiintiarei 
uuei sc61e de tiesutn iu Sacele, cestiune amintita 
de noi acumu unu anu. S’a alesu o comissiune 
care să se intereseze mai de aprăpe de cestiunea 
ridicarei monumentului lui Andreiu Muresianu si 
se adune contribuiri spre scopulu acest’a. Mai de
parte s’a hotaritu câ pentru anulu 1883 să se invite 
„Associatiunea" la Brasiovu. In fine profesorulu 
Andreiu Barseanu ținu o vorbire asupr’a intrebarei: 
„Ce cetimu si ce se ceti mu ?“ care a fost viu 
aplaudata. — Viitârea adunare a despartiamentului 
va fi la Bretcu.

(»N ighistoria" in literatura.) 
„Numai decătu e esitu romanulu istoricu P rin
ei p e s s’a Sirene său Misterele castelului" 
— este titul’a unui anunciu purtatu din casa ’n 
casa de nisce „chiconasi" cu nasu cam neromanescu. 
Vomu aretâ numai rândurile „de destaiatu" (aus- 
schneiden) si anume pe cele de sub „bineconstare" 
(gutstehen). Eata-le: „Prospectulu acăst’a, agentulu 
’Iu va recere. In casu câ elu va sulassâ acăst’a, 
si totuși poftesce cineva se comanda acăst’a opera 
interessanta, ne rugamu se face bine si se destaia 
acestu billetu de comanda si a-’lu trimite năua 
f r a n c a t u.“ Slug’a dimitale, jupâne Herscu 1

(Ingamfarea u n g u r 6 s c a.) Cine nu 
cunăsce fabul’a cu brăsc’a, care a vrutu se ajunga 
la marimea unui bou, imflandu-se până ce a ples- 
nitu serman’a? Asie o se-o patiăsca inca si fana
ticii si imgamfatii unguri. Candu e vorb’a de 
numirea unui functiunariu, se dice, câ nu se cauta 
după naționalitate, ci după aptitudine si resultatulu 
este, câ postulu, fia mai grasu său mai slabu, ilu 
primesce unu Unguru, care n’a studiatu păte nimicu 
in regula, ear Romanulu, care posede cualificatiunea 
receruta, este respinsu, pentru câ, vedi D6mne, ori 
si câtu de invetiatu ar’ fi, elu nu pdte avă sim- 
tiulu unui „tyisztâs" Maghiaru său Maghiaro-ro- 
manu. Dăca inse totu se mai streedra ici colo si 
câte unu Romanu de omenia, care ’si vede de 
trăba si nu voiesce se ’si câștige merite câ cortesiu 
alu guvernului: atunci se intdree fdi’a si elu nu 
mai este privitu si tractatu din puuctu de vedere 
alu calificatiunei sale, ci numai din puuctu de vedere 
alu nationalitatii. Si ce nu trebuie se ’si auda 
bietulu fuctionariu, dăca are marea scădere de a 
nu fi celu puținu renegatu. Ni se scrie câ nu de 
multu unuia din aceste fiintie persecutate de sdrte 
i s’a imputatu nu numai, câ ar’ mancâ pâne ungu- 
resca dăr’ câ ar’ respirâ si „aeru ungurescu". 
Ungurulu candu dice „magyar kenyăr" si „ma- 
gyar levegO" elu intielege câ pânea si aerulu ar’ 
fi proprietate specifica maghiara; elu se gandesce 
intotdăuna numai la naționalitatea s’a genetica si 
u’are nici celu mai micu conceptu de-o „națiune 
politica" cum o intielege Elvetianulu său Ameri- 
canulu. De aceea pdte se ’si inchipuiăsca cineva 
până la ce gradu a ajunsu ingamfarea ungurăsca, 
dăca li se arunca functiunariloru de romanu, câ si 
aerulu ce’lu respira este maghiaru. Bine câ n’a 
fost in apropiare ministrulu de finance Szapâry, 
câci pdte i-ar’ fi venitu ide’a de a introduce inca 
si unu impositu pentru „respirarea aerului un
gurescu. “

(Societatea academica „Roma
ni ’a - J u n a") din Vien’a in siedinti’a s’a din 
5 Novembre a. c. s’a constituitu de nou, alegându-si 
comitetulu pe anulu administrativu 1881/2 in ur- 
matorulu tipu: Presidentu: Drd. med. Constan- 
tinu Popasu, vice-presiedente: stud. techn. 
Emilian P o p o v i c i, secretari: stud. med. Iuliu 
P. M e r a si stud. tecn. Eugen Z o t t a, cassaru : 
stud. jur. Cirilu V u 1 c a n u , controloru stud. 
med. G. Filipescu Braescu, bibliote- 
caru: stud. jur. Ștefan P e t r o v i c i, econom : 
stud. silv. Alesandru P o p u. In comissi’a lite
rara s’au alesu: stud. med. E. Codru D r a g u- 
s i a n u 1 u stud. filos. I. S. P a u 1 u, stud. 
filos., I. C. P a n t i u, stud. jur., Dumitru S.

Stefanu si stud. techn. Iul. Moi s i 1 u; 
ear in comissi’a revediețdria: stud. techn. Dumitru 
B r a t i a n u, stud. filos., Dionisiu F a g a- 
r a s i a n u, stud. filos., Salomon H a 1 i t i’a.

(Societatea „Petru Maioru." Socie
tatea de lectura a juniloru romani din Badapesta 
„Petru Maioru" pentru anulu scolariu 1881/2 s’a 
constituitu in modulu urmatoriu: Presiedinte sa 
alesu domnulu Georgiu Serbu, deputatu die- 
talu si advocatu, vice președinte Dr. Nicolau C i a- 
c 1 n u afacerile secretariali s’au concrediutu juristu
lui Petru Rosc’a, de notari s’a alesu Aureliu 
Oprea iuristu si Ladislau V. G o 1 d i s i u ascul- 
tatoriu de philosophia, de controloru Arpade C a- 
c i n c a iuristu, si de bibliotecariu Alesandru Coca 
iuristu, numerulu membriloru este 47.

Budapest’a in 12 Novembre 1881.
Dr. N. Cia clanu, P e t r u R o s c’a

vicepresiediute. Secretariu.

(Alungarea Evreilor u.) „Liberaluln" 
din Iași afla câ din plas’a Cârligatur’a, județiulu 
Iași, alu cărei subprefectu este d. capitanu, Zota, 
toti Evreii arândasi s’au scosu de prin sate.

(La A c a d e m i’a romana) se va tienă 
Vineri in 16 Novembre o siedintia publica. D-nu 
Maiorescu va vorbi asupra Neologismeloru, si 
d. Aurelianu va ceti unu studiu intitulatu : 
„O rapede privire asupra starei economice a Ro
mâniei in seclulu alu XVIII-lea."

(Nou’a facultate de teologia 
in Bucuresci.) Deărace mai multi pro- 
fessori s’au angagiatu de a prelege gratuitu in 
timpu de unu anu la nou’a facultate de teologia, Metro- 
politulu insiste — scrie „La Gazette de Roumanie" 
câ sâ se deschidă acăst’a facultate foi’a vlităria. Se 
astăpta inca numai avisulu consiliului de miniștri.

(„F igaro" despre Regin’a Ro
mâniei.) „Roman." reproduce din diarulu pa- 
risianu „Figaro" urmatărele: „Femeile-scriitorie au 
avutu adesea ondrea d’a numera ’n rândurile loru 
principese si regine: Frumds’a Mari’a Stuart, care 
suspinâ ’nversuri atâtu de triste durerea s’a peutru 
câ a parasitu Franți’a; — rival’a ei Elisabet’a, 
mandr’a scriitdre alu cărui renume este patatu cu 
sânge; Christin’a de Suedia ; duces’a d’Orleans 
(principes’a palatina) ; Caterina II, fllosofu, 
baibatu de stătu si omu de litere,— si altele inca, 
născute câ se pdrte sceptrulu, tînura o până ’n 
manile loru. In dilele ndstre, regm’a Angliei si re
gin’a României urmăza acăst’a inteliginta traditiune. 
Am avutu fericirea d’a citâ cugetările eschise ale 
Reginei României. Sub pseudonimulu „Carmen Sylva" 
acăst’a gratidsa Maiestate a publicatu o traductiune 
germana a baladeloru poporare din tiăr'a s’a. Sub 
acestu nume a fost proclamata membru alu Academiei 
romane. Unu nou volumu alu Reginei are s’apara. 
Elu este intitulatu: „Sturm", Furtuni. Dăr’ ori 
câtu de strălucite ar’ fi aceste daruri ale inteligintiei 
sale, antai’a gloria a unei Regine este bunatatea 
animei sale. In acest’a privintia Regin’a este ne
comparabila. Acestu spiritu rafinatu, acdst’a fru- 
musetie eleganta, acestu limbagiu delicatu, acdst’a 
voce dulce, acdst’a ’nfațisiare imposanta si tot-d’o- 
data ’ncantatdria, totu a fost pusu iu servitiulu 
caritatii. In timpulu resbelului din urma, Regin’a 
României a imbracatu costumulu de infirmiera, si 
a servitu si ingrijitu pe răniți cu manile sale. 
Regin’a a fundatu institutulu suroriloru de caritate. 
Aceste surori nu sunt asiă numitele religidse, ddr’ 
religiunea presiddza la tdte acțiunile dîlei. Rugă
ciunea se tace săra si dimindti’a, Înainte si după 
flacare mdsa si’n totdeauna urmata de cântece. Iu 
anulu d’antaiu Regina plăti din casset’a s’a parti
culara tăte chieltuielile institutului. Numai in anulu 
urmatoru Camer’a votâ fonduri pentru oper’a gene- 
rdsa a aceleia care a fost numita Mam’a poporului. 
Cele mai mari nume din tiăra sunt înscrise in cata- 
logulu suroriloru. Antai’a supenăra a fost Mam’a 
Ghica. Regin’a a cautatu pentru a-o inlocui cu una 
din damele cele mai mari, d-na Alexandrina Flo- 
rescu. — Institutulu primesce persdnele de siăpte- 
spre-diece până la trei dieci si cinci ani. Surorile 
de caritate romane ingrigescu acum pe bolnavi la 
spitalulu fundatu de famili’a Brancoveanu Bibescu. 
Alte bine-faceri făcu inca scumpu numele Reginei; 
astfelu este scdl’a Elisabet’a si’ncuragiarile făcute 
tinereloru fete musicante. In vârst’a placeriloru si 
a desiertatiuniloru, incuragiata d’omagele unei curți 
intregi, nu este 6re in sufletulu unei tinere Suverane 
o mărire estrema, cându o vedemu consacrandu-se 
cu totulu pentru cei suferinti?

(Concursulu comitiului a g r i- 
colu de Ilfov u.) Regele Carolu a mersu 



calare, Sainbata la 6ra 1 d. a., insoțitu de adju
tantului de servitiu, la sc61’a de agricultura, langa 
care avu locu concursulu de pluguri, organisatu de 
comitiulu agricolu din Ilfovu. Maiestatea S’a intem- 
pinatu aici de d. directoru alu scălei de agricul
tura, de d. prefectu alu districtului Ilfovu, de d-nii 
membri ai juriului si de mai multi proprietari si 
comercianti, binevoi a asiste la concursu, la care 
au luatu parte vre-o 68 de pluguri, si a examinâ 
diferitele feluri de pluguri, aretandu unu deosebitu 
interesu pentru explicatiunile date asupra intre- 
buintiarei si folosului practicu alu fia-carui plugu 
in parte Maiestatea S’a merg&ndu dopa acăsta la 
espositiunea comitiului agricolu de 
Ilfovu, arangiata in curtea scălei, bine-voi a visita 
pe răndu: caii expuși, pavilionulu cu diferite pro
ducte brute si diverse fabricate ale districtului 
Ilfovu, si in fine masînele agricole. Apoi luandu- 
si diu’a buna, M. S. Regele, salutatu la plecare 
prin vii strigate de ura de cătra populatiunea ru
rala care terminase concursulu, se intărse la Cotro- 
ceni la 6rele 4.

(Din Basarabi ’a.) „Poștei" i se co
munica din Ismailu că guvernulu rusescu a mai 
prelungitu păna la alu doilea ordinu terminulu in 
care Bassarabi’a retrocedata se fia administrata totu 
după legile romanesci câ până acum. Se crede că 
acăst’a prelungire este făcută in vederea unoru 
reforme mai liberale ce se pregatescu pentru totu 
imperiulu, si care se voru aplica in curendu. Cătu 
privesce inse dreptulu de a optâ pentru protectiune, 
cu incepere dela 9 Octobie elu este interdisu peutru 
locuitorii basarabeni. Totu-odata ni se mai rela- 
tăza că s’a introdusu mesur'a de a supune la con- 
tributiune toti cinovnicii imperiului, lucru ce până 
acum nu există in Russi’a, cinovnicii constituindu 
o classe cu totulu privilegiata in stătu.

(Missiunea persana) a plecatu diu 
Bucuresci Mercurea trecuta. D-nu generalu Niri- 
man Khan, siefulu missiunei, a fost decoratu cu 
marele cordonu alu Stelei României, ăr’ d-nii 
Mirza-Keriin Khan si Antaky Nevruz au fost numiți 
celu d’autaiu comandoru, ăr’ celu d’alu doilea ofi- 
ceru alu Stelei României.

(Unu nou institutu filantropicu) 
s’a iufiintiatu in Bucuresci din averea reposatiloru 
intru fericire frați Xenocrat. Asiediatu intr’unulu 
din cuartirele serace ale capitalei acestu spitalu 
va aduce mari servitie suferindiloru lipsiți de midi- 
lăce si prea departati de celelalte institutiuni de 
felulu acesfa. Institutulu e ’nzestratu cu tăte cele 
trebuintiose in abundantia si după sistem’a cea mai 
noua. Spitaiuiu cuprinde 30 paturi, dintre cari 20 
pentru barbati in aripa stanga, 10 pentru femei 
in arip’a drăpta. Deschiderea se va face la 15 
Novembre st. v. in presenti’a Regelui.

(D o u e s t a t u e.) Se dice că stătu a lui 
E 1 i a d e se va inaugurâ in diu’a de 21 No
vembre st. v. — Consiliulu comunalu alu județului 
Râinnicu-Vâlcea a votatu sum’a de 2000 lei si 
formarea unui comitetu pentru redicarea unio 
statue iui Stroe B u z e s c u, capitanulu lui Mi- 
haiu Vităzulu.

(Admiterea laiciloru in Sinod u. 
Se anuntia că d. ministru de culte Urechia lucrăza 
la unu nou proiectu de lege asupra St. Sinodu 
alu României, cu scopu câ si laicii se fia admiși 
si representati in aceste corpu.

(D-lu Louis Uhlbach), presiedintele 
Societății filotechnice dela Courbevoie, care a scrisu 
cu atăta simpatnia despre romani, a tînjrtu la 1 
Novembre o conferintia asupra României in Sal’a 
de serbări a primăriei dela Courbevoie. Ilustrulu 
romancieru si publicistu a vorbitu cu multa căl
dură si recunoscintia, probandu astufeliu, că ceea 
ce a scrisu despre escursiunea s’a in Romani’a, n’a fost 
numai o trasa frumăsa de complesantia ci s’a in- 
temeiatu pe realitate.

(O operațiune rara.) O făia medi
cala din Vien’a spune, că septeman’a trecuta s’a 
facutu o operațiune interessanta. Professorulu 
Mauthner a reusitu a face asiă numita „extractio 
cataractae" in interiorulu ochiului unui unchesiu de o 
suta duoi ani din Tyrnau. Operati’a s’a urmatu 
normalu, ran’a s’a vindecatu si după diece dîle 
betranulu a plecatu a casa cu pupil’a curata năgra. 
In acestu secuiu nu s’a mai facutu o asemenea 
operațiune. Se crede, că s’a intemplatu numai inca 
unu casu anologu. In secululu trecutu Daviel a 
vindecatu totu de acăst’a maladia pe unu individu 
centenaru.

(Răni scumpe.) Du6e dame tinere, ra
nițe fiindu cu ocasiunea unui accidentu pe lini’a

fierata, au cerutu prin judecata dela directi’a din 
Milano a liniiloru ferate din Itali’a de nordu se 
le platăsca 50,000 livre (lei) si 40,000 lire; una, 
pentru că a perdutu duoi dinții, si alta, pentru că, 
din caus’a unei rane la obrazu va romană des
figurata tăta viati’a ei. Ele ’si-au motivatu cere
rile prin impregiurarea, că cu greu se voru mai 
pută mărită. R. W.

Contribuiri pentru balulu romanii din 
Vien’a.

Transilvania.
(Urmare.)

16. Prin Domnisibr’a Silvi’a Papp, in Criscioru Lista Nr. 
274. dd. Zoe Mihaltianu, Brad 1 fl. N. Fugata, notariu, 
Luncoiu inf. 1 fl. G. Padureanu, Baia de Crisiu 1 fl. N. 
Trutia 1 fl. N. Ineu notariu Vatia inf. 1 fl. N, Craciunelu, 
scrib. Ribitia 1 fl. Ioana Oncu 1 fl. N. N. 1 fl. V. Toinu- 
tia, scriba 1. fl. Petru Gligoru, Baia de Crisiu 1 fl. Petru 
Rimbasiu, invet. Brad 1 fl. Mihailu Divina argasitoru, Bradu 
50 cr. G. Golea 50 cr. G. Imperatu macelariu 1 fl. G. Ga- 
vrila econom 1 fl. Jula George subjude com. 50 cr. N. 
Margineanu prof. 1 fl. N. Hentiu când, de adv. Baia de 
Crisiu 1 fl. I. Costiu, scriba, Luncoiu inf. 1 fl. Ion Safta 
invet 50 cr, Ion Romauu paroch 1 fl. Kâdâr Denes, Baitia 
1 fl. Ioan German inv. Brad 1 fl. N. N. 20 N. N. 10 cr. 
Sicureanu prop. Luncoiu inf. 50 cr. Simeon Bacila, paroch 
Ormindea 1 fl. 50 cr. George Marcu Baitia 1 fl. George 
Bărdosi, mag. post. Baitia 2 fl. N. Rasoiu com. 1 fl. G, 
Moldovan notariu 1 fl. A. Ioan, paroch, Podele 1 fl. Ioan 
Lapedatu jude 50 cr. Ilie Belu inv. 1 fl. Torie Dauu Lun
coiu sup. 20 cr. Longin D. 2 fl. Aug. Onitiu notariu, Mi- 
haileni 1 fl. Rea Silvia Papp, Criscioru 1 fl. Sum’a 6. fl 35 cr.

17. Prin D-lu Pecurariu, parochu in Huniadoara, List’a 
Nr. 121 dd. Ioan Serbu, parochu, Cerbel 1 fl. Ambrosie 
Musia Lelese 1 fl. 50 cr. N. Popovici Iosani 1 fl. 10 cr. 
Avram Pecurariu Huniaddra 1 fl. Sum’a 4 fl. 60 cr.

18. D-lu Marcu Moldovanu, not. cerc. Petrila 6 fl.
19. D-si6r’a Andreica, câmpeni, List’a Nr. 74. dd. Ioanu 

Podea, notariu, Albae 1 fl. S. Rosicâ, Câmpeni 1 fl. V. 
Săbâu, parochu Lupsia 50 cr. Gerasim Candrea, adv. Câm
peni 1 fl. C. Cotisiel 50 cr. Eppiel Sanuel Câmpeni 50 cr. 
Nicola, parochu, Vidra Jancului 50 cr. Sum’a 5. fl.

20. Prin D-lu Gerasim Serbu, juristu, Sibiiu, List’a 283. 
dd. Moise Lazaru, asesor cons., Sibiiu 2 fl. Gerasim Serbu, 
juristu 1 fl. Emilianu Cioranu, parochu Resinari 1 fl. 
Sum’a 4 fl.

21. Prin Doamna Theresa Craciunu in Bistriti’a, List’a 
19. dd. Iulia Ranta Bistriti’a 1 fl. Ida Pavelu 1 fl. Iulia 
Silasi 1 fl. Condrea 1 fl Laura Margineanu 1 fl. M. B. 
1 fl. Teodosia Vararianu 1 fl. Mari’a P. Bota 1 fl. Roza 
Munster 80 cr. Elisabeta Bodes^u 1 fl. Mari’a Francu 1 fl. 
Matilda Popu 1 fl. N. Lica, adv. 5 fl. Frumosu, capitanu 
1 fl. Hangan supralocot 1 fl. I. Miutiu 1 fl. A. Hangea 
1 fl. Th. Craciunu 1 fl. 50 cr. Sum’a 22 fl. 30 cr.

Zeum.'ba-oii si Gavora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu 

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi utcza Nr. 17.
Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

Comande se efectuescu ț

Contra imflarei, a scrimei 
stomachului 

Haemorhoideloru, Constipatiunei, 
Suferintieioru de ficatu si de fiere, 

a Sângelui infectatu, 
contra urcarei sângelui cătra capu 

si pieptu.

Preparate după prescrierea medicala 
speciala.

Ingredientiele principale: 
Ecstracte de plante medicinale din 

Svitier’a.

<le Svitier’a ale lui R. Brandt Farmaciștii, si cari se vendu numai în cuthiore de tinichea, cuprindîendu 50 
Pilule â 1 Marca; ear’ de proba în cuthiore mai mici cu câte 15 Pilule pentu 35 Pfg. Fiacare cuthia cu PI
LULE DE SVITIERA veritabile trebuie se aiba etichetta de mai susu, crucea alba de Svitiera, in fondu rosiu represen- 
tandu iscâlitur’a preparatoriului.

BRASIOVU : Farmacistu J. v, Miller ; MAROS-VASĂRHELY : Farmacistu Bernady ; SIBIIU : Farmacista Teutscli ; 
CLUSIU: Farmacistu N. v. Szeky; ORADEA-MARF : Farmacistu G. Nyiry si în tote Farmaciile bune din tota Austri’a.

Editoru: Iacobu Muresianu.
Tipografi’»: Ioanu Goți si fila Henricw

22. Prin D-lu Ioanu Turcea, pretoru in Bran, List’a 
Nr. 34. dd. Ioanu Turcea, pretoru in Bran 2 fl. Mari’a G. 
Stoianu, Cernatu Saceleloru 1 fl. 50 cr. Sum’a 3 fl. 50 cr.

23. Prin D-lu Dr. Isac, adv., Clnsin, Lis’a Nr. 93. 
dd. Dbmna Iliesiu, Clusiu 3 fl. Dr. Isac, advocatu 3 fl. 
Sum’a 6 fl.

24. P. T. Dr. Ioan Vancea, archiep. si metrop., Blasiu 
30 fl.

25. Prin D-lu Ioachim Ciurea, parochu, Bran, List’a 
35. dd. Ioachim Ciurea 1 fl. A. Mosioiu, economu 50 cr. 
Z. Enescu, inv. 50 cr. I. Mosioiu, parochu 50 cr. A. Bu- 
descu, economu 50 cr. M. Enescu 50 cr. Sum’a 3 fl. 50 cr.

26. dd. Dumitru Eremias, comerc. Brasiovu 10 fl.

Curs ul u d. e ZBvLcixresci 
dela 2/14 Novembre 1881.

CJvursvil-ui. la. 'bure’a d.e "XZ'ien.’a.

V a 1 o r i Scadenți’» Cu- 
pdneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 88.— 89.-
6°/0 Oblig, de Stat, convert. 

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 100.3/4 ioi-7*
8°/0 Oblig, domoniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul.
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 101.‘/a 102.’/j
7°/o Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 101. 102.J/4
7°/0 „ n urbane idem 101.3/4 102.*/,
8°/0 Imprum. municipalu . . idem 105.— 106.—
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobenda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 225.— 230.-
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28.— 29.-
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1675 1700
Auru contra argintu.............. 2.— 1.7.
Auru contra bilete hipotec. . 2.— 1-7.
Auru contra bil. de Banca nat 2.— 1.2',
Florini Val. Austr.............. 2.13*/, 2.14’/s

din 14 Novembre st. n. 1881.

Rent a de auru un-
gara .... 119.60

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . 132 25

Amortisarea datoriei
cailoru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune^ 91.20

dto. (Il-a emissiune) 109.—
dto. (IlI-a emissiune) 96.75
Bonuri ruralo ungare 99.50
dto. cu cl. de sortare 98.50
Bonuri rurale Banat-

Timiș. 98.50
dto. cu cl. de sortare 97.50
Bonuri rurale transil-

vane .... 99.25
„ croato-slav. . 99.50

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 96.25

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 124.—

Dosurile p. regulare»
Tisei si a Segedin. 112.20 

Rent’a de harthia aust. 76 80
„ de argintu „ . 77.70
„ de auru „ 93.85 

Losurile din 1860 . 133.— 
Acțiunile bau cei austr.-

ungare . , 830.—
„ bancei de creditu
ungare . . . 357.50

bancei de creditu
austriaco . . . 358 50

Argintulu . . . —.—
Galbini imperatesci . 5.60
Napoleond’ori 9.37’/9
Mărci 100 imp. ge>. m.. 58 — 
Londra.. . .118 55

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.

se voru schimbă, cu altele. 9—30

Mai avantagiose si mai eftine că tote

Apele amare.

Solutiune facila.
De intrebuintiatu pentru pa- 

tientii de ori-ce etate.

Absolutu nevâtâmâtore.
Prospecte, cari între altele conținu nu
merose opiniuni din cercurile compe
tente despre efectu si nevâtâmare s’afla 
gratis la farmaciile mai josu însemnate. 

Se se ceara anume Pilulele

Redactoru mponsabilu: Dr. Aurel Muresianu.


