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Nr. 128. Mercuri 11 23 Novembre 1881.

Viitoriulu nostru ministru de esterne.
B r a s i o v u, 10 Novembre.

In modu fârte laconicu anuncia organulu d-lui 
Andrâssy, că numirea comitelui Gustav Kalnoky 
in postulu de ministru alu afaceriloru străine austro- 
ungare, este unu faptu implinitu. Comentariulu 
scurtu cu care ilustrâza fâi’a pestaua important’a 
scire, este unu semnu destulu de elocuentu că a- 
câst’a numire nu e nicidecum după placulu înaltei 
diplomație unguresci.

Ungurii doreau cu sete că se vedâ din nou pe 
Andrâssy in fruntea oficiului de esterne la Vien’a, 
in firrn’a convingere, că astfeliu politic’a maghiara 
ar’ face unu pasu înainte, ei s’ar1 fi mnltîamitu, 
după cum ne spunea „Kelet", si cu Tisza că mi
nistru de esterne, dâr’ dela „unu alu treilea, chiaru 
Unguru se fia", nu așteptau nici unu bine. Unu 
alu treilea, dîceau ei, ar’ însemnă o schimbare a 
directiunei politice, care ar’ fi impreunata cu mare 
grija si bataie de capu din partea guvernului 
ungurescu.

Ei bine, tocmai acelu „alu treilea", cu nume 
ungurescu, de care se temeau mai multu politicii 
dela „Kelet", a fost alesu de cătra monarchulu 
nostru de successoru alu repausatului baronu Hay- 
merle. Cornițele Gustav Kalnoky nu intrunesce in 
sine nimicu ungurescu afara de nume, elu este 
cetatianu si diplomatu austriacu par excellence si 
inca unu diplomatu, care ’si-a inceputu cariera pe 
timpulu absolutismului, la 1854. Elu a stătu 27 
de ani in serviciulu diplomaticu si a avansatu prin 
propri’a lui hărnicia până la rangulu de tramisu 
estra-ordmariu si ministru plenipotentiaru. Cu alte 
cuvinte Kalnoky este unu Unguru austriacu si este 
ceva fârte naturalu, că Ungurii maghiari nu prea 
sunt incantati de înaintarea lui cea mai noua.

Atăta e totu ce scimu până adi despre viito- 
toriulu ministrn de esterne. Marturisimu, că acâst’a 
este fârte puținu, dâca luamu in considerare ceea 
ce scriea dilele aceste unu organu de frunte vie- 
nesu, că adeca in intrâg’a admmistratiune a Austro- 
Ungariei nu e nici unu oficiu, care se aiba mă- 
caru pe departe acea importantia pentru corâna, 
pentru stătu si pentru pop6rele monarchiei, că ofi- 
ciulu de esterne; inse si puținulu ce l amu aflatu 
despre cornițele Kâlnoky este prea de ajunsu spre 
a ne face se intielegemu, că de aci incolo nu se 
va mai tractâ de aceea că „politic’a maghiara," 
ci de aceea că „politic’a austriaca" se faca unu 
pasu înainte.

Este greu de a face combinatiuni asupra poli
ticei viitoriului ministru de esterne, Kalnoky pâte 
fi unu V9chiu diplomatu, pentru popârele monar
chiei inse elu este inca unu factoru necunoscutu pe 
care abia de aci incolo ilu voru potâ cunâsce. Se 
dice că este omu capabilu, cu tâte astea nu 
scimu dâca nu cumva si elu va fi chiamatu mai 
multu se esecute decătu se conducă politic’a este- 
riâra. O diferenția inse intre densulu si reposatulu 
Haymerle totu ar’ esistă si in acestu casu. De 
Haymerle se dicea că este locutiitorulu lui Andrăssy, 
acâst’a nu se va mai potâ sustienâ si despre cornițele 
Kalnoky. Organulu nemtiescu din Pest’a sustiene ce 
e dreptu, spre aperarea decorului „marelui" barbatu 
de stătu Andrâssy, că acest’a ar’ fi recomandatu 
monarchului numirea lui Kalnoky, dâr’ usioru se 
pâte observă, că fâi’a pestana insasi nu crede in 
ceea ce sustiene.

Se pâte că se aiba dreptate fâi’a francesa, care 
a disu, că si pe viltoriu oficiulu de esterne din 
Vien’a va fi unu feliu de succursala a Berlinului, 
dâr’ numirea lui Kalnoky, ni se pare, că sâmana 
mai multu a avâ de scopu si emanciparea de sub 
tutoratulu esclusivu alu d-lui de Bismarck, prin o 
apropiare mai mare de Petersburg. Elu va urma 
credemu mai multu curentului politicei austriaco 
de sine statatâre, ce-o representa cabinetulu Taaffe 
in intru.

Nimicu nu pâte caracterisâ mai multu numirea 
lui Kalnoky, decătu asigurarea, că ea corespunde 
dorintieloru si opiuiuniloru comitelui Taaffe. Se 
vede dâr că partid’a austro-slava va jucâ pe viitoriu 
prim’a violina si findu-că acâsta partida se lupta 
pentru egal’a îndreptățire a tuturoru popâreloru 
monarchiei, s’ar’ potâ privi chiamarea lui Kalnoky 
la oficiulu de esterne, care este de-o infiuintia 
mare si pentru politic’a interiâra, că unu progressu 
facutu pe cărarea lunga si spinâsa a impacarei 
tuturoru popâreloru acestei monarchie.

Cromc’a evenimenteloru politice.
După o activitate de trei septemani, d e 1 e - 

gatiunile au pusu capetu Sambat’a trecuta 
sessiunei din anulu acest’a. Din cifrele ficsate pentru 
budgetulu afaceriloru comune 
insemnamu urmatârele : cheltuieli ordinare in totalu 
105.332,720 fl; extr’a-ord. 8.491,959 fl; la olalta 
11'3.824,679 fl. Din acâst’a sum’a duâe procente, 
adeca 2.276,493 fl. 58 cr. vinu numai pe sâm’a 
Ungariei. Partea Austriei este de 78.083,729 fl. 
79 cr., âra a Ungariei, socotindu-se si cele duâe 
procente, 35.740,949 fl. 21 cr. Pe langa acestea 
creditulu pentru ocupatiune, 6.177,500 fl. (pentru 
Austri’a 4.237,705 fl; pentru Ungari’a 1.939 735 
fl.) plus unu adausu de 558,907 fl. 95 cr. (pentru 
Austri’a 383,410 fl. 61 cr. pentru Ungari’a 175.496 
fl. 98 cr.) UDgari’a va avă a contribui asiâ-dara 
pe anulu 1882 sum’a de 37.856,181 fl. 19 cr. 
Din preliminariulu comissiunei delegatiunile au sub- 
trasu sum’a de 733,000 fl.

Fara neintielegeri, fara desbaterii înfocate,in cea mai 
deplina armonia s’au votatu aceste cifre cu tdta esa- 
gerarea loru. Cu deosebire liniscit’a aprobare a 
budgetului ministeriului de resboiu, care budgetu 
cresce din di in di, este de totu caracteristica. Se 
pare că 6menii s’au facutu fatalisti de totu, au 
plecatu capulu si . . . intemple-se ce se va ’n- 
templâ. Ei bine, se vorbesce in fiacare clipita de 
pacea lumei, se arata jertfele ce se aducu pentru 
sustienerea acestei păci cu tâte acestea cheltuielile 
pentru armata se totu marescu si nimenea nu ’si 
ridica glasulu in potriv’a reului ce ingreuâza tiâra 
totu mai multu. Dâca pe timpu de pace suntemu 
atătu de apesati, ce va fi in timpu de necazuri, 
căndu, statulu va avâ in adeveru lipsa de unu mai 
mare ajutoru din partea cetatieniloru sei? Asia se 
cauta bunăstarea tierei? Acestea suntu rodurile 
multu lăudatei păci? . . . Dicu, ciudati âmeni, 
ciudata economia!

In fine totuși au isbutitu Dr. Herbst cu con- 
soții sei de a formă unu „clubu alu stângei 
reunite" si de a stabili astfeliu o legătură mai 
strinsa intre fracțiunile germane din R e i c h s- 
r a t h. Acestu clubu alu fractiuniloru reunite din 
stang’a s’a formatu pe bas’a urmatârei programe:

„Petrunsi de necessitatea de a ne creâ base 
tari pentru o procedere unitara parlamentara; îm
pinși de periculele semtite de toti, la cari este 
espusa positiunea Germaniloru, fundata in istoria 
si nedespartibila de conditiunile de esistentia ale 
statului: considerandu, că actual’a politica a guver
nului amenintia unitatea statului precum si insti- 
tutiunile liberale si culturale si interessele naționale 
ale Germaniloru, precum si acele ale celorlalte 
popâre, cari in legătură cu Germanii nisuescu 
spre progressulu in libertate si cultura — sub- 
semnatii, luandu in aperare aceste interesse ame- 
nintiate de stătu si naționale se reunescu deocam
dată, pentru a combate politic’agu- 
v e r n u 1 u i intr’unu clubu parlamentâriu, care 
pârta numirea „Stang’a reunita." Toto-data au 
primitu subscrisii urmatârele statute (aci urmâza 
statutele clubului).

„N. fr. Presse" recunâsce, că clubuln stângei 
reunite" s’a nascutu intre mari dureri. Organulu 

centralistu sperâza, că peste puținu cornițele Taaffe 
va trebui se semtia, că si o minoritate'parlamentara 
scie se ’si căstige terânu. „Timpulu compromisse- 
loru a trecutu; in casulu celu mai reu asteptamu 
până la viitârele alegeri!"

Cumetrii centralisti dela Pest’a se bucura vo- 
diendu, că centralistii nemți voiescu să se grupeze 
earasi in giurulu vechiului stindartu alu supremației 
dualiste. Si „Pester Lloyd" aproba 
procederea fractiuniloru ge r- 
m a n e ale Reichsrathului, dâr’ totodată le dă se 
cunâsca, cătu de mare este durerea diplomatiloru. 
din Pest’a, că Nemții abia acuma incepu a se 
reculeze, candu reunirea loru nu mai pâte delaturâ 
sâu impedecâ pentru durata sistemulu inauguratu 
de cabinetulu Taaffe. Tâte sunt frumâse câte le 
espune programa „stângei reunite" — esclama 
„Pester Lloyd" — numai se nu se insiele Nemții 
asupra efectului acestei acțiuni, căci ori-ce ar’ face 
fracțiunile reunite ale loru pe cornițele Taaffe nu’lu 
voru potâ resturnâ si chiaru resturnandu ’lu 
Nemții ar’ trebui se tiena contu de esistenti’a 
Cehiloru, Poloniloru si Sloveniloru si de conse- 
cintiele ei.

Este batatoriu la ochi, că „Pester Lloyd" ga- 
sesce positiunea lui Taaffe atătu de tare si, ce e mai 
multu, recunâsce că „ide’a de impacare a comitelui 
Taaffe este o idea indreptatita" si că Nemții nu-o 
voru potâ resturnâ. Adeveratn că intotdâuna orga
nulu comitelui Andrâssy ’si-a datu aerulu de a 
protege incătuva pe Cehi, Poloni s. a. dâr’ tocmai 
in momentulu reunirei fractiuniloru centraliste ger
mane, unu asemenea limbagiu este surprindietoriu 
si dovedesce numai că scrirea telegrafica dela 19 
1. c., care asigura, că va fi numitu cornițele Kalnoky 
in postulu de ministru alu afaceriloru străine, a 
produsu o adânca impressiune asupra fâiei supre- 
matiste din Pest’a. Se vede că si „Pester Lloyd" 
este de parerea ce amu esprimat’o noi, că venirea 
la ministerulu de esterne a lui Kâlnoky va contribui 
numai la intarirea positiunei cabinetului Taaffe si 
de aceea ilu vedemu facându, cum dîce Neamtiulu 
„gute Miene zum bbsen Spiel."

Dela V i e n ’a se telegrafâza diarului „Pester 
Lloyd" că cornițele Gustav Kalnoky so- 
sindu dela Petersburg la Vien’a a fost primitu in 
19 1. c. de cătra Maiestatea S’a in audientia pri
vata. Numirea lui de ministru de 
esterne imperialu se pâte consideră 
deja că unu faptu hotaritu. înainte de 
a ’si ocupă nouiu postu, cornițele Kâlnoky se va 
duce la Petersburg, spre a predă acolo scrisorile 
sale de rechiamare.

Cornițele Kalnoky a intratu in Iuliu 1854 in 
serviciulu diplomaticu; in 16 Augustu a aceluiași 
anu fft numitu deja atasiatu si a fost in calitatea 
acâsta membru alu missiuniloru dela Miinchen si 
Berlinu; in anulu 1859 a avansatu la gradulu de 
secretariu de ^legatiune si a functionatu că atare 
in Berlinu si Londra; in anulu 1868 a devenitu 
consiliaru de legatiune. Dela anulu 1871 a func
tionatu cu titlulu si caracterului unu tramisu estra- 
ordinariu si ministru plenipotentiaru in Roma; in 
1879 a fost numitu ambasadoru in Kopenhagen. 
De aci a fost stramutatu la Petersburg, unde a 
condusu afacerile legatiunei mai autaiu că locutii- 
toriu alu concediatului baronu Langenau, până 
candu in Ianuariu 1880 a fost numitu definitivu 
ambasadoru in Petersburg.

„Polit. Corresp." din Vien’a dice intr’unu co- 
municatu, că sgomotele respandite de cătra unele 
din diare asupra unoru turburari cari s’ar’ fi 
intemeiatu in D a 1 m a t i ’a, au fost multu esa- 
gerate; totulu se reduce inse la nesce bande de 
tâlhari, cari venindu din Herzegovina au nelinistitu 
tînutulu Crivosciei, dâr’ guvernatorulu a luatu me- 
suri pentru scutulu locuitoriloru. Toto-data se dice 
in acelu comunicatu, că recrutarea pentru Land-



wehr, (armat’a teritoriala) in Cataro, cu t6te abți
nerile, de altmintrea puține, s’ar’ fi terminatu fara 
disordine. Organisatiunea Landwehrului in Dal- 
inati’a meridionala se p6te consideră, prin urmare 
că terminata, chiaru si fara participarea puținiloru 
recruți din districtulu Crivosciei.

Ambasadorulu romanu in Paris d. Calimachi 
C a t a r g i, au fost rechiamatu si primulu secre- 
tariu alu legatiunei d. Odobescu conduce 
deocamdată afacerile legatiunei romane.

Impressiunea ce a făcut'o m e s a g i u 1 u 
i m p e r a t u 1 u i W i 1 he 1 m, ce’lu publicamu 
mai la vale in estrasu, asupra fractiuniloru liberale 
din Reichstag a fost fârte nefavorabila. Ele tre- 
buira sb se convingă că principele Bismarck nu 
voiesce ale face nici-o concessiune, si că tiene mor- 
tisiu la proiectele sale combătute de liberali, cum 
este acela privitoriu la introducerea monopolului de 
tutunu s. a.

Deja la constituirea biroului noului Reichstag 
s’a doveditu, că fracțiunile conservative 
si clericale impreuna cu P o 1 o n ii si cu 
E 1 s a t i a n i i formâza maioritatea in parlamentu. 
Aceste fracțiuni uuindu-se 1a, alegerea presiedintelui 
au representatu peste 190 voturi si au alesu de 
presiedinte pe conservativulu de L e v e z o w, 6r’ 
de primulu vice-presiedinte pe membrulu centrului 
Frankenstein. Ei alesera de alu doilea 
vice-presiedinte pe unu liberalu, d. B e n d a, dâr’ 
acest’a a refusatu in cointielegere cu partid’a s’a 
si asid in loculu lui fii alesu conservativulu 
Ackermann. Presidiulu parlamentului ger- 
manu e compusu prin urmare din duoi conservativi 
si unu clericalu catolicu.

Organele liberale germane in frunte cu „Na
țional Ztg* imputa cancelariului, că voiesce se an- 
gageze autoritatea personala a monarchului pentru 
politica lui. Mesagiulu contiene unu pasagiu unde 
să dice că monarchulu numai atunci va fi multiu 
mitu, ddca se voru realisă proiectele so- 
c i a 1-p o 1 i t i c e ale prințiului Bismarck. Este 
reu inse a aduce astfeliu in conflictu convicțiunile 
cetatianiloru cu semtiulu loru de pietate cătra pur- 
tatoriulu corânei, dice „Nat. Ztg." Numai cance- 
lariulu este responsabilu pentru politic’a lui si este 
condemnabila metod’a cancelariului de a voi să se 
ascunda la spatele monarchului.

La unu prandiu, datu in onârea consiliului fe- 
deralu germanu, d. de Bismarck a disu, că 
doresce deja de multu de a se retrage, dâr’ nu
mai veneratiunea si alipirea s’a de persân’a impera- 
tului ilu retiene, de a se desparți de elu. Punen- 
du’si odata întrebarea, că ce ar’ mai potâ folosi 
in timpulu funcționarei sale natiunei germane si-a 
disu că numai prin împuținarea dariloru directe, 
printr’o reforma a celoru indirecte, apoi prin redi- 
carea starei classeloru muncitâre se mai pâte face 
ceva. Bismarck mai dise, că acuma ar’ potd se în
sărcineze pe altulu cu conducerea politicei interiâre 
si acestu locuttiitoriu se si’lu iă său din centru său 
d’intre liberali. Interessantu e că, candu unulu din 
meseni a citatu unu esemplu din istori’a monar- 
chieloru absolute, cancelariulu a disu, că abso
lut i s m u 1 u n’ar’ fi a s i 6 reu; dâr’ atunci 
nu se scie i n t o t d 6 u n’a in ce mâni 
in cape guvernulu; de aceea i s’a parutu 
că cea mai rationabilaforma de 
stătu constitutiunala. Numai 
parlamentarismulu se nu t r â c a 
marginele sale.

Se anuntia din P e t e r s b u r g, că a aparutu 
aeuma alu siâselea numeru alu f 6 i e i nihi
liste, datatu dela 23 Oct. Organulu nihilistu e 
curatu si se vede, că s’au adusu îmbunătățiri in li- 
terile si imbunatatirea tipografiei sociale-revolutio- 
nare. Fia-care din cele optu foi p6rta inscripti’a 
„Narodnaia Wolja." Spiritulu acestui numeru e 
fârte elegicu, aprâpe resîgnatu. Pe prim’a pagina 
se afla in doliu anunciulu despre m6rtea lui Găr- 
field, si de desuptu se scrie: Esprimendu-ne con- 
doleanti’a nâstra poporului americanu, credemu de 
datori’a nâstra se protestamu, in numele revolutio- 
nariloru ruși contra fapteloru violente, că ale lui 
Guiteau. Intro tiâra, unde libertatea personala 
permite lupt’a ideiloru, unde vointi’a libera a por 
pâreloru creaza legile si chiaru alege persân’a ce 
guverna, intr’o asemenea tiâra omorulu politicu că 
mijlocu de lupta este unu fenomenu alu aceluiași 
despotismu, a cărei esterminare ne-amu propus’o in 
Russi’a. Comitetulu esecutivu, 10 Sept," — In 
articolulu de fondu sunt violentu atacati Tiarulu, 
Ignatieff si Pobedonoceff. Apoi „Narodnaia Wolja" 
aduce corespondentie din Saratow, Worones si la- 
roslaw, ce contienu amenunte âsupra caletoriei Tia- 

rului la Moscva si mai alesu ’si bătu jocu de me- 
surile de precautiune, luate candu a fostu Tiarulu 
in Iaroslaw. Școlarii Liceului au fost tînuti inchisi, 
pena ce a plecatu Tiarulu. (Mai tardiu au fostu 
turburari intre școlari.) Apoi vine o poesie, care 
tratâza despre o mama, alu cărei fiiu zace in tem- 
nitia. După asta urmâza diferite istoriârea asupra 
demnitariloru, intre altele că mitropolitulu din Kiew, 
Tilocy. a âdresatu o epistola Tiarului, prin care 
’lu dojenesce, că s’a departatu de poporu. Tiarulu 
a pusu să se faca cercetare, dâca mitropolitulu e 
cu mințile întregi. Intre „sciri diverse" se spune, 
că sunt 2508 acusari de lesa maiestate, in urm’a 
cărora Tiarulu a datu unu Ukazu secretu, că nici 
o causa se nu se presiute rribunaleloru, ci după o 
intielegere intre ministrulu de justiția si de inter
ne cei acusati se fia pedepsiți pe cale administra
tiva. Fâiea termina ca de ordinaru printr’o lista de 
subscriptiune a asociatiloru, dela 13 Martiu până 
la 15 Iuniu, ce contiene 20,000 ruble.

Acuma se vede că prin arestarea sie- 
filoruligei irlandeze nu s’au mulco- 
mitu turburarile din Irland’a. Pe fia-care dî audimu 
de crime teribile, ce se comitu contra arendasiloru, 
cari avura curagiulu a ’si plăti arend’a. Hoți tra
vestiți intra in case si omâra totu ce intalnescu 
viu. Land-comissiunile au multu de lucru cu tâte 
astea, căci mii de arendași petitiunâza (in seusulu 
legii agrare) pentru a li se stabili arendele. De 
multeori se vede că arend’a a fostu peste mesura 
mare, atunci tribunalele o reducu la jumătate si 
foile conservative scuipa din caus’a acâst’a focu si 
puciâsa numindu guvernulu o adunatura de comu
niști si taciunari.

Intr’unu articula intitulatu „Regi n’a R o- 
maniei Protectiunista" scrie „Curier. 
Financiaru" intre altele :

„Este interesantu apelulu Reginei cătra națiune; 
elu esprima o cugetare care trebue se pue capetu 
luptei ce de mai multi ani esista in Romani’a intre 
du6e idei si duâe scoli economice, cari se potu 
resuma ast-felu : Scâla protectionista 
in lupta cu scâl’a liberului schimbu; 
idea că Romani’a trebue se ramăe o tiera agricola 
si fara industrii manufacturiere in lupta cu ide’a, 
că Romani’a fiindu o tiâra agricola, trebue se des- 
chidemu, priD fondare de industrii, nâue si vaste 
debusieuri agriculturei.

S’a disu si se sustîne cu multa dreptate că 
Romani’a e o tiâra bogata. Regin’a nu voesce se 
intielâga acâst’a; Ea nu voesce se vada o Romania 
bogata cu unu poporu descultiu! Maiestatea S’a 
voiesce că avuti’a si bunulu traiu se petrunda până 
in cele mai depărtate cătune ale tierei, si pentru 
că acâst’a nobila vointia se ’si pâta avă aplicarea 
ei, trebue se renuntiamu la ide’a d’a râmând o 
tiâra pura agricola si sclava strainatatii după in
dustriile ce importamu, si se cautamu a face că 
sistemulu protectionistu se devie crediulu nostru 
politicu său mai limpede programulu Revolută anei 
economice in care ne aflamu,

Amu fondatu fabrici de zaharu. de chibrituri 
de postavuri, de luminări de stearinu, de frlnghii, 
etc.; la ce resultatu amu ajunsu ? Amu ajuusu 
a plânge pe ruinile unora si a intârce cu mila 
ochii de la funcționarea altora. Pentru ce ? Pentru 
că in tractatele nâstre de comerciu ne amu condusu 
mai multu de scâla liberului schimbu, atunci candu 
n’aveamu nimicu de schimbatu in industrii cu alte 
popore, in locu se ne conducemu de principiile 
seâlei protectioniste.

Pentru că amu fondatu aceste industrii fara se 
ne gandimu a le creâ si stabilimentele de creditu, 
de care au trebuintia, lasandu-le ast-felu a deveni 
prada camatariloru.

In fine pentru că amu voitu se stabilimu in- 
dustri’a pe base de cartonu atunci pe candu trebuia 
se â stabilimu pe base solide si durabile, pe base 
inradacinete in poporulu de la tiâra si după unu 
planu anume determinatu.

Regin’a luandu intiativ’a pentru stabilirea 
industriei tiesaturiloru in Ro
man i’a prin poporulu dela tiâra, 
Majestatea S’a a pusu man’a pe adevarata rana si 
a asternulu basele adevarate ale unui regimu eco- 
nomicu protectionistu, propriu a deschide treptatu 
noue debusieuri muncii si agriculturei nâstre, a 
face că avuti’a si bunulu traiu se pătrundă in că
minele si a celoru mai seraci.

Acâst’a mica iudustria a tiesaturiloru, mica in 
aparentia dâru imensa candu privimu populatiunea 
din intrâga tiâr’a, se afla in mare decadentia si in 

schimbu, miliânele tierei trecu peste hotare se caute 
fabricat de străine.

Nobil’a Regina intielese pericolulu si se îndreptă 
cu hotarire in contra acestui curentu vatamatoru 
intereseloru nâstre naționale. Ea inbracă insasi hain’a 
tradiționala pe care o aridica la onâre, o introduse 
in Palatu, o facil se strabata in tâte salânele si 
facil pe toti se revie la sentimente mai bune pentru 
unu articolu romanescu de prim’a necesitate. Acâst’a 
nu era inse de cătu semnalulu curentului economicu 
ce Regin’a Protectionista voia se inaugureze, căci 
Ea meditâza astadi unu planu inca mai mare ; 
voiesce se stabilâsca o adeverata industria naționala 
a tiesaturiloru pe base mai largi si cu 
sianse de o mai mare si sigura intemeero si des- 
voltare.

Economiștii romani, si in specialu „Cur. Fio." 
se grabesce a aduce omagiele sale nobilei Regine 
pentru acâst’a frumâsa inițiativa. Căndu incuragiarea 
yine de susu, candu insasi Regin’a României ia in 
manele sale acâst’a frumâsa mișcare economica, 
triurofulu nu pâte fi de cătu din cele mai sigure 
si maî strălucite."

Deschiderea Reichstagului germanu.
Joi’a trecuta avii locu deschiderea Reichstagului 

germanu. Principele Bismarck, in fruntea con
siliului federalu, se asiediă la stang’a tronului, 
care era invelitu, si impartasi deputatiloru adunați 
in numeru de vreo 200. că Imperatulu nu se semte 
bine si de aceea spre marea lui părere de reu se 
vede impedecatu a deschide in persâna Reichstagulu. 
Principele ceti apoi discursulu tronului, caruia i 
s’a datu form’a unui mesagiu imperatescu, contra- 
semnatu de cancelariu.

Mesagiulu, care se introduce cu cuvintele : „Noi 
Wilhelm din grati’a lui Dumnedieu imperatu alu 
Germaniei, rege alu Prussiei, facpinu tuturoru 
cunoscutu: Noi amu convocatu Reichstagulu inca 
in anulu acesta spre a stabili mai antaiu budgetulu 
imperialu s. c. 1." Mesagiulu dice apoi, că pro- 
iectuln de budgetu arata o desvoltare imbucuratâre 
a financeloru imperiului si unu succesu bunu alu 
politicei economice inaugurate. Prin conventiunea, 
ce s’a incheiatu cu liber’a cetate Hamburg s’a facutu 
unu pasu mai departe spre tînt’a unirei Germauiei 
că teritoriu vamalu si comercialu. Mesagiulu a- 
nuntia mai departe că guvernulu va presentâ din 
nou unu proiectu de lege privitoriu la prelungirea 
periodeloru legislative si de budgetu. Cu privire 
la vindecarea releloru sociale, 
o problema ce ’si-a ales’o cancelariulu, Mesagiulu 
dice, că acâst’a nu se pâte ajunge numai prin re- 
pressiuni, ci trebue sb se faca si ceva positivu 
pentru imbunatatîrea sârtei lucratoriloru. Acâst’a 
o recomenda caldurosu Reichstagului, in sperantia, 
că tâte partidele fara distinctiune voru sprigini 
nisuintiele guvernului, anunciandu presentarea unui 
proiectu de lege prelucratu pentru asigurarea lucra
toriloru contra nenorociriloru ce provinu din ocu- 
patiunea loru la fabrici. Totodată se presentâ unu 
proiectu privitoriu la organisarea proportiuuata a 
casseloru industriale. Dâr’ si aceia din lucratori, 
cari nu mai potu agonisi din caus’a etatii si a 
invalidității au unu dreptu la spriginulu unui stătu, 
„care se radiemă pe fundamentele morale ale vie- 
tiei creștine". Creare de societăți corporative sub 
scutulu si promoverea din partea statului, va face 
possibila si solutiunea acestei probleme, dâr’ voru 
fi de lipsa medilâce materiale insemnate.

Mesagiulu accentuâza reform’ă dariloru 
prin introducerea de imposite indirecte im
periale cu scopu de a potâ delaturâ unele dări 
directe, cari apasa comunele. Celu mai bunu 
midîlocu pentru scopulu acest’a ilu vede in intro
ducerea monopolului de tutunu si in mai mari im
posite asupra beuturiloru spirituâse. „Aceste ni- 
suintie — dice Mesagiulu — sunt libere atătu de 
scopuri ascunse fiscalice, cătu si de scopuri reac- 
tiunare." Că o conditiune prealabila pentru refor
mele aceste sociale si politice se cere o buna sta
tistica asupra ocupatiunei fia-carui cetatianu din 
intregu imperiulu. Mesagiulu continua apoi cam 
asiâ :

„Dâca pe terbmulu institutiuniloru interiâre ale 
imperiului ne astâpta grave probleme, pe cari nu 
le va potâ deslegă intr’o sessiune parlamentulu, ne 
causâza cu atătu mai mare bucuria, a ne esprime 
cu deplina multiumire asupra situa- 
tiunei politicei nâstre esteriâre. 
Dâca si in cei diece ani din urma, in mani’a inul- 
toru prediceri si temeri, a succesu a păstră Ger
maniei bunătățile păcii, totuși in nici unulu din 
anii acesti’a nu amu privitu cu aceeași încredere la 



Continuarea păcii binefacere pe viitori u, că in 
anulu acest’a. întâlnirile ce le-amu avutu in Gr a- 
s t e i n cu imperatulu Austriei si regele Ungariei, 
in D a n z i g cu imperatulu Russiei, au fost es- 
pressiunea relatiuniloru strinse personale si politice, 
cari pe noi ne I6ga de monarchii amici, ear’ pe 
Germani’a o ldga de cele du6e imperatii vecine 
puternice. Aceste relatiuni basate pe increderea. îm
prumutata sunt o garanția sigura pentru 
continuarea păcii; la care tintesce in 
deplina cointielegere politic’a celor u trei 
curți imperatesci. Putemu se contamu 
la aceea, că acdsta politica de pace va avă unu 
bunu resultatu, cu atătu mai vârtosu, cu cătu si 
relatiunile n 6 s t r e cu t 6 t e cele
lalte puteri sunt cele mai amica- 
bj 1 e. Credinti’a că se potu basâ in iubirea de 
pace a politicei germane a ajunsu a prinde rădă
cini la tdte popărele, si consideramu de principal’a 
n6stra datoria cătra Dumnedieu si cătra patri’a 
germana de a intari si justifică acdsta credintia."

Reichstagulu a primitu cu tăcere acestu Mesa
giu si numai după cetirea lui intonă ambasadorulu 
bavaresu unu „Hoch" intreitu pentru imperatulu.

Gestiunea Dunărei.
iii.

Acestu proiectu, iutitulatu : Ante-proiectu pentru regu
lamentele de navigatiune, de politia fluviala si de supra- 
veghiare, propusu comissiunei europene dunărene cu resie- 
dinti’a la Galați, dovedesco pena la evidinti'a, că d’astadata 
Austri’a a voitn se stabilesca supremati’a s’a absoluta a- 
supra Dunărei intr’unu modu legalu si statornicu, printr’unu 
actu internationalu, care s’aiba putere de lege. Deca acestu 
regulamentu ar’ fi fost primitu, ea ar’ fi devenitu arbitrulu 
supremii alu fluviului. Esecutarea regulamentului este pusa 
sub autoritatea unei cumissiuni, disa comissiunea rnicsta a 
Dunărei, cu resiedinti’a la Rusciucu, in care Austro-Unga- 
ri’a, Bulgaria, Romani’a si Serbi’a sunt represintate fia-care 
printr’unu delegatu.

Acest’a comissiune este presidata de dreptu de dele- 
gatulu Austro-Uugariei.

Otaririle sunt luate cu maioritate de voturi; in casu 
de paritate, votulu presiedintelui va fi preponderante. Prin 
urmare Austri’a, in ori-ce cestiune iu care ar’ fi voitu se 
reusiâsca, n’ar’ fi avutu de cătu se dobendesca votulu uneia 
din puterile mici, cari făcu parte din comissiunea rnicsta, 
ceea-ce de sigurii i-ar’ fi fost lesne, multiumita interesseloru 
atătu de uumerâse si adesea opuse ale diferiteloru state mici.

Cu alte cuvinte, commissiunea rnicsta ar’ fi fost o co
missiune austriaca sub o forma internaționala.

Regulamentulu prescrie că nu se va construi, pe unulu 
s6u cela-laltu tiermu, nici unu podu seu ori-care altu stabili- 
mentu fixu in fluviu, ale caroru planuri nu voru fi fost 
comunicate comissiunei mixte si recunoscute de ea ca ne- 
pntendu se impedice in nimicu navigatîunea. Ecce Romani’a 
si Bulgari’a obligate se cera autorisarea Austriei si Serbiei, 
pentru a stabili o comunicatiune intre ele!

Mai multu de cătu atătu : se scie ca Romani’a ocupa 
dela Silistri’a pena la Sulina ambele tiermuri ale fluviului 
si că crearea de comuuicatiuui stabile si lesniciose intre 
Dobogrea si rcstulu României este o conditiune sine qua 
non pentru intarirea stapanirei romane in nou'a provincia. 
Si cu t6te acest’a, pentru a face unu podu intre Romani’a 
Cisdanubiana si Dobrogea, este trebuintia de autorisarea 
Serbiei, Bulgariei si Austriei! Intf altele, espressiunea „s6u 
altu stabilimentu fixu in fluviu" este fârte elastica; ea pâte 
să se raporteze la debarcadere, cheiuri, etc. pentru care ar’ 
trebui să se cera asemanea autorisarea comissiunei mixte. O 
alta prescriptiune însemnata este aceea care subordineza pe 
căpitănii de portu (funcționari platiti "de Stătu si depin- 
diendu de ministerulu afaceriloru străine) comissiunei si in- 
spectorelui seu. Este adeveratu că regulamentulu adauge „iu 
ceea ce privesce acțiunea loru asupra apei. Der’ acest’a 
restrictiune n’are nici o insemnatate căci mai tota acțiunea 
capitaniloru de portu se esercita asupra apei. Lasamu la o 
parte o mulțime d’alte prescriptiuni totu atătu isbitâre pentru 
autoritatea interidra a guvernului romanu si care ar’ face 
din acest’a comissiune unu stătu in stătu. Se citamu cu 
tdte astea inca unu puntu. Regulamentulu conține unu ar- 
ticolu, care prescrie că elu va pute fi modificatu de catra 
inse-si comissiunea mixta. Este lesne de intielesu in ce 
sensu aceste modificări eventuale ar’ fi făcute, din momen- 
tulu, candu Austri’a ar’ ave preponderanti’a in sinulu co
missiunei. Acestu lucru vorbesce destulu de elocinte pentru 
ca se nu avemu nevoia d’a stărui asupra tendmtiei manifeste a 
proiectului.

Der’ operațiunile periodice ale comissiunei europene 
dunărene erau in genere pușinu cunoscute, afara de lumea 
diplomatica si, in adeveru, lucrările acestei reuniuni, con
stituita in modu permaninte de congressulu dela Paris si 
confirmata de conferinti’a dela Londra din 1871, au o parte 
speciala care intereseza pușinu pe publicu. Partea grea a 
lucrariloru comissiunei dunărene vatamase interesulu curatu 

politicu alu operei sale, care este consiederabila; si după 
tote probalitatile, comissarii ar’ fi urmatu se delibereze in 
pace, in liniscea misteridsa, care plana asupra acteloru loru 
de 20 ani, deca press’a europena n’ar’ fi fost pusa in 
curentulu cestiunei prin publicarea ante-proiectului, in urm’a 
unei indiscretiuni. Der’ ceea ce este caracteristicu, este că 
Austro-Ungari’a era atătu de pușinu grabîta d’a vede re- 
alisandu-se ceea ce ea cere adi cu atăta vioiciune că duoi 
ani trecuseră fara că ea se fi cerutu formalu esecutarea art. 
55 din tractatulu dela Berlinu.

Ne amu esplica cu greu acesta reimputernicire rapede, 
deca n’ămu tiene socotâla de evenemintele, cari au urmatu 
după tractatulu dela Berlinu.

Se vobiea despre întocmirea unui regulamentu de navi
gare privitoru la riverani, adica la Romani’a, la Serbi’a si 
la Bulgari’a, intre Portîle de fern si Galați. Austri’a inse 
nu este riverana in acest’a parte a fluviului, si cu t6te a- 
cestea ea ave pretensiunea se impue preponderanti’a s’a in 
comissiunea stateloru mici care ar’ fi la intemplare chiamata 
se aplice regulamentulu in cestiune. Barbatii de stătu din 
Vien’a sciau că priectele loru voru intempina pedici seridse 
din diferite parti. Pentru a le susține dâca nu pentru a 
le justifica, trebui’a sprijinulu fara conditiuni alu unei mari 
puteri. Ei der’ au iutardiatu de buna voie elaborarea regu
lamentului de navigație pena la epoch’a caletoriei principelui 
Bismarck la Vien’a. D’atunci atitudinea loru s’a schimbatu 
cu totulu. Apropiarea dintre Germaui’a si Austri’a a adusu 
sprijinulu doritu, de care avea ea trebuintia pentru a dă 
asaltulu privilegiiloru stateloru mici.

Acesta este prim’a fasa a cestiunei Dunărene, astu- 
feliu cum se presinta adi.

Dela inceputulu incidintelui, se putea prevede in ce 
modu s’af grupă Puterile. Era mai antaiu cu totulu firescu 
că Austri’a sa caute a se folosi de momentulu oportunu ce 
se presintă pentru a stabili odata pentru totu-dauna prepon
deranti’a s’a absoluta asupra Dunărei de josu. Era asemenea 
vediutu că Germani'a si Itali’a ar’ impinge-o la acest’a, 
cum ele au facutu d’altmintrelea ori de căte ori a fost vorba 
d’a inlesni Austriei o întindere in Oriinte. Germani a si 
Itali’a sunt aliati naturali pentru a impinge imperiulu 
dualistu spre marea Egea si marea Negra si alu slabi astu- 
feliu pe Adriatic’a, in Tyrol si in stăpânirile sale germane. 
Lucrarea sub-comissiunei însărcinate cu elaborarea proiectului 
de regulamentu este o doveda isbitoria despre acest’a combi- 
natiune politica.

Amu vediutu ca era compusa din delegații Austro- 
Ungariei, Germaniei si Italiei. Si ce au facutu acești dele
gați î Tratatulu din Berlin prescrieo că comissiunea euro
peana va fi insarcinata cu regulamentarea navigației fluviului 
si cu supraveghiarea esecutarei acestei regulamentari, lasandu 
firesce esecutarea insa-si in manele fia-carui Stătu riverauu 
iu pârticularu, asupra toritorului seu. Căte-si trei delegații, 
luandu de basa tratatulu dela Berlin, au inceputu se’lu in
terpreteze in sensulu austriacu : adeca, in locu d’a se ocupă 
cu elabora reaunui ante-proiectu de regulamentare a fluviului, 
ei au creatu o noua persâna morala, numita com
missiunea mixta a Dunării. In acesta ei au trecutu- 
in modu veditu peste competenti’a loru, căci ei nu erau 
autorisati, nici prin tratatulu dela Berlin, nici prin delegarea 
pe care le-a dat’o comissiunea europeana, se sustragă ace
stei comissiuni supraveghiarea regulamentului de navigare si 
de politia fluviala, pentru a atribui esecutarea ei unei co
missiuni mixte, care nu este prevediuta de nici unu aran- 
giainentu internaționale. Prin urmare, „comissiunea mixta a 
Dunării," închipuita de delegații Austro-Ungariei, Germaniei 
si Italiei, a fostu proiectata in afara de dreptulu interna
tionalu. Comissiunea europeana a Dunării ea insa-si nu era 
in dreptu s’o intocmesca fara o prealabila intielegere cu 
tăte Puterile. Ast-felu articulele 3 si 4 din faimosulu ante- 
proiectu presintatu de delegați sunt făcute iu neconformitate 
cu prescriptiunile tratatului din Berlin ; înainte d’a discuta, 
deca Austri’a trebuie s’aiba presiedinti’a cu votu preponde
rante, deca scaunulu comissiunei trebue se fia la Rusciucu 
seu aiurea, trebuie se esaminamu deca „comissiunea mixta a 
Dunării" trebuie se fia instituita.

Acest’a era puntulu principalu asupra caruia ar’ fi tre- 
huitu se se invertesca discusiunea.

Cele-lalte puncte n’aveau pentru Austri’a de cătu o 
insemnatate secundaria, căci instituirea „comissiunei mixte" 
odata dobândita, ea era sigura că va ave si celel’alte in 
eomissiune, folosindu-se pe rendu de interese diferite si ade
sea opuse ale stateloru mici representate iu acest’a comis
siune.

(Nouvelle Revue.)

ZD 1 e x b e.
(Inaugurarea statueiluiHe- 

1 i a d e.) In fine statu’a lui Heliade s’a instalatu 
in fați’a gradinei Universității, gratia bunei vointie 
ce a aretatu d-lu V. Urechie in acdst'a cestiune. 
Ea sdmana fdrte multu cu marele poetu; are de 
duoe ori marimea naturala asid, că se p6te vedd 
in depărtare destulu de bine. S’a fixatu diu’a de 

21 Novembre pentru inaugurarea ei. Caus’a că nu 
s’a alesu o di mai apropiata a fostu dice „Bin. 
Publ.“ că sb se db in destulu timpu Academiei 
romane, representantiloru scoliloru, teatrului, presei 
tipografiloru, societății pentru instructi’a poporului 
romanu etc. unde Heliade a luatu o parte activa 
la desvoltarea loru, se le db timpu se prepare dis
cursurile ce voru voi a face cu acdst’a ocasiune.

(D i n t r’u n u leu, duoi...) Sandu Stanciu e 
adusu la bar’a tribunalului corectionalu de Ilfovu, 
secțiunea II, sub preventiunea de escrocherie, in 
pagub’a lui Neagu Craiovdnulu, precupetiu de mese
ria si d’o inteligintia fdrte limitata, pe care l’amu 
pută numi mai bine Neagu-Pacala. Neagu trecea 
intr’o di cu cosiurile pe strada si, vediendu intr’o 
înfundătură pe Sandu c’o 61a de plumbu la focu, ilu : 
întrebă — Ce faci acolo, me țigane ? — Eaca, făcu 
bani, me rumanico, ’i respunse Sandu; dintr’unu 
leu făcu duoi... Si-i aretă du6e piese calpe de căte 
unu francu. Minunatu de mestesiugulu țiganului 
care, totu invbrtindu 61’a cu plumbu la focu, ’i 
spunea că pdte se faca si trei lei din unulu, nai- 
vulu oltdnu lasă cosiurile acolo si plecă spre casa, 
de unde se intdrse peste o jumetate 6ra cu sum’a 
de 150 lei, fructulu economiiloru lui de peste totu 
anulu, pe cari ’i incredintiă astutiosului tiganu. 
Acesta ’i insinuă atunci c’ar’ fi bine se îndemne si 
pe alti tovarasi ai lui ca s’aduca bani, pentru că 
se t6rne d’o data mai multi. Precupetiulu luă lu- 
crulu in seriosu si porni din nou spre casa. Din 
fericirea lui, întâlni unu camarad pe drumu care, 
audiendu despre ce e vorb’a, intră intr’o despărțire 
si denuntiă escrocheri’a agintiloru, cari puseră man’a 
pe calpuzanu. La audiintia, Sandu pare mai multu 
surprinsu de cătu speriatu de inculparea ce i se 
aduce, — Va se dica, insielai lumea in amedi-a 
mare sub cuv&ntu că scii se faci căte duoi si trei 
lei dintr’unulu ? il întreba presiedintele. — Da ce 
pecatele amu facutu eu boerule? Respunde Stanciu. 
N’amu luatu muierea nimenui; n’amu spartu cas’a 
nimenui; n’am furatu lucrulu nimenui. D6ca elu a 
fostu prostu si a crediutu că potu se făcu bani 
boeresci... (Risete). Tribunalulu condamna pe Sandu 
la o luna de inchis6re. — D6câ a fostu prostu, 
ce sunt eu de vina ? repeta elu plecaudu din audi- 
toru. — Si adeverulu e că aedsta a fostu si im- 
pressiunea publicului fația cu monumental’a naivi
tate a bietului oltdnu.

(O b i c e i u 1 u) Ce va sa dica obiceiulu la omu, 
si de cate ori lucruri pe cari le repetimu in mo- 
dulu celu mai inocentu nu se făcu a duo’a natura! 
Acdsta s’a intemplatu bietului Gabeln, artistu dra- 
maticu, msarcinatu cu rolulu de betivu. Indepli- 
nindu’lu mereu cu mare maestria, si ’l-a luatu in 
seriosu, si astadi este silitu se formeze urmatdrea 
acțiune contra d-lui Herbelotu, directorulu unui 
cercu situatu pe bulevardulu Bonne-Nouvelie : „Con- 
siderandu, dice citatiunea lui Gabelu, că la 5 Sep- 
tembre clientulu meu a fostu admisu la cercu in 
stare de beția fara se fia abonatu, si a fostu im- 
pinsu se j6ce la bacara; Că a perdutu dela 5 pbna 
la 14 Septembre suma de 2700 franci; Că d. 
Herbelot, directorulu cercului, nu trebuia sd’lu 
admita acolo fara s6 se fi indeplinitu prealabilu 
formalitățile prevediute de statute; Ca d. Herbelot 
este responsabilu prin faptulu seu si trebue se fia 
obligatu a despăgubi pe reclainaotu de perderea 
suferita..." — După cum vedemu acțiunea este 
f6rte curi6sa si vomu tieud pe lectori in curentulu 
ei. Ascunde, afara de acestea, si unu reu socialu, 
care esiste nu numai in Paris, ci in tote părțile 
lumei. Chiaru la noi, căte tripouri murdare nu 
viermuescu in t6te mahalalele, unde mulțime de 
nenorociți sunt despoiati in modu infamu ! D6ca in 
Paris, cu t61a lucrarea activa si parmanenta a po
litiei, se intempla asemenea lucruri, ce trebue se 
fia la noi iu Bucuresci, unde ast-felu de cașuri 
trecu neobservate ! (Dreptulu)

(Unu o m o r u.) Faptulu s’a intemplatu la 
Odessa. Unu teneru lucratoru de tipografia, Atanasie 
Caseiuk, s’a inamoratu de o tenera si frumdsa femeia, 
care din nenorocire fii de o conduita puținu des- 
trabalata. Legandu cu dens’a nisce relatiuni intime, 
tenerulu tipografu fini prin a se insurâ. Ddra femei’a 
devenita soția, continuă a duce vidti’a s’a de alta- 
data. Barbatulu incepîi a se plânge, a o îndemnă 
se lapede viati’a acăst’a, ddru femeia i aminti 
miseri’a loru si frumuseti’a sea.....’i trebuia rochii,
panglici, baluri, petreceri. Intr’o di tinerulu soțiu, 
desgustatu de acdst’a viatia, de rușinea, care legă 
numele seu cu numele frumăsei sale soții, se duse 
intr o pravalia si cumpără unu cutitu... pentru a 
curmă viati’a s’a miserabila. Din nenorocire mergendu 
acasa, elu ’si intalni soția... o opri, ’i spuse ho- 
tarirea s’a.., Ea nu credih si ridea!. Atunci cutitulu



ieși la lumin a dilei si o lovitura cruda taiâ» firulu 
vietiei acestei femei.

(M 6 r t e a causata prin musca rea 
a 1 b i n e 1 o r u.) După opiniunea comissiei hi- 
g’ienice franceze, care a analisatu otrav’a albineloru, 
acestea prin muscarea loru câte o data producu 
mdrtea omului. Asemenea cașuri se intempla camu 
desu, caudu muscarile se făcu pe faQia, capu său 
mai multe locuri ale corpului. 1) muscarea causâza 
mdrtea candu otrav’a albinei s’a introdusu in cir- 
culati’a sângelui si 2) cându caushza răni si im- 
fiaturi, asid de ex. imflatur’a gâtului si oprirea 
respiratiuuei si espiratiunei, de unde — mdrtea 
instantaneu. Câ esemplu se potu citâ urmatărele : 
1). Unu copilu de 5 ani a fostu muscatu de al
bine la tîmpla; indata, o durere grozava simți elu 
se duse la tatalu seu, caro i’a scosu aculu, dera 
a remasu o rana mica, după aceea copil ulu începu 
a se îngălbeni, corpulu inăduși, nu se putu tine 
pe piciâre, ochii au esitu din orbite, in stomachu 
o mare durere respiratiunea deveni grea; după o 
jumetate de 6ra copilulu m6re, Alu 2-lea esemplu: 
Djon Grevalli din Pensilvama (America) a fostu 
muscatu in tîmpla in timpulu, candu taiâ crâcele 
arboriloru de langa casa. Imediatu ’si a perdutn 
cunoscinti’a si după 10 minute a muritu. 3). Mister 
Weit. din Angli’a a fostu muscatu de o albina in 
pleop’a drdpta, după 25 minute a muritu. 4). Unu 
june, fOrte robustu din Ungari’a a fostu muscatu 
la gâtu, durerea era atâtu de mare, in câtu elu 
incepu a strigâ, se gramadesce lumea, i se scdte 
aculu din rana, elu începe a tremură, se datina 
si cade mortu. „Telegr."

(Mare furtu de diamanticale 
in Londra.) In năptea spre 16 năvăliră in 
filial’a poștei in Hatton-Garden (Londra) mai multi 
vagabundi, stinseră tdte flăcările de gazu si se 
folosiră de intunereculu produsu prin acdst’a, spre 
a fură mai multe pachete poștale, in cari se aflau 
diamanticale in valdre de 80,000 livre sterlingi, 
luand’o apoi la sanatds’a. Politi’a inca n’a i 
descoperitu pbna acuma pe acești cutezători hoți.

(Unu m i d i 1 o c u contra beției.) 
Combatendu „asilurile de bețivi“, doctorulu Iurid 
din Vien a spune, câ a incercatu cu succesu unu metodu 
deja la 1846 asupra unoru bețivi incorigibili. Acestu i 
medicu nardza, intre altele, si urmatorulu casu : | 
„Intr’o di politi’a luâ de pe strada pe unu betivu, 
in etate de 70 ani, si’lu aduse in spitalu. In timpu 
de 14 dîle acestu betivu n’a primitu nici o mancare 
său beutura, care se nu fi fost amestecata cu o 
dosa bunicica de rachiu prostu. Ap’a, vinul.u, laptele, 
sup’a, carnea, ba chiaru si medicamentele si patulu 
deținutului aveau ceva rachiu in ele. In prim’a di 
patientulu a risu de acdst’a cura, a mancatu si a 
beutu; a du6’a di ’i-a fost grdtia, dăr1 a mancatu 
de fonie : apoi a inceputu se verse si astfelu aci 
mancă, aci versă, până ce au trecutu 14 dîle. 
Patientulu devenise cărau slabu, ddr1 s'a vindecatu 
de totu de beția. De aci ’nainte n’a mai beutu nici 
vinu, nici rachiu, fiindu’i grdtia de aceste lichide. 
Elu deveni fdrte de trdba muncitoru si veselu, ser- 
vindu ca lampagiu, până ce la 1848 a fost impus- 
catu dm intemplare de Croati la luarea suburbiului 
St. Marx. — Alu duoilea esemplaru de betivu, in 
etate de 75 ani, s’a vindecatu radicalu totu cu 
modulu acest’a; elu n’a mai beutu de locu după 
cura si a mai traitu inca cinci ani muncindu câ 
croitoru." „R. W.“

(N e c r o 1 o g u.) In Oradea-mare a repau- 
satu la 18 Novembre a. c. G a v r i i 1 u R e d- 
n i c u, archidiaconu on.; parochu si protopopu 
alu Oradei-mari, inspectoru scolariu districtualu, 
directoru la scâlele elem. gr. cat. rom. de Oradea- 
mare, membru alu esactoratului diecesanu, consiliariu 
la tribunalulu matrimonialii diecesanu si asesoru 
consistorialu, in anuiu alu 69-lea alu etatii si alu 
44-lea alu preoției sale. Fi-ai tierin’a usiăra si 
memori’a binecuventata!

Avisu pentru Dame!
Onor. D6mne din Brasiovu am ondrea a le 

impartasi, câ primescu a confectiunâ ori si 
ce haina cu totu ce se tiene de ea, pentru pre- 
tiulu ne mai pomenitu eftinu de 6 fl. v. a. 
in 24 de 6re după mod’a cea mai noua, lu- 
andu asupra’mi deplin a garanția.

A. Indigo
Croitorii de dame dela d. A. Platsko.

3—3 Tfirgulu inului (dosului) Nr. 25.

„ALBINA“ Institutu de creditu si de 
economii.

in sensulu articiului de lege XXXVI din anuiu 
1876 § ’29.

1. Sum a scrisuriloru fonciare puse in cir- 
culatiune face cu diu’a de 31 Octobre 1881 fl. 
319,100.

2. Pretensiunile institutului de imprumuturi 
hipotecare, cari servescu de coperirea acestora 
scrisuri fonciare, sunt de fl. 323,629 96 cr.

3. Valorea hipoteceioru luate de basa la susu 
numitele imprumuturi hipotecare, de fl. 1,506,474 
44 cr.

4. In sensulu § 97 din statute fonduiu specialii 
pentru asigurarea scrisuriloru fonciare e de

Pori-

3.50
2.50
2.—
1.50
1.25

fl. 244,775 24 cr. acesta e indusu in contu sepa- 
ratu si este plassatu in escomptu de schimburi si 
in effecte publice.

Sibiiu, in 1 Novembre 1881.
Direcțiunea.

3

Hhirs’a de Vien’a.
Deci<Iiet6riu pentru Cis- si Translaitani’a este 

numai Iturs’a de Vien’a.
Marile desavantage ale spcculatiunei la o bursa din 

provincia seraca, neinfluenta si dependenta, car’ marile avatl- 
tage ale operatiunei la o bursa in capitala — undo resiide 
gnvernnlu, societăți, corporatiuni, a căroru liartii sunt in 
piatia, loculu cu ofertele si căutarea, unde sosescu soiri 
din tota lumea, se face politic’a mare, aparu diarele mari, 
unde speculația mare si bancliierii făcu cursurile, scurtu, 
loculu, unde se facil de timpuriu observări bune si nefavo
rabile si inainte de a străbate in publiculu mare se potu 
luâ cele mai intime informatiuni, prin cari se pote influintiâ 
cursulu — le amil aratatu cu deamenuntulu in brosiur’a 
nâstra (p. 26 si 42),

Cu privire la viitorole mari mișcări ale burseloru afara 
de „liber’a11 speculâtiune si de afacerile ndstre consortiale 
reeomandemu operatiun?a cu risiou marginitu, mai alesu 
premi’a cu dublu efectu (ad: folosii : ori se urca ori scade 
cursulu) unde tacs’a in celu mai ren casu nu se pote pcrde 
de totu. Pretiuri de premie forte cftine.

Avendu relatiuni de aprope cu cercurile conducetdre 
putemu se servimu cu informatiuni directe, imediate si grab
nice (in modu specialiștii si gratis). Esecutarc esacta, dis
creta. Avisuri in scrisu gratis.

Giurstarile actuale pecuniare si crescerea capita- 
lieloru ne punu in positiune, câ la cumperarile de speculâtiune 
si la investirea de capitaluri si chartii de valore se sca
denții dobeud’a pena la 5°/0 (fara tacsa) pr, r.

UflF" Numeri de proba ai foiei finânc. si de sortire 
„Leitha“ franco.

Jt®»" Brosiur’a cu cuprinsu bogatu si absolutu nece
sara, contiene : calindariu de losuri (tdte planurile dejocu 
europ,) Chartii de alocatu de speculatu, asigurare de losuri 
(remarcabilu cu privire la tragerile viitdre) ect. ect. le es- 
pedainu la cerere gratis si franco. 3—4
Cas’a de banca I (Halmai) Vien’a
a administr. soc. Ullllcl Schottenring 15.

■HKI

Cele mai eftrne

(Accidentu nenorocit u.) Ce trebuâ 
pentru a trece din acâst’a lume in ceal’alta ? D6mna 
P. Cucii, din Bucuresci strad’a Polona, No. 61 a 
aprinsu eri seara o luminare si voindu a cauta in
tr’o lada a scapatu luminarea, obiectele dm lada 
luara focu. D-n’a Cucu voiea se stingă acestu focu 
dâr’ fu inecata de fumu. ... si muri pe locu !

(P r i m u 1 u c o n c e r t u) alu societății 
filarmonice din Brasiovu se va dă Marți in 22 1. a. 
in sal’a Redutei.

Atragemu deosebit’a atentiuue asupra anuuciului de afli: 
Burs’a de Vien’a a casei de banca „Leitha“, Vien’a.
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rabatt. Se speddza după

strungurile ear’ nu turnate, oferă subseninat’a fabrica cu

Pentru țigare 
in etuiuri elegante.

cm. lung. fl.

matorele pretiuri :
Pentru țigarete 
in etuiuri elegante

5 - Nr. I 10 cm. lung, fl 3.—
4.— „ II 9 „ „ „ 2.50
3.— w IU 8 „ „ „2.
2.50 „ IV 7 „ „ „ 1.50
2.— » V 6 „ n ,» 1 •
1.80

mesurate numai pena la capsul’a de
Cu aceste pretiuri estraordinaru de eftîne speru, că voiu pote delaturâ imitatiunile 

pretiu si vatamatore senatatii si a sustiene renumele vechiu alu chihrimbariului na- 
T 6 t e

fara
turalu. T 6 t e imitatiunilenu contieuu nici unu picu de chilirimbariu, ci sunt 
făcute din Copalu, se vindu inse in locu de chihrimbariu turnatu. Acests este o insiela- 
ciune, pentru că p o r t-ș i g a r e de chihrimbariu t u r u a t u nici 
e s i s t a.

Port-eigare de spuma
e t u i u r i e 1 e g. for m’a cilindrica 

Peutru țigarete.
I

II
III
IV
V

veritabile, in
Pentru țigare. 

lang. fl. Nr.
w

n
»

13
12
10

9
8

Ce uu convine se pote schimba, eventualii se inapoieza banii. Vendiatorii primescu 
primirea preșiului seu cu rembursa (Nachnahme,)

1—6
W. Hernia in Vien’a.

X. Dampfgasse Nr. 11.

si G-SLTroarsu.
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,

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

10—30Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă cu altele.
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